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СКЕПСИС И ПЕСИМИЗЪМ,
ПРОПИТИ С МЪДРОСТТА НА ГОДИНИТЕ

(ПРЕДГО ВОР)

Когато през 2003 г. започнах работа по дисертацията си за жи
вота и научното наследство на проф. Христо Гандев, чрез научния си 
ръководител доц. Елка Дроснева се запознах с проф. Мария Велева. Тя 
беше публикувала своето изследване за формирането на учения Гандев 
и ценно интервю с него. Последното беше едно от първите, направено с 
български историк и поставило този жанр на дневен ред в науката исто
риография. Забелязах, че авторката цитира „Спомени“ на проф. Гандев, 
които се съхраняват в нейния личен архив. Този факт определено събу
ди моето любопитство, а вярвам, така е било и с колегията. Затова при 
първата ни среща с Мария Велева я попитах за тези „Спомени“ . Оказа 
се, че това са поредица от срещи-разговори между двамата учени от да
лечната вече 1978 година. В съвместната ни работа през годините у нас 
двете се оформи идеята те да бъдат издадени.

Кои са двамата събеседници в тези нарочни срещи-разговори, 
предразположили проф. Гандев да се върне към спомените си?

Проф. Христо Н. Гандев е роден на 25 декември 1907 г. (7 яну
ари 1908 г. -  н.с.) в семейство на актьори. Още с първите си стъпки в 
науката, с избора на тема за дипломната си теза -  „Хомосексуализмът у 
древните гърци“, студентът дава заявка за учен, който винаги ще търси 
за своите изследвания щекотливото в историческата проблематика. Със 
следващата си стъпка -  изготвянето в Карловия университет в Прага на 
докторската си теза и защитените в нея идеи -  той показва, че ще е учен, 
който ще има смелостта да влиза в директни научни спорове със свои 
изтъкнати колеги. След години, на въпроса за избора на теми, ще заяви: 
„Аз съм човек, който обича да изследва ранните стадии, там, дето е тъм
но, дето нищо не се знае, това ми доставя удоволствие.“ През 1935 г. се 
завръща в България и тръгва по трънливия път на изследовател, препо
давател и администратор.
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Проф. Гандев живее и работи в две епохи, което несъмнено 
оказва влияние върху него, но не и върху избора на теми, които винаги 
са по неразработени дотогава проблеми и водят след себе си дискусии, 
повечето от които продължават и днес. Неведнъж е упрекван в едно или 
друго прегрешение както в научните, така и в обществените си позиции.

Например и днес една от най-дискутираните, и в голяма степен с 
най-отхвърляни тези, е книгата му „Българската народност през XV век“ . 
Но трябва да се признае, че тя дава голям импулс в изследването на 
този период в историята ни и предлага нови методи на работа на ис
торика. Само това да се вземе предвид е достатъчно, за да се отчете 
научното й достойнство.

Друг пример са обвиненията срещу Хр. Гандев за политическа
та му принадлежност, проявили се много ярко през 1952 г., когато дори 
е направен опит да бъде изключен от БКП. Обвиняват го по слухове, 
че през 1942 г. е изнесъл каса бира пред дома си и е черпел минава
щите за победата на немците при Сталинград. В същото време обаче 
във в. „Слово“ има статия, която го укорява за сказка, в която говори за 
славянския патриотизъм и „забравя“ да спомене царя и царството. Тук 
трябва да се поставят въпросите: 1. На какво да се вярва -  на слуховете 
или на публикацията?; 2. Дали когато някой не отрича слух за себе си, 
е знак за потвърждение, или за нещо друго? Отговор на тези и на много 
други въпроса са дадени в спомените на Хр. Гандев.

Проф. Мария Велева е ученият, който утвърждава преподава
нето на историография в Историческия факултет на Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски“. Родена е навръх Великден. Завърш
ва елитната Първа девическа гимназия в София. Още по времето, ко
гато все още не предполага, че ще стане историк, нейните приятелки 
забелязват, че я интересува историческия процес. Обаче през 1945 г. 
Мария Велева се записва да учи агрономство. Но съдбата си знае ра
ботата и за следващата учебна година тя заминава да следва история в 
Съветския съюз. Още с избора на тема и метода за изработване на ди- 
пломната си работа студентката дава заявка за по-нататъшна успешна 
работа на полето на научното дирене. Неведнъж е споделяла пред мен 
за огромното впечатление, което е направила на преподавателите си 
от Ленинградския държавен университет с факта, че е успяла да ра
боти в Архива на Министерство на външните работи и да се докосне
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до оригинални документи, отнасящи се до създаването на Балканския 
съюз. Именно със защита на дипломна работа по тази тема тя взема 
държавния си изпит.

Когато се връща в България, М. Велева е разпределена веднага 
за асистент по нова и най-нова българска история във Философско-ис
торическия факултет на Софийския университет, в който извървява пло
дотворен професионален път. През 1963 г. тя вече е доктор по история, 
а от 1967/1968 г. с радост поема авторски курс от лекции по българска 
историография, защото най-много я интересуват теоретичните пробле
ми на историческата наука. Хабилитацията й е през 1970 г. с историо
графски очерк за Димитър Страшимиров, а през 1988 г. става професор 
с пространния си и прецизен труд „Основни направления в историческа
та мисъл в България -  романтизъм, позитивизъм, марксизъм“. В тази 
научна област проф. Велева продължава да работи и днес, когато по 
правилата на административните разпоредби е сложен край на научната 
й кариера (тя е пенсионирана), но по правилата на природата това далеч 
не е така.

Най-краткото определение за историографията е, че е история 
на историческото познание. Това включва един много широк кръг от из
вори, с които борави проф. Велева. Извори, които показват как познани
ето за миналото се е съхранявало, променяло, предавало, използвало. 
Но изворите не са само продукт на минали епохи, те са и сред нас. Това е 
познанието на съвременния човек за миналото. Така една от важните за
дачи на историографа е да събере тези извори и да ги съхрани. Тук идва 
и въпросът как да стане това. Отговорът е прост, но никак не е лесен 
за изпълнение: издирване на живата памет, записването й посредством 
изготвянето и провеждането на анкети и интервюта. Днес тези дейности 
не са рядко явление. Много видни личности от българското общество 
публикуват своите спомени и дневници, правят се интервюта с тях, про
веждат се анкети за конкретни събития и личности. Но всичко това едва 
прохожда през 1978 г., когато доцент Мария Велева и утвърденият вече 
учен проф. Христо Гандев се събират и започват своята съвместна ра
бота. Плодовете от нея са три неща, оставили дълбока диря в историята 
на българската историческа наука.

1. Поредицата от разговори, превърнали се в „Спомени на 
проф. Христо Гандев“.
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2. Интервюто на Мария Велева „Историкът и историята“ , взето от 

проф. Хр. Гандев по случай 70 години от рождението му („Векове“, 1978, 
№3, 78-82).

3. Публикуваният спомен на проф. Гандев за проф. Петър Би- 
цилли, с който се реабилитира в историческата ни наука руският еми
грант, преподавал в Софийския университет (Петър Михайлович Бицил- 
ли (по случай 100-годишнината от рождението му). -  „Векове“ , 1980, №2, 
61-71).

• • •
На вниманието на читателя в настоящата книга се предлагат за

писаните от Мария Велева спомени на проф. Гандев, разказани по вре
ме на проведените помежду им разговори. Конкретният повод за тях е 
отбелязването на 70-ата годишнина на професора. Вече утвърден исто
риограф, който съзнава ролята и значението на спомена за историята, 
на Мария Велева й хрумва идеята да проведе дълъг и пространен раз
говор с юбиляря, предмет на който да са неговият личен и професиона
лен живот. Проф. Гандев откликва положително на предложението. Така, 
макар и не по стандартния начин, спомените на проф. Христо Гандев са 
записани и запазени до днес.

Планираният разговор прераства в цели единайсет, водени през 
големи интервали от време в продължение на почти половин година -  от 
20 януари до 12 юни 1978 г., в кабинета на проф. Хр. Гандев в Истори
ческия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ . На тях 
неизменно присъства и съпругата на професора -  проф. Руска Гандева. 
Казаното от проф. Гандев е допълвано и уточнявано до 1985 г„ кога
то М. Велева публикува своето изследване „Формирането на учения“ . 
(„Сборник в чест на проф. д-р Христо Гандев“ , С., 1986, 5-34.)

Както става ясно от интервюто с проф. Велева, при провежда
нето на разговорите тя не разполага със записваща техника. Затова и 
обработката на записите преминава дълъг и сложен път. От подготве
ния ръкопис те са преписани на пишеща машина от Емилия Русекова 
(специалист-историк в Историческия факултет), а преди около девет 
години тези почти сто машинописни страници бяха прехвърлени на 
електронен носител от мен. Важно е да се отбележи, че копие от маши
нописния текст е бил предаден на самия проф. Гандев и той го е приел 
и одобрил.
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За да бъде максимално обективна и точна при предаването на 
казаното от проф. Гандев, Мария Велева преразказва части от него, а 
други цитира буквално. За зададените от нея въпроси се подразбира от 
отговорите на проф. Гандев. На тази особеност, както и на логиката на 
самия разказ се дължат и различните времена, в които той върви -  се
гашно, сегашно историческо и минало.

При публикуването на текста е спазена последователността на 
първоначалния запис. Той е разделен на единайсет части, колкото са и 
срещите между двамата учени-историци. Въпреки очевидния стремеж 
да се спазва хронологията на живота на Хр. Гандев и на тематиката в 
неговото творчество, не са редки моментите, когато той се връща към 
някои спомени от живота си, към размисли за отношенията си с колеги 
и приятели, към методиката си на работа, към изследванията си. Това е 
причината за някои повторения, които обаче не нарушават логиката на 
текста, а дори дообогатяват разискваната тема с още информация.

При подготовката на текста за печат са направени минимални 
намеси единствено за избягване на някои повторения и за изчистване на 
механични неточности, получили се при презаписите. Плод на научната 
редакция са и уточнения на някои събития, имена, заглавия, спомена
ти от Хр. Гандев; бележките под линия, с които за по-голяма яснота са 
пояснени някои термини, остарели и чужди думи, събития, публикации 
на колеги на Хр. Гандев; за по-голямо удобство и ориентация на читате
ля в началото на всяка част е направена анотация на засегнатите теми 
по време на съответната среща. Във водените разговори се спомена
ват множество имена, някои от които са добре известни в българското 
общество, но за други се знае твърде малко. Затова в края на книгата 
е приложен „Именен показалец“ . Произнесените от проф. Гандев думи, 
записани едно към едно, са курсивни получерни за разлика от основния 
шрифт, за да се открояват от преразказаните.

Досега този текст беше известен под названието „Спомени“, дос
тъпни и използвани от един много тесен кръг около Мария Велева. Впро
чем и това е една от причините за настоящата публикация -  те да дос
тигнат до по-голяма аудитория и да се съхранят за бъдещи изследвания.

Д -рЛю бомила Солен кова, научен редактор
7 април 2013 г.



Стефана Гандева, майката на проф. Хр. Гандев

Никола Гандев, бащата на проф. Хр. Гандев



I.
20 януари 1978 г., петък, 1 1 ,0 0 -1 4 ,0 0  ч.
Проф. Хр. Гандев разказва за своя род и семейство, за детството, 
за ученическите и студентските си години, прекарани в различни 
градове из България; за съученици, състуденти и преподаватели; за 
избраната дипломна теза.

Първият въпрос, на който проф. Христо Гандев се спира, е за 
рода и семейството му. Баща му се казва Никола Нонев Гандев и е втори 
или четвърти братовчед на Георги С. Раковски. Роден е в Котел. Полу
чава класно образование -  т.е. непълно гимназиално. Дядото на Гандев, 
бащата на Никола, е овчар в Добруджа. Той почива преди раждането на 
Христо Гандев. От разкази на баща си знае, че дядо му е бил природно 
буден човек, занимавал се е с полска астрономия, правел календар-ра- 
боши1.

Проф. Михаил Арнаудов в едно свое изследване за Котел, въз 
основа на архивни материали, открива запис-документ от XVIII век, в 
който се споменава името на Атанас Гандьо (форма в генитив в този 
край -  означава Гандьов) Мандраджи2.

Значи и прадядо ми се е препитавал с овчарлък в Добру
джа. А името „Гандьо“ е разпространено в Котел и околността, 
в Жеравна, и е галено, умалено или просто преиначено име на Га- 
враил.

Баба си по бащина линия -  баба Радка, Гандев почти не помни, 
макар че тя е била жива до 10 -12-годишната му възраст. Описва я като 
миловидна, добра, кротка, малка баба.

Майката на Гандев се казва Стефана, по баща е Дончева 
Петрова, родена е около 1889 и е починала през 1977 г.

Дончо Петров -  бащата на майка му, неговият дядо по майчина 
линия, е първият съпруг на Венета Ботева. От него е синът й Димитър 
(Рашев -  бел.ред.). Дядото бил сарафин и сравнително богат, но след

1 Календар-рабош -  пръчка, на която с нарези са отбелязвани последо
вателно делничните и празничните дни през годината.

2 Арнаудов, Мих. Из миналото на Котел. Заселване, бележити лично
сти, стопански живот, фолклор. -  ГСУ-ИФФ, т. 27,1930-1931.
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това западнал и станал пътуващ търговец-книжар3. Продавал книги и 
патриотични възрожденски литографии.

А майката на майка му -  баба Мариола (име, разпространено 
в Търновско) е от Търново. Тя починала през 1913 година. Гандев си 
спомня, че като малък е живял в Търново при тази баба. Двамата били 
заедно по време на земетресението през 1913 година и избягали на Ма- 
рино поле. Гандев помни от това земетресение как в един миг паднали 
саксиите с мушкато и индрише, които баба му отглеждала, и той извикал: 
Бабо, отидоха ти индришетата.

Майка му имала сестра Леса -  плетачка. Имала си машина вкъ
щи. Починала от испанската болест4 в София. Другата й сестра -  Донка, 
починала от инфекция като ученичка. Сестрите имали и брат -  Петър, 
загинал на фронта през Балканската война.

Баща му имал само една сестра -  леля Радка. Гандев я помни 
добре. Тя била много разтропана жена, едра, хубава, с червена коса, 
белолика, омъжена втори път за вдовец -  строител, заможен човек. 
Живеела е в Никопол. Тя не е получила образование, но по пътя на 
самообразованието се научила да чете, била мераклийка политиканка,

3 Дончо Стефанов Петров Тютюнджията първоначално се занимава с 
търговия на тютюн. Но веднъж, когато изпраща стока в Румъния, при пресича
нето на р. Дунав, стоката се измокря по време на буря и става непродаваема. 
Това го довежда до фалит. След това се заема със сарафство, но след Осво
бождението и западането на занаятите в България той отново фалира. За да 
издържа семейството си, се захваща с амбулантно книжарство, като разнася 
книги и патриотични възрожденски литографии в околните на Търново села. От
казва се от тази търговия или поради нейната неизгодност, или поради сполетя
лата го парализа. В края на живота си той осъжда първородния си син Димитър, 
приел фамилното име на вуйчото на майка си митрополит Панарет Рашев, за 
издръжка, която синът изплаща до смъртта на баща си. Повече вж Рашева- 
Божилова, В. Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство. С., 
1977, 18-27; ЦДА, ф. 1921К, оп. 1, а.е. 5, л. 1-2 -  Гандев, Хр. Биографични 
бележки за Дончо Петров.

4 Испанска болест -  грипна епидемия, влязла в историята под това наз
вание, тъй като първоначално, поради липсата на военна цензура, най-много 
сведения за заболяването има в Испания. През 1918-1919 г. между 20 и 50 млн. 
души, т.е. между 1 и 3% от тогавашното население на Земята, са загинали от 
този грип, а заразените са над 500 млн. (27%).
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ходела по събрания, била широка социалистка. Гандев е учил първо 
отделение (дн. I клас -  б.м., М.В.) при нея в Никопол. След това доста 
редовно й ходел на гости през ваканциите.

Баща му Никола, след като завършва учението си (гимназия в 
Добрич -  бел.ред.), отива учител в едно село в Добруджа.

Там се сближава с идеите на социализма и започва да 
счита себе си за социалист. През 1902 г., след две години учи- 
телстване, заминава за Варна. Известно време е без работа и 
търси препитание. Работи като вестникарче, след това като 
словослагател. Приютяват го в социалистическия клуб, където 
участва в художествени вечеринки и постепенно става техен 
главен организатор и изпълнител в различните представления. 
Сам рисувал много добре декорите, рецитирал, съставял тек
стове на сценки и пр. По пътя на самообразованието и четенето 
на прогресивна литература се превръща в интелигент с висше 
образование -  литератор. От 1907 г. е таксуван като анархоли- 
берал и по настояване на Димит ър Благоев -  в едно писмо до 
Варненската организация -  е изключен от партията.

Д. Благоев е написал: „Да изключите Никола Гандев.5“
Но по мироглед си остана марксист. Той е научил и руски 

език по пътя на самообразованието и е превеждал пиеси за поста
новки в театрите, в които е играл. Например „Есенни цигулки"6 
-  играна във Варненския театър, „Мирандолина"7 -  италианска 
пиеса, „Васант асека“ -  индийска пиеса е руски превод.

Хр. Гандев си спомня, че по-късно баща му превежда и някаква 
съветска пиеса, в която се разказвало за Христос, който отново идва 
на земята, за да поведе народите към нов живот. Не помни заглавието, 
нито автора й. Въобще бащата е бил образован артист, имал е много 
познания за театъра. През 1922-1927 г. в сп. „Артист“ Н. Гандев публику

5 Анархолибералите се изключват с мотива, „за да се поучат тези раз- 
вилнели се момчета“. Вж Варненска окръжна организация на БКП 1893-1944. 
С., 1965, 73-74; Благоев, Д. Съчинения, т. 20, 339-345.

6 Пиеса от Иля Дмитриевич Сургучов (1881-1956), един от водещите 
писатели от началото на XX в. в Русия,

7 Гостилничарска пиеса от Карло Голдони (1707-1793) в стил комедия 
дел'арте в три действия.
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ва статии върху проблеми, свързани с театъра. Участва в Управителния 
съвет на Съюза на артистите и всъщност е един от инициаторите за съз
даването му. Този съюз е обществена, синдикална, професионална по 
своята същност организация. През 1929 г. във Барна честват 25 години 
театрална дейност на Н. Гандев. Образуван е архивен фонд на негово 
име в Съюза на артистите8.

В годините 1910-1912 бащата на Хр. Гандев играе заедно със 
жена си (тя като стажант-артистка) в Народния театър. Там работи с чеш
кия артист и режисьор Йозеф Шмаха. В своето изследване за Й. Шмаха 
Вичо Иванов публикува едно дълго писмо на Никола Гандев до Шмаха 
от времето на Първата световна война, в което той изказва редица съо
бражения против войната9.

Никола Гандев имал много силни педагогически наклонности. 
Много обичал да учи младите артисти. Затова са го наричали „татко 
Песталоци“10.

С жена си Стефана Никола се запознава в Търново. Това става, 
когато театралната трупа, в която играе, пребивава за кратко в града 
през 1905 година. Тогава тя е 17-годишна и е избягала с него.

По време на Балканските войни Стефана Гандева работи като 
медицинска сестра в една организирана и финансирана от руснаци бол
ница, а баща му участва в партизанска (разузнавателна) част по посока 
на Гюмюрджина (дн. Комотини, Гърция -  бел.ред.). А през Първата све
товна война е началник-гара в Лудово -  Македония, после е прехвър
лен като началник-гара в Гюмюрджина. И тъй като там е имало театър, 
изпълнявайки военномобилизационната си служба, Н. Гандев същевре
менно играе и в него. Всъщност в Гюмюрджина се преселва цялото се
мейство.

Проф. Гандев определя баща си като интелигент -  самоук, енту
сиаст, енциклопедически осведомен и заинтересуван, артист, художник, 
преводач. Той умира през 1938 г. на 58-годишна възраст.

8 Вероятно тук Хр. Гандев греши, защото такъв фонд има неговата май
ка Стефана. Той е предаден от Съюза на артистите в ЦДА.

9 Иванов, В. Майстори на сцената. С., 1975, 9-23.
10 Йохан Хайнрих Песталоци (1746-1827)- швейцарски хуманист, педа

гог, философ, създател на първата система за начално образование.
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Майката на Гандев била висока, стройна, мургава, хубава жена. 
Мъжът й я наричал „моята Фатме“. Тя става актриса I категория. След 
9 септември възприема напълно социалистическия начин на живот. 
Актриса е в Сливенския театър и депутат (съветник -  бел.ред.) в Град
ския съвет на Сливен -  4 години, около 1950 година -  заедно с Добри 
Джуров11. Носителка е на орден „Кирил и Методий“ - 1 степен, на Златна- 
та значка на Народния театър, връчена й по случай 50-годишнината на 
театъра. Пенсионира се през 1969 година. После живее в дом за ветера
ни на изкуството и умира на 10 юни 1977 година.

Самият Гандев имал по-малка сестра -  Радка. Като студентка 
е учила немска филология. Умира от испанската болест. Има и брат -  
Никола, много по-малък, изтърсакът на семейството, който не пожелал 
да учи даже и руска филология, както Гандев се е опитвал да го нареди, 
и остава със средно образование. Сега е търговски работник.

Христо Гандев завършва класическия отдел на Варненската 
мъжка гимназия.

На въпроса защо е отишъл да учи в класическия отдел, отговаря, 
че сега, като мисли, не може сам да си обясни. Не си спомня какво го е 
подтикнало към класическото образование. В класа били около 16 души, 
до края на гимназията остават и завършват 12 души.

Между другото той си спомня, че като живеели в Гюмюрджина и 
той бил в III—V клас, решават с двама приятели да издават сп. „Български 
войн“. Разказва колко много реклами са изписали и са ги лепели по 
електрическите стълбове. Печатат го с една детска печатница-играчка 
с гумени букви. Издават няколко броя в 2-3 екземпляра. Нищо не си 
спомня за съдържанието, но са печатали с илюстрации.

Приятелите му в това мероприятие са двамата братя Петър 
и Яно Железарови от Кукуш, Македония. После те живеят в Пловдив. 
Петър става търговски работник, а Яно -  архитект.

По време на пребиваването им в Гюмюрджина Гандев започва 
да си купува много книги. Той сам се чуди откъде е намирал пари, но си 
създава значителна библиотека, която се е състояла от художествена 
литература, приключенски романи и описания на пътешествия.

11 Ст. Гандева е общински съветник в Градския народен съвет на Сли
вен от 1952 до 1956 г. Член е на Постоянната комисия по просвета и култура.
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След Гюмюрджина той завършва прогимназия -  VI и VII клас -  в
Русе12.

• • •

През 1926 година Христо Гандев завършва Варненската мъжка 
гимназия с много добър успех. По математика имал лоши бележки. От 
учителите си с особена благодарност си спомня за Пантелей Джеров, 
преподавател по гръцки и латински език, завършил гръцка гимназия в 
Битоля, след това следвал в Атинския и Софийския университет. Тогава 
вече бил възрастен, около 50-годишен, с широка култура. Разказвал им 
истории от Евангелието, моменти от гръцката история и пр. По-късно 
Джеров отива да живее в Търново и Гандев му е ходил на гости. Той бил 
добър педагог, интересна личност.

Други добри учители не е имал. Дори по история.
Съученици на Хр. Гандев са Владимир Георгиев (филолог-кла- 

сик, езиковед, академик), Моис Ескенази (адвокат, преподавател във 
Висшето търговско училище във Варна, сега пенсионер във Варна), Ве
селин Савов (строителен инженер).

Във Варна Христо Гандев се проявявал като член на Въздър- 
жателното дружество13. Занимавал се със спорт към отбора на спортно 
дружество „Тича“ : с дълго бягане до Евксиноград и обратно, участвал 
във футболния тим на гимназията, станал първенец по гмуркане до 
10 метра.

По време на обучението си в гимназията Гандев имал щастието 
да използва богатата колекция на Варненската градска библиотека. Че
тял непрекъснато, и то отбрана световна литература на руски език. Така 
усвоява много добре руския език. Той нарича това време моят първи 
университет.

Руският консул във Варна, образован и богат човек, си доставял 
от Русия книги по различни науки и така събрал около 10 000 тома. Кога

12 След края на войната (до 1920 г.) Стефана и Никола Гандеви играят в 
Русенския театър, затова и Христо Гандев завършва прогимназия там.

13 Въздържателните дружества в България са резултат на обществено
то движение за борба с алкохолизма и тютюнопушенето. Първото е създадено 
през 1869 г. в Карлово под идейното въздействие и непосредственото ръко
водство на Васил Левски. Интересен е фактът, че след време Гандев става 
страстен пушач.

.
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то при включването на България в Първата световна война на страната 
на Германия, трябвало да напусне България, той завещава книгите си на 
Варненската градска библиотека. Това богатство Гандев използва в про
дължение на 5 години. Той системно четял литература по палеоантропо- 
логия, геология, природни науки, философия, художествена литература, 
история на световната литература, история на театъра. Особено му до
падало списанието „Вестник знание“ . Библиотекарят на тази библиотека 
бил приятел на баща му и така те са можели да взимат в неограничено 
количество книги за вкъщи. Оттогава той придобива много диоптри къ
согледство.

Хр. Гандев се разкъсвал между интересите си по естествените 
науки и хуманитарните -  главно език и литература. От списанието „Вест
ник знание“ той научава значението на думата „социология“ и покрай 
нея проявява интерес и към философията. Тогава решава, че трябва 
да следва социология. Четял също списанията „Вопросы философии“ и 
„Вопросы психологии“ , Кант, Хегел, Ницше в руски превод.

В свободното си време от училище освен че четял, Гандев и ри
сувал. Имал голяма колекция рисунки, разпиляна и унищожена по време 
на преходите из различни градове.

Група съученици от гимназията си правели собствени експеди
ции из околностите на Варна, за да откриват исторически и праистори
чески паметници. Веднъж между Варна и Гебедже (дн. Белослав, Вар
ненско -  бел.ред.) Гандев забелязал следи от праисторическа седянка 
-  кремъци и пр. След няколко години един чех-геолог намира и описва 
това селище14.

След като завършва гимназия, поради липса на средства, Ган
дев една година не учи. Работи като билетопродавач в Пловдивския те
атър15.

• • •
През 1927-1928 година, по съвет на родителите си, Хр. Гандев 

се записва да следва медицина. Зубренето и дисекциите го отблъсват. 
Втория семестър се прехвърля естествена история, но и там не остава.

14 Става въпрос за Карел Шкорпил. Вж Джамбазов, Н. Разкопки на па- 
леолитното находище при с. Белослав, Варненско. -  Археология, 1962, №3.

15 В Общинския театър в Пловдив от 1925 до 1927 г. играят неговите 
родители.
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Най-близко до преките му интереси по социология му се видяла 
историята и той се записва за студент през 1928 година.

Негови състуденти са Иван Дуйчев, Владимир Топенчаров (ма
кар и по-голям, мяркал се, бил нередовен), Невена Попова, Димитър 
Косев, Бисера Венедикова, сестра на Иван Венедиков и жена на Тодор 
Герасимов, Стефан Сугарев -  после става цигулар. Курсът наброявал 
общо 12 души студенти.

За всеки от преподавателите си в Софийския университет 
„Св. Кл. Охридски“ Христо Гандев си спомня нещо характерно.

Дядо Васил Златарски -  мелаим, благ с всички, интимен, 
отнасяше се бащински към студентите. Той беше най-важният, 
най-главният в специалността. Сам си правеше картотеката на 
библиотеката, сам списваше пристигналите книги в инвентар
ната книга.

Благоразположен бил към студентите, специално към добри
те. Полагал големи грижи за тях -  да им издейства стипендии, парични 
награди за добре взети изпити и пр. Определя го като приятен, добър 
лектор. Всъщност четял книгата си „История на българската държава“ 
-  неиздадените части. Сам водел семинарите си -  четене и анализ на 
текстове, главно на гръцки език -  от Бонския корпус. Така четири семес
търа подред.

Петър Мутафчиев -  много добър, може би даже блестящ  
лектор и оратор. Тип Савонарола16 -  и по същество, по дух и по 
жест -  с пръст вдигнат нагоре в назидание. Въобще мрачна, ас
кетична фигура и физиономия. Четял византийска история и също 
водел упражненията си с гръцки текстове от Бонския корпус -  преводи и 
анализи. Малко обобщаващи работи се правели.

Гаврил Кацаров влизал на лекции с вестник в ръка и споделял 
със студентите прочетеното. Той бил най-политичен и социален с ре
акциите си. Добър дядка , леко изпитвал, успявал да предразположи

16 Джироламо Савонарола (1452-1498 г.) е наричан още Черният мо
нах. Изобличава папството и тиранията на Медичите, призовава към аскетизъм. 
Оглавява народно въстание, организира горене на произведения на изкуство
то. След изгонването на Медичите участва в установяването на република във 
Флоренция (1494). Отлъчен от църквата през 1497 г., осъден на смърт и обесен, 
тялото му е изгорено.
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студентите да му разкажат всичко, което знаят. Той четял само антична 
история на Гърция. Водел упражненията си на гръцки език. Често ги во
дел в музея.

Янко Тодоров четял история на Рим. Водел упражненията си на 
латински език.

Богдан Филов четял история на изкуството -  нещо като увод в 
археологията. Той бил тип немски професор, много строг, като 
айсберг студен, официален и отдалечен от студентите си, сму
щаваше ги -  алиенация към студентите. Говорел много бързо и с 
лоша дикция, но с много добра система. Голям познавач, научните 
му изследвания бяха на високо равнище. Водел упражнения главно 
в музея, като давал на студентите да описват паметници на изкуството 
по определени правила, да им правят естетически, исторически и хроно
логически анализ. Изпитът бил по немски и френски книги, изследвания 
и учебници.

Проф. Петър Бицилли -  много добър лектор, ерудит, чете
ше на български език, макар и лош. Той бил стеснителен, добър. Че
тял от Ренесанса до Френската революция. Упражненията бяха върху 
ренесансови автори: френски, немски; разбор на текста; англий
ски автори за Френската революция. Той не пишел двойки. Идеа
лист. Преподавал в четвърти курс.

Хр. Гандев е слушал лекции и на Димитър Михалчев.
Иван Саръилиев -  английски тип възпитаник и препода

вател.
Венедикт Мякотин -  възрастен, хубав старец, хубави лек

ции, но четял лекциите си на руски език. Слушахме го двама души -  аз 
иДуйчев, и то понякога по дежурство, за да има студенти, защо
то в противен случай щяха да му отнемат контракта.

Петър Ников също имал по двама студенти на лекциите си. Лош, 
най-лошият лектор , говорел много бавно -  3 минути, 2 думи! Приличал 
на мумия, извадена от египетски саркофаг -  големи, вдлъбнати 
очи. Невъзможен лектор! Той не водеше упражнения Златарски не го 
Допускал. Четял ту Възраждането, ту Втора българска държава, но курсът 
му не е бил задължителен и не е завършвал с изпит. Бил под чехъл. Даже 
Светозар Георгиев бил по-добър лектор. П. Ников бил въплъщение на Пла- 
тоновата идея за скованост и сдържаност. Кабинетен учен, а не лектор.
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Светозар Георгиев водел упражненията си на латински език.
Бицилли беше човек magnanimous (великодушен, щедър -  б.м., 

М.В.). Не беше човек, а херувим  (казва Гандев и се просълзява -  б.м. 
М.В.). Женен за вдовица с една дъщеря Ана (Иванова -  б.м. М.В.), която 
много обичал. Двамата имали и още една дъщеря Мария -  Маша, работила 
дълго в катедрата по руски език. Тя била женена за княз Андрей Мещер- 
ский, който работел в Народната библиотека. Сега са разведени. Мещер- 
ский е направил библиография и описание на трудовете на Бицилли17.

Гандев ми обещава да ме свърже с дъщерите му Ана и Маша.
По времето, когато е бил студент, за да припечелва нещо, Гандев 

работи като разпоредител в Народния театър -  две години поред.
Руска Гандева добавя, че го е запомнила от студентските години 

с крайно скромната храна. Група студенти -  тя, Гандев, Дуйчев и др., се 
хранели във вегетарианската гостилница. Той дни наред си е поръчвал 
по половин порция стар фасул. Античниците (тя е следвала класиче
ска филология -  б.м., М.В.) са слушали много история, в обема, в който 
слушали историците. И са имали много общи лекции. И точно тук са се 
запознали, разбрали и обикнали. Това е станало през 1930 г. в аудитория 
45-а, в която е четял проф. Гаврил Кацаров. „Старият Кацаров“ , тогава 
около 50-годишен, често казвал: „Скоро ще врава“ т.е. ще умре, защото
бил болнав.

• • •
В първите години на следването си Хр. Гандев бил запален по 

старата история, интересувала го античността. Затова подготвя искана
та според правилника писмена работа -  теза на тема из областта на 
античната гръцка история. Темата била „Хомосексуализмът у древните 
гърци“ . Опитал се да покаже как това явление се отразява в общест
вения живот и как влияе върху народния характер. Темата разработва 
във философски и психологически аспект на основата на огромно коли
чество извори: текстове на литературни произведения, надписи и други 
материали от онази епоха. Чрез Олчевата книжарница18 си изписва спе
циална литература по въпроса. От Германия например огромния труд

17 Може да се намери на http://www.savedarchives.net/.
18 Книжарницата на Христо Олчев, открита в средата на 90-те години на 

XIX в. в София, скоро става средище на писатели и хора на изкуството. Олчев се 
превръща в един от най-изявените столични книгоиздатели. Издава редица книги

http://www.savedarchives.net/
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на Магниус Хиршфелд върху древните гърци. Като теоретична основа 
Гандев използва малко Вунд19, а иначе всичко е на историческа и изво- 
роведска основа.

В ръкопис тезата му е около 100 страници. Предава я на проф. 
Г. Кацаров. След време професорът му казва: „Да, вие сте разгледали 
темата, като сте се постарали да установите психофизиологическия 
параметър. Приемам тезата ви.“ И толкова! Гандев очаквал по-подро- 
бен разбор и оценка и бил разочарован и огорчен от това отношение на 
Г. Кацаров към неговата работа. Предполага, че ученият е бил шокиран 
от темата. Той не е знаел предварително каква ще е тя, защото тогава 
студентите сами си избирали темата и работели по нея. Накрая я пред
ставяли на ръководителя за одобрение.

и списания, между които сп. „Мисъл“, редактирано от д-р Кр. Кръстев, „Великата 
рилска пустош“ от Иван Вазов и т.н.

19 Wundt, W. Volkerpsychlogie, 10 Bande, 1900 bis 1920.
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26 януари 1978 г., четвъртък, 10,30 -1 4 ,0 0  ч.
Проф. Хр. Гандев продължава разказа за преподавателите си. Обръ
ща по-специално внимание на П. Бицилли и влиянието, което той му 
оказва. Говори за интересите си като студент, за специализацията 
си в Прага, Чехословакия.

Петър Бицилли е идеалист -хегелианец, пряк последова
тел на тезата за саморазвитието на идеята, на духа, но само 
в теорет ичен план. В конкрет ните си изследвания и в препода
вателската си работ а беше материалист. Той познаваш е Карл  
Маркс и боравеше с неговите произведения, понят ия и идеи.

Така първите познания на Хр. Гандев за К. Маркс са именно от 
лекциите и беседите на П. Бицилли. Тогава взима от библиотеката книга
та „Развитие на капитализма в Русия“20.

П. Бицилли четял спецкурс за Освалд Шпенглер върху книгата 
му „Залезът на Запада“. Той се отнасял към възгледите му остро крити
чески, както си спомня Гандев, от материалистически позиции. Считал, 
че 0 . Шпенглер е неисторичен в разбиранията си.

Четял и курс по история на Френската буржоазна революция. 
П. Бицилли е излагал всички схващания за тази революция: от най- 
реакционните до най-прогресивните, но никога не е споделял, не е за
ставал на реакционно становище. Спецкурс посвещава и на Жан Ж ак 
Русо -  като е тълкувал идеите му. Той има и едно изследване по този 
въпрос21.

П. Бицилли си готвел лекциите, като изчитал цялата литерату
ра по въпроса, а на самата лекция използвал някакво листче, с по ня
колко думи на него -  имена и дати. Ученият много ясно проследявал 
генетическата връзка между идеите от тяхното появяване, развитие, 
влияние върху различни деятели. Хр. Гандев възприема този маниер и

20 „Развитие на капитализма в Русия“ е първата от 3-те книги, написани 
от Владимир Илич Ленин по време на заточението му в село Шушенское, Ени- 
сейска губерния, в южната част на Сибир.

21 Бицилли, П. Жан-Жак Русо и демокрацията. -  ГСУ-ИФФ, т. 24,1928, 
№4 (на френски ез.).
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го използва в своята работа върху тълкуването на идеите на среднове
ковните църковни мистици като Йоахим Флорски, влиянието му върху 
италианския мислител Джамбатиста Вико и после върху Хегел, който е 
използвал такава схема в работата си, а след него и върху френските 
утописти-социалисти.

Лекциите му били много интересни, наситени с много факти и
знания.

Петър Бицилли е голям ерудит с живототрептущи опи
сания, характеристики и оценки. Той беше човек, който препо
даваше с такава лекот а и толкова много знание, че науката из
глеждаше лесна. Той употребяваше израза на Ницше -  „науката е 
весела“. Яснотат а и пределната простота, характерни за него, 
изхождаха обаче от един изключително висок у  ровен на знания. 
Бицилли беше проникновен лит ерат урен критик -  той е изслед
вал и е писал за Пушкин, Некрасов и т.н.

Хр. Гандев получава именно от П. Бицилли представата за иде
ален човек. На фона на всички големи хора в Университета по онова 
време руският учен правел силно впечатление като личност. Много еру
диран, но естествен и лек в проявата на знанията си, като че ли 
вода тече.

От него Гандев научва за много важни, основни западноевропей
ски автори, които никой друг не е обяснявал и тълкувал. Хегелианството 
му не му пречи да го слуша, обича и уважава. Така в IV курс Хр. Гандев 
се ориентира към П. Бицилли като ръководител и към неговата област 
на знания.

Като студент Хр. Гандев продължава да се интересува много от 
социология -  като обща теоретическа и обществена дисциплина. Не се 
интересува от българска история.

Чете много литература по палеоантропология, антропогенеза. 
Предистория преподавал Рафаил Попов, но той четял много бегло пър
вата обща част и гледал бързо да се закотви за България.

Друг интересен човек бил проф. Венедикт Мякотин.
Излагаше материята върху украинската и руската исто

рия по съвършено прост и лек начин. Беше един приятен събе
седник и добър човек. Изглеждаше много възрастен, почти 80-го- 
дишен. На младини в Русия е бил затварян в затвор за участие
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в дейността на есерите22. Бил е преподавател по история във 
Висшата петербургска академия. Боледувал е от туберкулоза. 
Беше красив старец, чиста раса  -  славянин, едър, висок, но слаб, 
белоглав, типичен руснак.

Мякотин имал три дъщери -  Нина, Наташа и Елена.
Нина -  приличаше външно на баща си, студентка по меди

цина в България при проф. Милков. Омъжва се за инженер-индус- 
триалец, впоследствие директор на циментовата фабрика „Зла
тен лъв “ в Плевен. Тя има пет деца -  3 момичета и 2 момчета.

Втората дъщеря -  Наташа, живее в Париж. Омъжва се за 
французин, комунист на партийна служба в Алжир. Историчка по 
образование. Има 3 момчета.

И третата дъщеря -  Елена, е родена в България. Учи ис
тория. Властна по характер. Впоследствие заминава за Париж, 
където работи в Националната библиотека и се занимава с ви- 
зантинистика23.

Хр. Гандев отново повтаря, че руският професор четял на руски 
език своите лекции и затова много малко студенти са го слушали. Главно 
ходят той и Ив. Дуйчев, за да не бъде освободен от четения в Университе
та старецът. Допълва, че освен това курсът му не е завършвал с изпит.

В. Мякотин бил човек с определени есеровски възгледи. Кул
турата на един народ се създава в градовете -  твърдял Хр. Гандев, 
а В. Мякотин рязко се противопоставял, като изтъквал, че селото създава 
културата, то е всичко.

Хр. Гандев счита, че старите български професори се проявя
вали като големи чорбаджии. Те канели на работа в Софийския универ
ситет големи хора и учени, а не им създавали условия да се проявяват. 
П. Бицилли се чувствал сравнително добре сред другите професори- 
емигранти, защото четял основен, самостоятелен курс и материалът му 
бил изпитен.

Дядо Златарски не е обичал особено Иван Панайотов.

22 След първата Руска революция (1905-1907) Мякотин е разочарован 
от есерите и заедно със свои съмишленици създава Народна социалистическа 
партия. Вж повече: Велева, М. Професор Венедикт А. Мякотин в България. -  В: 
Велева, М. Българската съдба на проф. П. М. Бицилли. С„ 2004,129-148.

23 Тук Хр. Гандев греши -  Елена се занимава с устна история.
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Българската история завършваше със средновековието, 
а европейската -  с Френската революция.

Хр. Гандев си спомня, че с любопитството и с въпросите си е пре
дизвикал П. Бицилли да чете споменатия по-горе спецкурс за 0 . Шпен- 
глер. Точно този курс Хр. Гандев използва като материал за своя собст
вен курс по историография. Заимства схемата, постановката на въпроса, 
критиката на П. Бицилли върху възгледите на 0 . Шпенглер.

Тези хора -  В. Мякотин и П. Бицилли, му правят силно впечатле
ние. Със своето колегиално отношение към младите, с подкрепата, която 
са им оказвали, те укрепват самочувствието на Хр. Гандев, че е тръгнал 
по верен път. Особено чести и продължителни са беседите на Хр. Гандев с 
П. Бицилли. Разговарят на различни научни и културни теми: за характера 
на руската музика; за 0 . Шпенглер, който П. Бицилли считал за талантлив 
човек; за античния човек като културно явление и т.н.

В противовес на П. Бицилли например Петър Мутафчиев съз
давал голяма дистанция между себе си и студентите. Не търпял да се 
спори с него, не търпял никаква критика, в каквато и да е форма. Веднъж 
Хр. Гандев заспорил с него върху смисъла на гръцкия текст, който ра
ботели, и след това трябвало да му се извини. Професорът провеждал 
много хубави упражнения, били много добре замислени -  текст и крити
ка. Студентите придобивали голяма езикова култура.

В Плевен -  в кръг от тесни специалисти, П. Мутафчиев изразя
вал неодобрението си, че чираци -  некомпетентни хора, си позволяват 
да обсъждат действията на френските социалисти -  Александър Миле- 
ран, Жан Жорес и пр. Имало е скрита вражда -  съперничество между 
П. Мутафчиев и В. Златарски. П. Мутафчиев не е искал да прекослови 
на В. Златарски и според Хр. Гандев това го притеснявало и често се 
сдържал.

• • •
Проф. Гандев с желание говори за пребиваването си в Чехосло

вакия. След завършване на висшето си образование той получава раз
менна стипендия на чехословашкото правителство за специализация в 
Прага, където прекарва от 1932 до 1935 г. Специализира нова история, в 
която влиза целият XIX век. Трябвало да следва 6 семестъра, като са му 
били признати само два. Държи много изпити. Намирал се в положение
то на студент със специална, индивидуална програма. Изучавал чешка

L
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история и нова европейска история. Едва след пристигането си в Прага 
започнал да учи чешки език.

В Пражкия университет имало добри учени, които разбирали от 
занаята и импонирали сличността си.

Имало един голям общ курс по нова история, воден от няколко 
преподаватели.

Първо от Йозеф Пекарж, който четял нова чешка история от 
XVII до XIX в. Ходел с ръкавели, бил стар ерген, великан, пълен, 
като ходеше и говореше, лъхтеше, небрежен към външността 
си -  връзките на долните му гащи винаги се виждаха, но беше 
извънредно сладкодумен, виртуоз на разказа. Канен беше да чете 
и в Лондон.

След това курса поемал Йозеф Шуста -  преподавал обща евро
пейска история. Привличал хората за слушатели. Бил обаятелен човек.

Йозеф Шимак четял стара чешка история.
Й. Пекарж се занимавал с Йоахим Флорски и влиянието му в Че

хия, с предхуситстката религиозна идея в трудовете на Матей Яновски 
(Матей от Янов). Чехът бил прагматик-историк, но теоретично се интере
сувал от методологически проблеми.

Сред учените в Прага имаше два фронта или два лагера 
по въпроса за същността на хуситството: едните считаха, че 
то е средновековна мистична секта, а другите - ч е  е свързано с 
новото време, новите идеи.

Й. Пекарж бил от първите, но той много привлекателно препо
давал цялата Хуситска война. Бил изключителен писател и обаятелен 
човек. Имал книга -  „Жижка и неговото време“24. Когато Хр. Гандев за
щитавал дисертацията си, той му казал: „Ще се срещнем в списанията 
с рецензия.“ Но Й. Пекарж имал болно сърце и стомах и скоро починал.

След 9 септември 1944 г. Хр. Гандев два пъти посещава Чехия. 
Отива за конгрес на чешките историци и за операция на окото си през 
ноември 1957 година.

Хр. Гандев сам избира и слуша и два философски курса. Първи
ят бил при проф. Йозеф Краал, който четял модерната социология върху 
първобитните общества и спецкурс върху механиката на образуването 
на политическите партии в съвременността, като използвал книгите на

24 Pekar, J. 2izka ajeho doba. Praha, Dll 1 -1927, Dll 2 -1928 , Dll 3-1934.
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френският автор Леви-Брюл. И този, и другите професори много отблизо 
и активно работели със студентите, давали им да превеждат книги от 
чужди езици, да ги разтълкуват. Другият професор бил Ян Козак -  аме
рикански възпитаник, философ-логик. Той стоял на позиции като тези на 
Димитър Михалчев, бил ремкеанец25. По външност и походка приличал 
на Иван Саръилиев. Правел експерименти пред студентите, за да пока
же колко относително и неточно е човешкото знание. Провеждал след
ния опит: В средата на часа влизаше асистентката му, даваше й 
нещо и тя излизаше, а той ни пита всички какво е държала в ръ
цете си тя -  никой не отговаря. Работел с много текстове и изтъквал 
логическите връзки в тях.

Възрастните професори повечето били социалдемократи, но 
не марксисти. Имали високо професионално ниво на позитивистична 
основа. Практически материалисти.

По това време се водела силна борба между светските науки и 
богословските факултети (един немски и един чешки). Немците били три 
милиона в Чехословакия, но имали немски университет и богословски 
факултет. Методологическа полемика се водела по въпроса за характера 
и ролята на хуситството, като, от една страна, се считало, че това е 
обикновена средновековна ерес, а от друга -  че в него има или че то по 
своята същност е ренесансова идея.

Преподавателите в университета се учудили, че Хр. Гандев 
борави добре с латински език, и то със средновековен латински. Във 
връзка с дисертацията си трябвало да изчете и да анализира седем 
дебели книги на този вариант на латинския.

Заедно с Хр. Гандев в Прага учат, но за кратко със стипендии, и 
Димитър Иванов и Петър Кюркчиев -  после учител по история в Трета 
мъжка гимназия.

По това време в Прага се намирал и Кондаковият институт26 
в отделно здание, с библиотека. Георгий Остроговски идвал там за

25 Йоханнес Ремке (1848-1930)- немски философ, представител на фи
лософията на иманентността. Той критикува материализма, наивния реализъм 
и философията на И. Кант. Утвърждава, че познаваемата реалност не съществу
ва независимо от съзнанието, че е в неговата сфера (т.е. тя е иманентна).

26 Обединилият се около руския историк, археолог, изкуствовед 
Никодим Кондаков кръг от млади учени в Прага, известен като Seminarium
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лекции, за сказки и за срещи. Той работел в Белградския университет. 
Андрей Грабар, Николай Окунев, също руски емигранти, работели в 
Чешкия университет като професори по история на източното и хрис
тиянското изкуство. Николай Трубецкой бил във Виена. Проф. Бицилли 
написал писмо до проф. Окунев, който по това време бил председател 
или директор на Кондаковия институт, с което му препоръчвал Хр. Ган
дев като свой ученик. Така българинът завързва връзки с руските уче- 
ни-емигранти. Същевременно Н. Окунев канел П. Бицилли да изнася 
лекции в Прага.

В този институт постепенно работата поели по-млади хора. На
пример Росовски, мъж на Ирина Окунева, бил секретар на института. 
Той се занимавал с историята на половците. След окупацията на Пра
га и Чехословакия от нацистите Кондаковият институт се преместил в 
Белград. В него се разработвали проблеми из историята на изкуството, 
езиковедски проблеми и културна история. Например известният Ро
ман Якобсон -  езиковед, който бил на работа в Америка, пристигнал в 
Прага за лекции и Хр. Гандев го е слушал. Институтът финансово бил 
издържан от княгиня Наталия Яшвила -  грузинка. Много от печатните 
издания, например „Руската икона“ и др., били издавани с помощта на 
американци.

Друг руски институт в Прага бил Руският свободен универси
тет27, който разполагал също с голяма библиотека.

Една от изтъкнатите фигури на Пражкия университет бил Йозеф 
Пата -  професор по славянска филология, специалист по лужицките 
сърби и българист. Загива в края на Втората световна война, убит е като 
представител на старата „чешка мафия“28, която след Първата световна

Kondakovianum, през 1931 г. е преобразуван в Археологически институт „Кон- 
даков“.

27Точното название е „Руски народен университет“. Открит е в Прага 
през 1923 г. вследствие на работата на Междуведомствена комисия, създадена 
от чехословашкото правителство през 1921 г. за подпомагане на руските 
емигранти. В този университет образование получават хиляди руски студенти, 
както и много чехи.

28 По време на Първата световна война в чешките земи се формира 
местен съпротивителен център, известен като „Таен комитет Мафия“. Органи
зацията разполагала с голям брой тайни сътрудници, чиято цел била да под
държат връзки с Т. Г. Масарик в чужбина и да подпомагат Антантата с информа-
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война създава Чехословакия като отделна държава и я откъсва от Авс- 
тро-Унгарската империя.

Й. Пата бил представител на лужичките сърби и председател 
на дружество „Чехословашко-българска взаимност“29. Това дружество 
издава брошурата на Хр. Гандев „Българският народен дух и неговите 
прояви“ на чешки език30.

В Прага Хр. Гандев не дружал с българи, главно за да учи езика, 
като се движи в чешка среда, и за да си върши работата, за която е там 
-  четене, лекции и пр. В града имало голяма студентска читалня в Клуба 
на чешкия студентски съюз, а също така и стол, в който били поднасяни 
винаги два вида ястия -  леща с кнедли и кренвирши. Именно в тази чи
талня се доставяли вестници, списания и книги от цял свят, включително 
и от Съветския съюз. По това време Чехословакия имала дипломати
чески отношения със СССР, затова се осъществявал и културен обмен, 
но по радиото се водела много активна антисъветска пропаганда. Тук за 
пръв път Хр. Гандев се запознава с трудовете на К. Маркс, Фр. Енгелс и 
Й. В. Сталин. Преценява себе си в онова време като човек по природата 
си стихиен материалист. Затова счита, че му е допадала марксистката 
материалистическа литература. Той с особен интерес чете тези списа
ния и вестници, защото в България въобще не се получавали. Спомня 
си, че е четял за отделни политически и обществени проблеми, за не
достига и лошото положение на учителите, за политическото положение 
в Европа и пр.

В Прага Хр. Гандев става свидетел и участник в богат културен 
живот. Слуша концерти и изпълнения на Фьодор Шаляпин, Сергей Рах- 
манинов и др. Огромно впечатление му прави изложбата на Огюст Ро
ден в двореца Валенщайн -  Sala terrena, която е част от великолепната

Ция. Названието е заимствано от италианската мафия, която първоначално е 
създадена с цел да защитава слабите и бедните в периода преди обединението 
на Италия и тъкмо това значение е възприето в Чехия.

29 Дружеството „Чехословашко-българска взаимност“ възниква през 
1924 г. в Прага. Негови основатели са художникът Алфонс Муха, оперната при
ма Христина Морфова, Владимир Сис, Ян Мърквичка, проф. Лубор Нидерле, 
проф. Йозеф Пата и т.н.

30 0  bulharskem narodnim duchu a jeho projevech. Praha, 1934, 28 p. -  
Knihovna Ceskoslovensko-bulharske vzajemnosti v Praze. Svazek 1.

L



32

градина31. Твърде богати и интересни били различните галерии в Прага. 
Спомня си добре и ретроспективната изложба на руската живопис, която 
обхващала картини от XVIII век до съвременността му. Картините били 
подбрани и доставени за изложбата от музеи и галерии, а може би и от 
частни сбирки от различни градове в цяла Европа. Спомня си картините 
на Иван Айвазовски и др. Много ходел и на кино, опера и театър. Слушал 
концерти с музика от Глук, „Пер Гинт“32, Моцарт, Сметана и др. Също 
така ходел много и по музеи, но извън Прага. Почти не пътувал. Едно, 
че не е имало време, защото програмата му била твърде натоварена, 
но и защото средствата не му позволявали. Ходил е до „Била хора“ до 
Прага, където става битката за чешката независимост и има Музей на 
жертвите33.

Самият Хр. Гандев лично е зает с обществена работа в друже
ството „Чехословашко-българска взаимност“. Изнася беседи, пише ста
тии за чешки списания и т.н.

Учението и животът в Прага дават на Хр. Гандев извънредно 
много, но най-вече поглед към света и европейско самочувствие. В Бъл
гария той е имал твърде ограничена представа за Европа и за света и 
главно съвсем книжна, а в Прага тя става осезаема, разнообразна във 
всички посоки: и битова, и културна, и научна.

Специално в Прага у него се утвърждава убеждението, че уче
ните са хора не само много умни, но и добри, почтени, коректни и че той 
трябва да им подражава. Той се запознава и контактува с много хора, 
които са били добри -  и като учени, и с богата душевност, и при нужда 
готови да услужат и пр. Например той си спомня, че професор Николай 
Окунев специално пътувал до Страсбург, където живеел Андрей Грабар, 
за да му занесе свой ръкопис за отзив и преценка. А А. Грабар пък е ид

31 Дворецът Валенщайн е първата барокова сграда в Прага, построена 
с цели, различни от религиозните през XVII в. Днес там е седалището на сената 
на Чехия. Градината е създадена по същото време и до днес е една от най- 
красивите атракции в сърцето на Европа. В нея е позиционирана Sala terrena 
-  лоджия, в която се организират изложби и концерти.

32 „Пер Гинт“ са две сюити от Едвард Григ по едноименната пиеса на 
Хенрих Ибсен.

33 „Била хора“ днес е квартал на Прага. Там се провежда една от най- 
важните битки в чешката история на 8 ноември 1620 г. и се слага фактическият 
край на Чешкото народно въстание.
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вал в Прага, за да му върне ръкописа. Окунев пише за това в предговора 
на една от своите книги и съответно благодари на А. Грабар. Този и други 
примери на честност в отношенията между учените, на пиетет към твор
ческия труд се утвърждават в съзнанието на Хр. Гандев като правило, 
което трябва да се следва.

Освен това университетът респектирал със самия си вид, със 
старинността си, с факта, че в него са пребивавали Наполеон, Вален- 
щайн, че тук Моцарт дава за първи път концерт -  Моцартеум34. За 
упражнения ги водели в архиви, за да се научат да работят с документи 
и регистри, събрани от цяла Чехия. Те се намирали в библиотеката на 
Страховския манастир, който всъщност е замък-библиотека в много ху
бавия и богат Архив на „Земле Чешка“ .

34 Хр. Гандев има предвид операта на Моцарт „Дон Жуан“, написана 
през 1787 г. по поръчка на директора на операта в Прага и изпълнена за пръв 
път там. Това става след като в предходната година операта му „Сватбата на 
Фигаро“ жъне огромен успех сред местната общественост, а във Виена преми
ерата й минава незабелязано.
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30 януари 1978 г., понеделник, 10,30 ч.
Хр. Гандев се спира на впечатленията си от Прага и Чехия, на труд
ния път до преподавателската банка. Разказва за встъпителната 
си лекция, за сп. „Studia historico-philologica Serdicensia“ и за първите 
си научни изследвания.

Първото твърде силно впечатление на Христо Гандев от Чехия 
е богатството на страната, облеклото на хората по улиците, търговията, 
магазините, луксозността на стоките, разнообразната шикозност на ка
фенетата и ресторантите, пълни с богато облечени дами и мъже.

Такава външност, показност, видимост на съществува
щите богатства, на висок жизнен стандарт винаги прави впе
чатление на бедни хора и на хора от бедни страни. Като резул
тат се получава едно снижено самочувствие. На един французин  
или англичанин Прага не би се сторила особено богат град, но за 
един българин това е така.

Друго, оставило му траен спомен, е възможността да наблюда
ва грандиозни обществени и социални явления, каквито в България е 
нямало. Например Хр. Гандев става свидетел на стохилядни работни
чески демонстрации, на петдесетхилядни митинги, на ярки прояви на 
национален антагонизъм между карпато-руси, чехи, словенци и немци. 
Това е времето на кризата, от която и Чехословакия страда35. Фабриките 
демонтират машините си и ги раздават по къщите в планинските обла
сти за работа на половин надница. Така се произвеждат електрически 
крушки, тъкачни изделия, велосипеди. Против тази практика и тенденция 
в промишлеността възразяват работниците в градовете и организират 
големите демонстрации на пролетариата. Демонтажите на фабриките се 
коментират много нашироко и във вестниците.

В Прага и други градове беше пълно с безработни хора, 
които носеха шарманки (латерни), китари, пееха по дворовете, на 
всеки ъгъл, което е един вид просия. На всеки 20-30 метра по ули

35 В Чехословакия Христо Гандев наблюдава последните прояви от 
„Голямата депресия“, за която говори. Тя достига до централноевропейската 
страна през 1930 г., но най-тежките години са 1932-1933.
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ците се срещаха такива по-малки или по-големи групи, свирещи 
на най-различни инструменти.

Налице е и национален въпрос. Чувства се антагонизъм между 
карпаторуски, чешки, словашки и немски студенти. Немците учат в отде
лен университет, а другите заедно. Чешка администрация е установена и 
в Карпатска Украйна в Словакия. Словашките и карпаторуските студенти 
живеят в бараки, а чешките -  в големи и удобни сгради. Съществуват зем- 
ляшки организации, които отправят своите искания до правителството.

Имаше и доста студенти американци и англичани със 
стипендии. Всички изучаваха чешка история.

Голямо впечатление на Хр. Гандев прави фактът, че въпреки яв
ните социални различия и борби, не среща лошо, бедно облечени хора, 
с кърпени обувки и дрехи както в България. Определя го като показател 
за общо по-високия стандарт на живот в страната. Разбира се, той е на
блюдавал по време на кризата как някои безработни са ходели по авто
матите за храна и вземали яденето, изоставено от други.

Проф. Й. Пекарж по време на постепенното настъпване на хи
тлеристите, като влизал в час, коментирал новините от вестниците. 
Студентите немци изразявали антагонизма си към чехите. В Судетска 
област имало 3 милиона немци, които гонели местните чехи и ги принуж
давали да се записват като немци.

Отокар Одложилик, професор по славянска история, живял след 
хитлеристката окупация и починал в Америка, бил кротък, симпатичен 
човек. Той много помага на Гандев при написването и редактирането на 
дисертацията му. Напътства го какво и как да съкрати, за да се напечати 
тя36. Дисертацията докторат е напечатана на пишеща машина в два ек
земпляра, които се съхраняват в Пражкия университет37.

В Чехия съществувало течение или партия Ракушанство -  авс- 
трофилство, което се ширело сред по-старото поколение чехи, въоду-

36 Gandev, Ch. Joachimitske myslenky v dile Mateje z Janova „Regulae 
Veteris et Novi Testamenti“. -  Casopis Narodnlho musea. Philos, histor. odeleni, 
Praha, 111,1937,1-28.

37 Ръкописът (вероятно Хр. Гандев се е объркал, че е машинопис) на 
дисертацията му все още се съхранява в архива на Карловия университет: AUK, 
Fond Filosoficka fakulta. 6. 1924, Joachimitske myslenky v dlle Mateje z Janova 
„Regulae Veteris et Novi Testamenti“.
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шевлявали се от идеята да се съединят пак с Австрия. Били образувани 
партии и вестници, които са защитавали тази цел. Хр. Гандев не ги одо
брява, разбира се, чисто емоционално.

Много разпространено било сред чехите, което на Хр. Гандев се 
струвало и смешно, и отрицателно като явление, да се цени човекът и 
да се определя общественото му положение според службата и титлата 
му. Например на съпругите се е прикачвало названието на службата на 
съпруга -  госпожа Главнострелочникова. Това се запазва поради нали
чието в миналото на чешка аристокрация, на титли, имоти и т.н.

Стипендията от 3000 крони, която Хр. Гандев получава, отнача
ло му стигала за сносен живот, но после е намалена на 1500 крони и това 
затруднявало твърде много живота му в Прага. Книги им давали от Ми
нистерството на народната просвета. На пазар ходели с жена му и от се
лянки, много живописно облечени, си купували сирене и други продукти. 
В Университета имало бюфет. Въобще храненето било добре уредено.

В Пражкия период Хр. Гандев особено много се интересувал от 
музика и ходел на концерти. Театърът не му правел голямо впечатление. 
Имало два авангардни театъра, които били по-интересни, с прогре
сивни тенденции. Една пиеса в тези театри се играла по 2-3 години 
непрекъснато. Двама студенти-прависти създали единия. Те били авто
ри, режисьори и главни актьори в него. Наричал се „Свободен театър“38. 
Другият театър от този характер, но с по-комунистически тенденции39, се 
противопоставял на първия.

Тогава се създават много и най-различни театри. Например 
около един актьор -  Буриан (Власта -  бел.ред.), на Парцалев приличал, 
се създава комичен театър40.

38 Свободен театър (Osvobozene divadlo) -  авангарден театър, същест
вувал от 1925 до 1938 г. Той е част от течението на младите творци с леви убеж
дения в културата Девйетсил (Devetsil). http://cs.wikipedia.org

39 Другият авангарден театър с прокомунистически позиции е театър 
Д 34 (Divadlo D 34). Основан през 1933 г. По време на немската окупация е 
затворен. Възстановен е през 1946 г., когато получава и името Театър Д 46 и 
продължава комунистическата пропаганда.

40 През 1925 г. Вл. Буриан основава собствен театър (Divadlo Vlasty 
Buriana), днес Комедиен театър.

http://cs.wikipedia.org
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Професорите и младите доценти от Прага още от 1939 г. се 
разбягват по различни страни. Й. Шуста се самоубива, защото е бил член 
на организацията „Мафия“. Й. Пекарж почива още през 1937 година. По 
време на войната никой не остава в Прага. А след нея никой от старите 
му познати не се връща там. Само Мацоурек, който бил асистент по 
славянска история, остава в Прага след войната. Хр. Гандев не е имал 
вече никаква връзка с довоенните си преподаватели. Наново си създава 
такива -  с Честомир Аморт например.

Други връзки със състуденти или други хора Хр. Гандев не е 
имал, защото му е липсвало време.

Хр. Гандев си спомня, че чехите били побъркани на тема 
лужицки сърби. Например Ян Славик -  математик, се е занимавал с тях, 
но не знае каква е съдбата му след Втората световна война. Бил е в 
концлагер, забравил е всичко и не е могъл да работи след това.

Хр. Гандев не прави обиколки на страната, защото не е имал 
пари. След защитата на дисертацията му си позволили да отидат с жена 
му на луксозен ресторант край Вълтава. Яли дивеч, сърнешко месо.

Проф. Гандев е единственият доктор от десетимата български 
специализанти в Прага по негово време.

Промоцията му за докторска степен става през юни 1936 година. 
За да стане доктор, полага изпити, а на писмената си работа имал двама 
рецензенти -  0 . Одложилик и Й. Шимак. Защита протекцията става в 
много официална обстановка. Самият той си ушива специално сив 
костюм за случая. Присъстват историци, социолози, философи, а също 
така деканът и ректорът на Карловския университет, ритуално облечени 
в тоги, с огърлици и жезъл, както и педел41.

• • •

След завръщането си от Прага Хр. Гандев отива със съпругата 
си в Пловдив. Руска Гандева е пловдивчанка. Тя е назначена като 
учителка по класически езици в Пловдивската девическа гимназия. 
По това време Гандев няма нито работа, нито заплата. Няма право да 
става учител, защото няма учителска практика и съответно държавен

41 Педел -  служител, който участва в официалните церемонии в уни
верситетите. Днес ролята на педела е по-скоро с историческа стойност, откол
кото с реална. Той върви пред ректора или декана и носи скиптър или други 
отличителни знаци на университета.
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изпит. Така през 1935-1936 г., докато очаква място в Университета, той 
чете в Пловдивската библиотека, като издирва архивни материали. На 
тавана на Постоянната комисия42 открива архиви на Временното руско 
окупационно управление в Пловдив и написва няколко големи и малки 
студии и статии въз основа на тях43. Тогава намира, разчита и издава и 
писмата на Салгънджиев (Стефан -  бел.ред.).

Университетът в София по това време е извънредно беден. 
Не разполага с пари, за да назначи асистенти. От всички млади научни 
работници само Ив. Дуйчев е назначен за такъв.

По това време Георги Батаклиев -  филолог-класик, учител по 
латински и гръцки език и автор на учебниците по латински и гръцки език 
и преводач на „Одисея“ (на Омир -  бел.ред.), „Метаморфози“ от Овидий, 
„Енеида“ (на Вергилий -  бел.ред.), има собствено издателство. В това 
именно издателство Хр. Гандев издава книгите си „Ранно възраждане“ 
и „Фактори на Българското възраждане“44. Сключва заем, за да може да
посрещне разходите.

• • •

През 1936-1937 г. младото семейство се премества в София. Жи
веят на ъгъла на ул. „Шипка“ и ул. „Чепино“. Руска Гандева е учителка в 
Първа девическа гимназия, където работи до 1945 г. През 1947 г. става пре
подавателка в Университета. Нейни близки приятелки и колежки от онези 
времена са Елена Попова, Елена Василева и Радка Григорова-Златинова.

През 1937 г. Хр. Гандев е назначен за библиотекар в универси
тетската библиотека, където работи до януари 1944 година. Същевре
менно обаче, през 1940 г., той става и хоноруван частен доцент, като се 
явява на конкурс с книгата си „Ранно възраждане“. По това време той 
вече има доста публикации -  за руското окупационно управление в Из- 
точна Румелия, дисертацията си, статии в сп. „Българско икономическо

42 Вероятно става въпрос за сградата на Временното руско управле
ние, дн. Обреден дом, ул. „Съборна“ №23.

43 За всички цитирани в интервюто изследвания на проф. Хр. Гандев 
вж Кайнарова, М. Библиография на трудовете му и на литературата за живота 
и научната му дейност. -  В: Изследвания в чест на проф. д-р Христо Гандев. 
С„ 1983.

44 По-нататък в разговорите тази негова монография често се спомена
ва само като „Фактори"-те, тъй както я нарича самият автор.
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дружество“, във в. „Мир“ , в „Архив за поселищни проучвания“ и др. На 
обявения конкурс няма други кандидати. По това време Иван Панайотов 
чете лекции като частен доцент.

„Ранно възраждане“ струва 16 000 лв., които Хр. Гандев взима на 
заем и ги връща, като му удържат от заплатата. Издадени са 400 екзем
пляра. Един гимназиален учител тогава -  т.е. Руска Гандева -  получава 
3200 лв. заплата, а един библиотекар -  3000 лв.

Руска Гандева произхожда от учителско семейство, те са три се
стри и един брат -  пловдивчани. Едната й сестра е доцент, лекар-интер- 
нист. Родителите й много им помагат, като им изпращат храна с колети 
от Пловдив.

По това време Ив. Дуйчев, Хр. Гандев и Борис Ангелушев започ
ват да издават списание „Studia historico-philologica Serdicensia".

На 1 януари 1944 г. Гандев получава заповед за редовен доцент 
-  царски указ, подписан от регентите. Той започва да чете лекции по бъл
гарска история, по-специално история на Възраждането. Встъпителната 
му лекция е на тема „Националната идея в българската историопис“ .

Хр. Гандев искал да чете курс по обща история. По тези въпроси 
се съветва със Светозар Георгиев, който по това време е ръководител 
на Историческият институт при Университета45. Професорът, който бил 
кротък, добър човек, го посъветвал да не взема много лекции и да не са 
по обща история, „защото те са мъчни. Как ще подготвите курс7

Този период в спомените на Хр. Гандев е особено тъмен, най- 
тъмен, поради голямото местене. Още през 1943 г. Университетът е 
евакуиран. Христина Михова, Марин Михов, Крумка Шарова са слушали 
лекциите му по Възраждане. Христина Михова тогава взела тема за ди- 
пломна теза от П. Бицилли за Парижката комуна, но всъщност Хр. Ган
дев преглежда работата. До 1943 г. има сравнително по-малко лекции и 
те са незадължителни.

„Фактори на Българското възраждане“ излиза през 1943 г. в из
дателство „Българска книга“ на Георги Батаклиев. Той издава хубава по
редица книги върху изкуството. Излизат около пет-шест заглавия за Ле- 
онардо да Винчи, за Ботичели -  уводната статия е от Гандев, за Рубенс, 
за Рембранд, за Рафаело и др. в тираж около 3000 бр. За тях издателят

45 Тук Гандев има предвид, че Светозар Георгиев Примов в периода 
1938-1945 г. е председател на Българското историческо дружество.
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получава репродукции от Италия. Интересът на Хр. Гандев е насочен 
към Ренесанса.

По това време е открита Карловската кондика и други дамас
кини в Пловдивската библиотека. Тогава Гандев започва да пътува по
възрожденските селища -  Пещера, Пазарджик, Карлово и др. Посещава 
манастирите и библиотеките в тях. За своите изследвания той не е имал 
никаква основа в българската историческа наука.

Аз се уча от хубавит е книги, споделя Гандев. Според него 
една хубава книга, като се прочете и се анализира, се разкрива техни
ката на работа на автора на това изследване и структурата му. Това му 
доставяло творческа радост.

Разговарял много със съпругата си за откритията си.
Проф. Арнаудов и проф. Бицилли са му рецензенти и при двата 

избора (за извънреден доцент и за редовен доцент -  бел.ред.) -  и за 
„Ранно възраждане“, и за „Фактори на Българското възраждане“ .

П. Мутафчиев е рецензент на Ив. Дуйчев.
В работата си върху „Ранно възраждане“ и „Фактори на Бъл

гарското възраждане“ Хр. Гандев се ръководи от изследванията върху 
Европейския ренесанс. Той изхожда от представата, от мисълта, че по 
своята същност процесите в България са идентични, от един 
порядък, с тези в Европа. Особено го интересува моментът на про
мяната на средновековния във възрожденски светоглед. Той счита, че 
мъничките и дребните, но множество факти променят светогледа и са 
свидетели на този процес. В това отношение много му помага, добър 
пример за него е книгата на П. Бицилли за Салимбене -  един монах 
от XIII век, неговите съчинения и неговата светиня46. Хр. Гандев се съ
средоточава именно върху процеса на трансформиране на мирогледа 
в съзнанието на хората, като се интересува от конкретните, абсолютно 
документирани моменти в този процес. Друг пример на вдъхновение и 
поука за него са съчиненията на френските учени, които се занимавали 
и изучавали разликите между светогледа на занаятчии и на селяни. Теза 
от такъв характер може да се застъпи само при условие, че има 
достатъчно материали за доказателство и илюстрация.

46 Бицилли, П. Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII века. Одес-
са, 1916.
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Гандев смята, че той проявява от младини остъ р  ню х по отно
шение на материала. Не се е захващал с твърдения, които не са можели 
да се подкрепят с достатъчно богат, убедителен и безспорен материал.

Методът на Хр. Гандев е да познава основния материал: литера
тура, публикации, извори, да има идея, задача и тогава да търси допъл
нителния, новия, неизвестния материал.

„Факториите прави по литературен прототип -  по примера на 
книгите на белгийския историк Анри Пирен, който бил много интересен 
човек -  католик и либерал, приличал много на П. Бицилли.

Като се четат книгите на този учен, впечатлението е, 
че това е учен-марксист, който с ярко разбиране и отношение 
рисува класовата борба в градовете. А. Пирен пише история на 
градовете. Неговите ученици също. В техните книги са описани 
процесите, когато градът е смесица на град и село, как селото, 
селяните идват в града, как се претопяват. С тези въпроси не 
се занимават много историци, защото те са трудни и от гледна 
точка на материал, и от гледна точка на проблем.

Що се отнася до дисертацията му от Пражкия университет, пуб
ликуват я в чешко списание, на чешки език, защото това е тема из чеш
ката история. Героят му в това изследване, който е монах, уж  е правос
лавен, уж  е вярващ човек, а пуска фантазиите си и си мисли, че 
са правоверни, а в тях всъщност се съдържат много нови еле
менти, мисли във възрожденски дух. Той говори, че няма църква, 
че няма нужда да бъде ръководен религиозният живот, че няма 
нищо друго освен човешкия дух, който се направлява сам и сам 
достига до всички истини и прозрения. Точно мисли от такъв  
характер са по-висок етап, нов етап в развитието на идеите в 
сравнение с традиционното средновековно мислене, те са в по
сока на идеите на Новото време.

В своите малки статии за „За монархията у Данте“ и за „Калвин“ 
Хр. Гандев развива същите идеи, проследява развитие на идеологията 
от същия порядък. Статията му за „Търговския обмен“ също е нещо тако
ва. В нея търси дребни неща, но затова пък изворовият материал е мно
го сериозен. Анализът на такъв материал дава възможност за достигане 
до синтезирана представа за процесите в ония ранни години.
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2 февруари 1978 а., четвъртък
Проф. Хр. Гандев продължава спомените си за Втората световна 
война. Разказва за първоначалните си впечатления от България след 
завръщането си от Прага; за колеги на съпругата си; за отношени
ята им с Ив. Дуйчев; за влиянието, което му оказва П. Бицилли; за 
работата си към издателство „Българска книга“; за създаването на 
сп. „Studia historico-philologica Serdicensia“. Връща се към първите си 
изследвания, като посочва методите си на р а б о т а .______

През 1943 и 1944 г. лекции не се четат, тъй като Университетът е 
евакуиран. Провеждат се само изпити и факултетни съвети.

Хр. Гандев не чете лекции през 1940 г., не е имал готов курс, 
защото всъщност се хабилитира през месец май същата година. Лекции 
има за известно време през 1941-1942 година. През първия семестър
-  зимния, чете курс по „История на Европейското възраждане“ -  най- 
ранния период. Много се плаши от авторитета на П. Бицилли. Той не 
е идвал на неговите лекции. Тогава (вероятно втория семестър -  б.м., 
М.В.) Хр. Гандев минава на българска история, като чете отделни въ
проси върху Българското възраждане въз основа на книгата си „Ранно 
възраждане“ , която тогава още не е издадена. Тя получава награда. Ре
цензии за нея написват Петър Кюркчиев в сп. „Просвета“ и Ж ак Натан
-  под псевдоним, в сп. „Архив за икономически и социални изследвания“ .

Курсът, който Хр. Гандев чете два семестъра подред в трети 
курс, завършва с изпит.

Факултетните съвети се събират главно във връзка с провежда
не на конкурси. След 1940 г. Хр. Гандев е секретар на Факултетния съвет. 
В този период той се свиква в Ловеч. Изпитите се провеждат в различни 
градове. Специално Хр. Гандев изпитвал в Сливен. За датата на изпита
и предмета се обявява предварително по радиото и във вестниците.

• • •
Хр. Гандев със семейството си е евакуиран в Пловдив и в с. Хад- 

жиево -  Пазарджишко, известно време и в Сливен, където съпругата му 
Руска имала държавна изпитна комисия.
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Когато се връщат от Прага, пътуват по Дунав с кораб, защото е 
най-евтино. На Хр. Гандев България му се вижда като бедняшка страна 
след Чехословакия. Но всъщност тя тогава е в известен подем, благо
устройство на градовете, строежи и пр. Точно в тези години -  1935-а, 
започва първата модернизация на София. Строи се рилският водопро
вод, става освещаването му и др. Но целият период от 1935 до 1944 г. 
му се струва период на упадък -  партиите са забранени, съществуват 
държавни профсъюзи, парламентарната система е силно нарушена и 
деформирана.

Хр. Гандев има впечатления от проявите на фашизма и неговата 
платформа още от Прага. Когато Хитлер идва на власт в Чехословакия, 
евреите започват да бягат. Наблюдавал е процеса на ликвидиране на 
демократичните традиции в Германия. Самият той имал доста песимис
тични по своя дух прогнози за бъдещето на човечеството. Много силно 
бил настроен срещу античовешките расови теории, разпространявани 
от хитлеристката и фашистката пропаганда.

Хр. Гандев си спомня гонитбата, устроена срещу Методий По
пов, когато той изнася лекция във Военния клуб, в която се обявява про
тив расистките теории и ратниците. Тогава са искали едва ли не да го 
линчуват. Много разговори се водили между интелигенцията по повод 
готвената от германо-фашистите световна война.

През 1939 г., по повод окупирането на Прага, в Чехословашкия 
клуб се провежда митинг против немците. Говорят Прокоп Макса, чехо
словашки пълномощен министър в България, и Борис Йоцов. Последни
ят е социалдемократ. През войната той чисто по линията на честолюби
вите мераци става министър на просвещението.

През 1942 г. министърът на Министерството на народното про
свещение Борис Йоцов му възлага и Хр. Гандев произнася реч на праз
ника на Кирил и Методий. В нея не споменава името на цар Борис, не 
говори за никакво царство. Изтъква темата за славянския патриотизъм, 
говори за Кирил и Методий като представители на народа. Във в. „Слово“ 
Тодор Кожухаров, който тогава е директор на вестника, под псевдоним 
написва нещо като информация-критика за сказката реч на Хр. Гандев 
за Кирил и Методий, като отбелязва, че в нея нищо не се е говорело за 
царе, а се е акцентирало на ролята на народа, че тази лекция има харак
тер на противодържавна.
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През 1940 г. започва да излиза сп. „Професионална мисъл“ . Мир- 

чо Георгиев, директор на професионалния съюз и главен редактор на 
списанието, бил прогресивен човек. Той потърсил Хр. Гандев за сътруд
ник в списанието и за лектор в нещо като Народен университет, който 
провеждал просветна дейност. Изнасяли се разнообразни лекции, на 
различни теми. В това списание Хр. Гандев публикува доста статии -  за 
бунта на сопотските предачки, за Узунджовския панаир, за търговските 
къщи от Възраждането, за организацията на еснафите и пр. Статии,
които нямаха нищо общо с политиката на правителството.

• • •

Семейство Гандеви дружели с проф. Симеон Демостенов -  пра
вист, и с банков чиновник.

Магдалина Ножарова (по мъж) -  внучка на Магдалина Баръмова 
и на Георги Димитров (те са брат и сестра -  бел.ред.), е ученичка на Руска 
Гандева в Първа софийска девическа гимназия. Берберова е учителка по 
френски език там. Била е и учителка на царицата, т.е. имала е връзка с дво
реца. Племенницата на Александър Цанков -  Нестерова, също е учителка 
по география в гимназията. Роднина е на Ал. Цанков по женска линия. Ди
ректорът на Първа девическа гимназия Стефан Димитров имал симпатии 
към Руска Гандева. Ходел на екскурзии по Витоша с Ив. Дуйчев и си говоре
ли на разни теми. Ив. Дуйчев после разказвал за тези излети на Хр. Гандев, 
с когото били добри колеги и уж  приятели. Проф. Гандев е кум на Ив. Дуй
чев, но отношенията им се влошават след 9 септември (1944 г. -  бел. 
ред.), когато Ив. Дуйчев е уволнен от Университета, а Хр. Гандев остава. 
Ив. Дуйчев мислел, че Хр. Гандев има пръст в тая работа. Едва по-къс- 
но, доста по-късно, отношенията им се нормализират, когато Ив. Дуйчев 
е избран за професор в Историческия институт при БАН. Хр. Гандев не 
само не му е попречил, както Ив. Дуйчев е очаквал, а напротив, поддър
жал го е. Та Ив. Дуйчев му е разказвал, че на тези екскурзии Стефан 
Димитров 2-3 пъти, в различно време, питал дали е вярно, както се гово
рело, че Хр. Гандев е комунист, че правел такова впечатление.

Хр. Гандев смята, че Ив. Дуйчев не е бил фашист и не е имал 
фашистки възгледи преди 9 септември, но бил много активна личност 
и се бил залепил здраво за военните тогава, както и сега. Имал 
близки сред всички членове на армията -  от поручика до генерала. Чрез 
тях получавал командировки за различни изследвания в Македония и
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Беломорска Тракия в качеството си на историк. Той бил аполитичен, но 
бил на страната на немците в периода 1943-1944 г. Считал, че те ще 
победят, следял е и знаел всичко за хода на събитията, говорел за пред
стоящите настъпления. Той ходел често у Гандеви, при своя кум, и са 
разговаряли. Мисля, че Ив. Дуйчев се интересуваше от проспери
тета си, а не от политиката.

Ив. Дуйчев и Веселин Бешевлиев са уволнени от Университета, 
без да са нито политически, нито партийно ангажирани с фашизма, а за
щото са били във връзка с военните. Ив. Дуйчев специално благодарил 
на Хр. Гандев за това, че не се е изказал срещу него при избора му за 
професор.

Хр. Гандев стоял настрана от политическия и партийния живот, 
бил отчужден от тези работи. Пряко и активно отношение не проявява 
нито към фашистите, нито към комунистите. Неговите позиции са пози
циите на повечето български граждани.

• • •
Според Хр. Гандев П. Бицилли оказва влияние върху него преди 

всичко с недогматичното си отношение към науката, с готов
ността си да приеме всяка нова теза и с личността си. Като човек 
П. Бицилли му прави много силно впечатление с умението си житейски 
мъдро да подхожда към нещата, с благостта на характера си Той бил чо
век, който не можел да се разсърди, не можел да напише двойка -  много 
беше чуден, много мил в това отношение. Имал нещо от духа на 
Франциск от Асизи.

Иван Раев, който преподавал руски и латински в Университета, 
бил инспектор в Министерство на народното просвещение по латински 
език. Той е превел някои от трудовете на П. Бицилли на български език.

• • •

В издателството на Г. Батаклиев „Българска книга“ са работили 
като редактори Христо Гандев и Петър Христофоров.

Този, Петър Христофоров, е бил доцент на Михаил Арнау
дов, но след 9 септември заминава за Париж, сега е жив още, чете 
лекции в Бохум в Западна Германия. Той е зет на Радка Григоро- 
ва, женен за нейната сестра -  Надя Христофорова, която е била 
асистентка на Роже Бернар. А Петър Христофоров е завеждал  
Ш атобриановия архив и е издал монография за него.
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Хр. Гандев е канил Христо Радевски да участва в работата на изда

телството - д а  преведе и да издаде избрани произведения на Ал. Пушкин.
• • •

Също така Хр. Гандев дава идеята на П. Мутафчиев и го под
тиква да напише научнопопулярна обобщена история на България. 
Това става, когато едно лято са заедно на летуване в Панагюрските 
колонии. Хр. Гандев бил убеден, че П. Мутафчиев най-добре ще на
пише тази история, защото е изключително добър лектор. Въпреки су
ровостта и сдържаността си П. Мутафчиев се отличавал с наивност, 
с нещо детско в поведениет о си. Той бил болен от рак на белия 
дроб. Ходил е във Виена за операция -  оперирал го е Егер. Когато 
П. Мутафчиев починал, Хр. Гандев го преоблича и му връзва връзката 
(около главата -  бел.ред.). Той предлага вторият том на „Историята“ да 
бъде довършен от Ив. Дуйчев. Съпругата на П. Мутафчиев поканила 
Ив. Дуйчев и Хр. Гандев на почерпка след излизането на този том.

• • •
Ив. Дуйчев и Хр. Гандев решават да си направят едно научно спи

сание, което да излиза на чужди езици, за да го изпращат в чужбина, на 
разменни начала да получават оттам книги и списания и така да си създа
дат една научна библиотека с новоизлязла литература. Учените винаги 
са били бедни хора, затова са измислили този начин за набавяне на 
книги. Още в началото на предприятието се включват и д-р Вл. Георгиев 
-  вече доцент, и художникът Борис Ангелушев, който прави заглавната 
страница на списанието „Studia historico-philologica Serdicensia“. Смятали 
годишно да издават по един том. Излизат обаче всичко на всичко 2 тома -  
1938 и 1939 г. В това издание публикува първата си студия Марко Минков, 
с която се хабилитира, Георги Михайлов -  също.

Списанието има две рубрики -  статии и рецензии. Всичко е на 
чужд език. В него се публикува работата на Хр. Гандев за Калвин -  на 
френски език. В поредицата (която излиза към списанието -  бел.ред.) се 
публикуват книгите на Георги Михайлов47, на Велчо Велчев48, на Емил

47 Михайлов, Г. Езикът на гръцките надписи в България. Т. 6 от „Studia 
historico-philologica Serdicensia". С „ 1940,84 с.

48 Велчев, В. Отецъ Паисий Хилендарски и Цезаръ Бароний: приносъ 
къмъ изследване изворитѣ на Паисиевата История. Т. 8 от „Studia historico- 
philologica Serdicensia“, С., 1943,120 с.
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Георгиев -  за Кирил и Методий49, на В. В. Хол50 -  преподавател в Амери
канския колеж в Самоков, на Мих. Арнаудов -  спомените на Н. Обрете- 
нов51, на Хр. Гандев -  „Ранно възраждане“ и др.

Като сътрудник при тях работел Илия Кютукчиев -  състудент 
на Хр. Гандев, преподавал в Американския колеж и бил добър историк. 
Имал склонност към издателска дейност, страст. Даже имал семейни 
дрязги поради тази отдаденост. Той разбирал от шрифтове и от печата
не. Бил много активен, търсел автори, подтиквал ги към работа.

• • •

Редакцията в издателство „Българска книга“ замисля и издава 
поредица от книги по изкуството. Като редактор в него Хр. Гандев се 
свързва с Кирил Цонев, който е учител по рисуване, а през 1942 г. се ха
билитира за професор в Художествената академия и го кара да напише 
книги за някои художници. К. Цонев рисува портрет на Руска Гандева 
през 1942 г. С рисуване на винетки в издателството участва и Стоян Со
тиров, който бил с Хр. Гандев в Прага. Хр. Гандев привлича и географа 
Любен Динев, с когото са карали заедно военната си служба след Прага 
-  Военното училище. Но Хр. Гандев се откупва, което тогава можело да 
стане, като за целта взима голям заем.

Борис Ангелушев оформя и някои от книгите, които издава Ба- 
таклиев -  за Ботичели и Ренесанса, за Рафаело, за Салвини. Някои 
очерци към тях пишат сами, а други превеждат. Подбират и си доставят 
илюстрациите от Италия. Тази поредица из историята на изкуството по
ражда амбициите, идеите и апетита на самите художници да се захванат 
да издават такива книги.

Въобще животът ми в тези години се отличаваше с раз- 
ностранност на идеите и интересите и със силно развита об
ществена жилка. Готов бях да потроша много време за общест

49 Георгиев, Е. Началото на славянската писменост в България. Ста
робългарските азбуки. „Studia historico-philologica Serdicensia", С „ 1942, 88 с.

50 Hall, W. Puritans in the Balkans, the American Board Mission in Bulgaria, 
1878-1918: a study in purpose and procedure. T. 1, „Studia historico-philologica 
Serdicensia“ Sofia, 1938,280 p.

51 Обретенов, H. Спомени за българските възстания. Т. 7, Studia 
historico-philologica Serdicensia. C„ 1943.
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вена дейност. Сега, ако се повтори животът ми, не бих правил  
това, а бих писал книги, разбира се, от сегашните си позиции.

• • •

Хр. Гандев е имал силна потреба от обществена проява. Според 
него „Studia Serdicensia“ облагородява и издига на голяма висота науч
ното издаване у нас.

Хр. Гандев е пушел много. Спомня си цели купища угарки, из
пушени до 2-3 часа през нощта, на един дъх, с часове наред. Това във
времето, когато е библиотекар.

• • •

Аз съм човек, който обича да изследва ранните стадии, 
там дето е тъмно, дето нищо не се знае, това ми доставя удо
волствие.

Затова и трите му ранни работи са на такива теми, в такъв аспект 
-  все за ранни периоди и процеси. За тези ранни периоди почти нямало 
извори и трябвало сам да ги търси, тепърва да ги намира и открива. 
Както в „Ранно възраждане“ , така и във „Фактори“-те и в „Търговската об
мяна“ той за пръв път въвежда като извор за българската история един 
археологически извор -  монетните съкровища.

Всичко, което беше регистрирано в нашите музеи, всяка 
находка аз я характеризирах и уточнявах топонимично, географ
ски -  за характерист ика на стопанската история, за монетното 
обращение. Интересно е, че тези пари се намират в планинските 
селища.

След него и други използват този метод. Аз съм първият, кой
то попадна на тази идея52.

Във „Фактори“-те Хр. Гандев разработва и използва приписките 
като стопански материал. Те му дават възможност да покаже широко
то разпространение на едно явление. Той взима описа на ръкописите

52 Тук трябва да се посочи, че за пръв път в българската историческа 
литература монетни съкровища се използват като извор още от Паисий Хилен
дарски в „История славянобългарска“, но само като пример за благополучие 
преди турските нападения. Вж още Дроснева, Е. Историографски прочит на 
„История славянобългарская“. -  В: Втори международен конгрес по българис
тика 1986. Доклади, т. 7,1989,481-493.
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на Беньо Цонев53 и вижда, че приписките са много. След това взима и 
описа на Маньо Стоянов54, на В. Погорелов55, също и на Евтим Спрост- 
ранов56. И като ги изважда всички приписки и ги разпределя тематично, 
вижда, че те илюстрират съществуването на важни явления.

Аз не обичам теми, изследвания, за които има малко ма
териали, от които могат да се строят само хипотези, които 
висят във въздуха.

Друг важен принцип на моето изследване в това време 
беше да избера, да се натъкна на тема, която изобщо не е била 
изследвана. Д а бъде нещо, но да бъде ново. Когато се докаже нещо 
ново -  това смятам за история. Също така трябва да бъде важен 
проблем. Затова не ценя безпроблемните книги. Книга, в която 
няма проблем, не е история -  това е каканижене на стари неща. 
Това не е наука. Не движи науката. Тя се движи само от проблемни 
изследвания. За жалост нашето време, настоящето, е време на 
преповтаряне. 80% от историческата продукция е такава -  без
проблемно преповтаряща литература. Това е халтура. Разбира 
се, така е и в чужбина. Не само у  нас по история на БКП, Диамат  
(диалектически материализъм) и Истмат (исторически мат ери
ализъм) дращят много хора, които пишат едно и също нещо.

В техническо отношение Хр. Гандев работи по системата на фи- 
шите. Възприема този метод в Прага при писането на дисертацията си. 
Така са работили асистентите и доцентите там.

Работя с подробно разработен план на труда, подробно 
концентриран. След изчитане на изворите и литературата на
стъпва началото на научния анализ и тогава се прави планът.

53 Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната 
библиотека в София. С., т. 1,1910 и т. 2,1924.

54 Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина: аналитичен репер
тоар на българските книги и периодични издания, 1806-1878. С., т. 1,1957, т. 2, 
1959.

55 Погорелов, В. Опис на старите печатни български книги 1802 -  
1877 г.С., 1923.

56 Спространов, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския 
манастир, С., 1902; Същият. Опис на ръкописите в библиотеката при Светия 
Синод на българската църква в София. С., 1900.
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Хр. Гандев анализира и прави план най-напред само в резултат 
на четене на изворите. После по същия начин -  и върху бележките от ли
тературата. След като се направи планът на труда, тогава отново изчита 
изворите за първа глава, като прави допълнителни бележки, търси нови 
данни, прави справки. Също така и литературата -  прочита си фишите 
и ако се е появила необходимост от нова литература, продължава да 
търси. Докато пише първа глава, концепцията, създадена в плана, може 
да претърпи промени, но не особено големи, основната идея остава, за
щото тя е постигната въз основа на цялостно, макар и все още общо 
познаване на целия материал. При втора глава може да се наложи пре
реждане на фишите, което става чрез новото им четене, препрочитане и 
разделяне съответно с подразделите на тази глава.

Първоначално фишите се подреждат азбучно по изворите, по ав
торите на книгите или по архивен фонд. Библиографията на „Ранно въз
раждане“ се отчита още на времето като достойнство на книгата. Едно 
до друго той нарежда в картотеката си фишите за изворите и фишите от 
литературата. Чрез висок фиш ги обозначава за съответната буква.

Методиката на анализа, която използва Хр. Гандев, зависела от 
самия материал. Един метод е да се съберат всички еднозначни или 
хомоложни известия за доказване на един факт. Може да има 15 данни 
-  разказвате за всички. Друг похват е чрез едно обобщение, едно  
заключение да се разкаже за факта, а под линия да се обозначат и 
15-те известия. Понякога може да се сложи един цитат, за да се 
освежи, за да се опредмети изложението.

Известна е закономерността, че с колкото по-ранни веко
ве се работи, толкова по-малко са изворите и се налага повече да 
се прибягва до цитиране на самите извори. Непосредствено да 
се дават в текста. Или да се прибягва до хипотеза.

Сравнителният метод е абсолютно необходим за всяко 
изследване. Който не го владее, не може да бъде историк. Защо
то явлението, което го интересува, е винаги само една част от 
един континуум на явления, които стават непрекъснато и на
всякъде. Интересуващото ни явление е само една част от подоб
ни, хомоложни явления в цяла Европа и в целия свят. Когато се 
изследва България, трябва да се има предвид, че тя не е сама, не 
е една, а е в  Европа и в света. Например „Ранно възраждане" -  ця-
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пата книга, която разглежда развитието на българското обще
ство и интерпретацията, разликата в мирогледа на селянина и 
занаятчията, е построена на хомоложни явления в цяла Европа, 
особено във Франция, което говори за идентичност на явления
та при общи условия.

В книгата си за Левски Хр. Гандев иска да покаже, че български
ят революционер не е откъснат от европейската действителност, а е част 
от нея. До него са достигали сведения и реминисценции от тогавашните 
революционери Дж. Мацини, М. Бакунин. Точно това трябва да бъде по
казано: как, кога, къде.

Има и друг методически подход -  когато става дума за из
следванията върху една личност, за издирване на истинските му 
схващания, истинските му разбирания. Пример -  Паисий, който е 
едно изключение на времето си, на пръв поглед изглежда т ипи
чен православен монах. Обаче ако се разгледа внимателно по на
соки трудът му, ще се види, че не е така. Например той пише, че 
старите българи са имали богове, които са им помагали в битки
те им с византийците. По този начин се нарушава религиозната 
му вярност, той започва да вярва на езически богове. Защо? За
щото над религиозните му разбирания изпъкват националното  
чувство и национални нужди.

Такъв анализ той прави на съчинението на Данте ,,De monarhia“ .
Д ан те е типичен средновековен мислител, ревностен  

католик и учен-богослов. И за него божието провидение е една 
сила, която закриля италианския народ. Но точно в тази книга 
той разказва, че още е езическо време се извършило божие чудо 
-  гъските разбудили римляните и те могли да се спасят от вар
варското нашествие. В случая той отъждествява католическа
та вяра с езическата -  вярване в чудеса. Изнася на преден план  
старата езическа легенда за чудото с гъските. Такива моменти 
неглижират католическата вяра. Точно те показват постепен
ните и неосъзнати от самия автор нови елементи, които беле
жат процеса на проникване, на съзнание, на нов, антирелигиозен  
мироглед, на разчупване на религиозната догма. Това Дант е го 
прави под напора на национални и политически чувства и разби
рания, в желанието си да изтъкне преимуществата и достойн
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ствата на италианския народ. Част от историческия метод  
представляват тези манипулации, които довеждат до сравне
ние на новите идеи с тяхното исторически развитие, за да се 
установи движението.

Филологическият метод означава или се употребява за 
тълкуване на думите по системата. Значението на думата в 
историческия извор се улавя най-добре е контекста. Но и най- 
точният превод е нещо относително. Думат а има много нюанси. 
Понякога не се интересуваме от тях, даже не ги подозираме.

Филологическият метод е използван е „Ранно възражда
не“. Например думата „хрезимос“ на гръцки език значи едно, на 
български -  друго. Тази промяна на значението е най-съществе
ното, което може да се добие от съответния извор. Например 
„рейс“ означава самото пътуване, плаване, а се употребява като 
синоним на автобус, на кораб, т.е. на превозното средство. Друг  
пример -  „ф угери“ -  значи на немски богаташ. Чрез руски език у  
нас е станало „ф укара“ за обозначение на бедни хора, дребни мо
шеници, измамници.

Статистическият метод в „Ранно възраждане“ е употребен сти
хийно, несъзнателно. Към това го е довел самият материал, който е бил 
нов, бил му е нужен. Хр. Гандев го изважда и го представя изцяло. Той не 
счита за необходимо да обяснява теоретически този метод.

Това използване на статистическия метод е в неговия 
първоначален, или най-прост в ид -и зр еж д ан е  на еднозначни явле
ния за обозначаване на широтата на териториалното разпрос
транение - и  не повече от това.

„Ранно възраждане“ е доста литературна книга, в нея има цити
рания от литературни текстове, от белетристиката, от мемоаристичната 
литература и пр. Например писмата на Нешо Бончев до сестра му, спо
мените на Иван Вазов за възрожденските училища и т.н.

Информацията е един от много важните компоненти за 
всяко историческо съчинение. Информация всестранна. Колкото 
по-голяма е тя, толкова по-здраво се стъпва на земята. Трябва да
се чете много и всичко, във всички области на човешкото познание.

• • •
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Когато е библиотекар в Университетската библиотека, Хр. Ган
дев настоява да бъдат откупени всички книги от изложбата на съветската 
книга и да останат в София. Точно в този период той в известна степен 
увеличава осведомеността си по марксистка теория. Спомня си колко 
настоявал да се вземат от същата изложба в Университетската библи
отека събраните съчинения на К. Маркс, Фр. Енгелс, Вл. Ленин. В Бъл
гария преди 9 септември там били единствените събрани съчинения на 
класиците на марксизма-ленинизма.

Руска Гандева вмъква реплика: „Гандев винаги се е пазел от по- 
зьорство, затова винаги съзнателно намалява количеството на интереса
в някоя случка. В случая -  за книгите.“

• • •
Хр. Гандев е приет за член на БКП през март 1945 година. Тога

ва някой от библиотеката дава сведения, че той счита съчиненията на 
К. Маркс, Фр. Енгелс и Вл. Ленин за инкриминирани книги и не ги дава 
да се четат, скрива ги от публиката и това било антисъветска проява. 
Хр. Гандев наистина не е пускал тези книги в читалнята, защото искал 
да се запазят за нуждите на науката като научни издания. След изли
зането му от библиотеката тези съчинения се разграбват от доценти и 
професори.

Руска Гандева: „У Гандев това е доминанта, той не иска да се 
представи по-добър, отколкото е, не обича да се докарва. Това е тясно 
свързано с изработеното му критично отношение към книги, извори, фа
кти, сведения, към нещата и оттук критичност и даже скептицизъм към
всички и към себе си.“

• • •

В края на разговора ни Хр. Гандев се сеща за една статия на 
Петър Петров и с болка споделя: Той разсипа П. Мутафчиев, написа 
пасквил за него. Но той не е виновен, а шефовете му57.

57 Петров, П. Буржоазно-идеапистическите и реакционно-фашистките въз
гледи на проф. Петър Мутафчиев. -  Исторически преглед, 1950-1951, №4-5,393-425.



6 ф евруари 1978 г., понеделник, 10,30 ч.
Проф. Хр. Гандев отново се връща на встъпителната си лекция. 
Отделя внимание на познавателните възможности на човека, пред
мета на познанието и изследователските методи, които използ
ва. Спира се върху ситуацията в Университета след 9 септември 
1944 г. Споделя някои от размислите, методите и проблемите си 
около написването на монографията за Васил Левски, студиите и 
статиите си върху икономически въпроси; как възниква идеята за 
изследването му върху развитието на българската народност през
XV в. и за събирането на извори.

Винаги имам чувството, че това, което съм написал, съм 
могъл да го напиша пет пъти по-хубаво, отколкото е, защото 
по един или друг начин ми се пречеше, а главно времето никога 
не стигаше...

Встъпителната лекция на Хр. Гандев в Университета се състои 
през юни 1940 г. в 14-а аудитория на IV етаж на старото здание. Сега там 
е библиотека-читалня на филолозите. Това е голяма аудитория. Била е 
претъпкана със слушатели.

Декан е Ив. Саръилиев и той представя Хр. Гандев на публиката, 
като произнася кратко, смислено слово. Било е много тържествено и офи- 
циално, но без мантии. Всъщност Богдан Филов взима огърлицата като 
символ на ректора, когато произнася ректорската си реч. Присъстват още 
Г. Батаклиев, Д. Михалчев, Сп. Казанджиев, Ст. Романски, Св. Георгиев, 
Димитър Крънджалов, П. Мутафчиев, колеги от други факултети и много 
външни хора и приятели, като Мара Цончева и Кирил Цонев.

За случая Хр. Гандев избира един теоретико-методологически въ
прос -  „Националната идея в българската историопис“ . Той знаел текста 
на лекцията си наизуст и го произнася, а не го чете. Това прави силно впе
чатление, защото не е било обичайно. В лекцията имало няколко поанти. 
Например, когато говори за историческия характер на нацията, за нейното 
появяване в определени икономически и социални условия и др. пробле
ми, върху които трябва да се мисли. Стилът на лекцията бил блестящ. Той 
обобщава: Аз съм много доволен от своята встъпителна лекция.
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Хр. Гандев още веднъж подчертава, че встъпителната лекция 
била рядко събитие. Точно това обстоятелство предизвиква голямото 
посещение, а не че той е имал големи връзки. Освен това лекцията е 
обявена в печата. Може би и темата е привлякла интереса, допуска той. 

Руска Гандева вметва: „Имаше много умни мъже на тази лекция.“ 
Лекцията става хубава вероятно защото Хр. Гандев много работи 

върху тази тема. Събира много литература. Влияние в случая и за избора 
на темата, и за посоката на издирването има П. Бицилли, който го запозна
ва още по времето на обучението му като студент с френската литерату
ра по въпроса върху историята на Франция в периода, когато се образува 
нацията. Този въпрос после се разраства -  с литература, с размишления, 
за да стане встъпителна лекция. В българската литература нямаше 
нищо писано за нацията58. Затова Хр. Гандев се отнася критично към 
българската историография, в която липсват изследвания и в която, докол
кото се докосват тези въпроси, даже терминът се употребява неправилно.

Хр. Гандев и сега счита, въпреки критичните бележки на Крумка 
Шарова, че терминът „културна нация“ е оправдан и че такова явление 
съществува в историята. Той настоява на тази идея.

Когато е писал лекцията си, той не е познавал марксистката ли
тература по въпроса.

И сега заключителната си лекция, която произнася в деня на 
честването на 70-годишнината си -  „Образуване на нацията“ , иска да я 
публикува като статия, да я разшири. Ако съм жив и здрав. Далечните  
планове урочасват. По-добре е човек да понапише нещичко, от
колкото да крои големи планове. Съпругата му Руска обича да крои 
планове, а Хр. Гандев е скептично настроен.

Руска Гандева отново се намесва: „Той е Аура на скепсиса. Той е 
магарето Йори от Мечо Пух.“

• • •

Хр. Гандев иска да допълни и коригира собствените си спомени, 
като уточни броя на книгите в Градската библиотека във Барна. Всъщ
ност този брой не му е известен. Помни, че баща му е казал, че са 10 000.

58 Тук Хр. Гандев не е прав, тъй като това е времето, в което за нацията 
и особено за чистата нация се говори и пише много. Явно той има предвид, че 
няма тясно специализирани, научно обосновани изследвания върху този про
блем за образуването и ролята на нацията, за различните видове нация и т.н.
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Пред погледа му ясно изпъква стая, пълна с книги, но какъв е броят им и
дали това са били всичките, или е имало още, той не си спомня.

• • •

Проф. Гандев пожелава да се спре на въпроса за познавателни
те възможности или на предмета на историята.

Аз изхождам от оная класиф икация на науките, която ги 
дели на науки за природните процеси и науки за човешката дей
ност. Тези понятия и схващания, които шестват из лит ерат у
рата за точни и неточни науки, са съвсем неточни59.

Физиката например е една твърде неточна наука. Има око
ло поне 30 хипотези за гравитацията. Това показва, че тук има 
дупка е познанието. Тези така наречени точни науки не са наясно 
за най-основните неща в своите науки. Например за електричест
вото, за електроните. Защо има положително и отрицателно 
електричество, че пък има и натоварени частици. Къде, защо, 
как и пр. въпроси могат да се поставят. Всъщност основата на 
тези науки са хипотезите и те не могат да се хвалят с точност.

Историята като наука зависи от два фактора: първият
-  това е човекът, който се стреми да опознава. Човекът е ис
торическо същество, защото всичко се движи в кръга на вчера
-  днес -  утре. Ние сме по природа исторически същества. Ние 
сме континуум. Именно този исторически континуум е, който 
участва в нашите представи за историята, навсякъде в нашите 
представи за историческия процес.

Вторият фактор е самата действителност, която от своя 
страна се състои от два компонента: природен и човешки, и те се 
смесват непрекъснато и взаимно си влияят. Природата ни е пред
ставена дотолкова, доколкото е изучена от природните науки и това 
е известно и най-общо. Природните закони важат навсякъде еднак
во -  и в Париж, и в Индия. Но как си въздействат хората помежду си 
и взаимно с природата, е трудно да се установи, защото е разнос- 
транно. Цялата историческа действителност се състои от взаимоот

59 Соленкова, Л. Размислите на проф. Христо Гандев за историческото 
познание. -  Минало, 2006, №4,82-92. Публикувано е есето на Хр. Гандев „Прин
ципи на историческото познание. Предели на историческото познание“ -  ЦДА, 
ф. 1921К, оп. 1, а.е. 329.
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ношенията на всеки и с всеки и с всичко в природата в обема на ця
лото човечество. И това е първото ограничение на познанието. Има 
много събития и действия, които остават нерегистрирани и са нере- 
гиструеми и избягват от нашето познание. Затова ние си служим с 
частица от взаимоотношенията между хората и между хората и при
родата. На тази малка частица ние основаваме нашето историческо 
познание. И тук вече познанието ни е ограничено двойно. Един път, 
защото не можем да обхванем континуума от човешки същества и 
техните отношения с природата, но и не знаем всички действия по 
време на едно събитие -  например на Парижката комуна. Ние си 
служим само с тези регистрирани факти, които са стигнали до нас, а 
живият живот, съществувал тогава, е отишъл във всемира и ние не 
го знаем. А това е вече ограничение -  второто ограничение.

Третото ограничение е свързано с методите на изследва
не поради факта на тяхното несъвършенство. Например филоло
гическият метод е абсолютно необходим, естествен и важен, и 
същевременно има своите слабости. Те идват от това, че ние не 
познаваме всички езици в цялата им пълнота, не познаваме и ав
торите на самите книги, значението на думите, които те са вла
гали в своя текст. Думата е нещо многозначно, а не еднозначно, 
особено при превод. Ние си даваме много кураж и говорим катего
рично за своите достижения, но в основата си те крият несъвър
шенства. Неслучайно възникват варианти на метода, но пак нищо 
не става. Има много семантика, много значения на думите, не само 
този, който е установен в речниците. Затова и има много логи
чески системи. Там има много теории, които се коренят в много- 
значността на думите и на връзките между тях. Нашата несигур
ност става по-голяма, колкото по-назад във вековете се връща
ме. Ние не знаем разговорния език на античността. Още по-малко 
древноегипетския. Колкото по-далеч във вековете отиваме, тол
кова по-малко паметници са останали. Това е ново ограничение. 
А когато няма паметници -  остават хипотезите. Половината от 
утвържденията в книгите по стара история са хипотези, но до
били гражданственост поради многократна употреба.

За новото време е обратното. Има много извори, толкова 
много, че не могат да се обхванат. Един човешки живот е недоста
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тъчен да ги обхване, изучи и обработи. Тогава се получава пак не
възможност за пълнота. А се явяват и противоречиви документи.

Собственият си език човек познава добре, но обикновено 
не го знае научно. Освен това бързо се мени значението на ду
мите. И в един и същ момент думите имат няколко значения и 
зависимости от контекста.

Тук вече идва структуралният или функционалният ме
тод на изследване, който именно разглежда думата в контекст  
и не на едно място, а на много места, за да се доближи до ис
тинското й значение за дадения случай. Структуралният анализ 
разглежда явленията в система, в структура, във функционална 
зависимост едно от друго.

От Магдалина Станчева знае например такъв случай. При за
падната част на градската софийска крепостна стена тя открива пещ 
за вар, напълнена догоре с остатъци от статуи и въобще запушена с 
мрамор. Напълнена и приготвена, но незапалена. Пещта се намира до 
крепостната стена, но на празно място. Наоколо е нямало сгради. От 
археологическите данни се установява, че пещта е от XIV в. Точно срещу 
пещта градската стена изцяло я няма. Тя е изкоренена из основи, махна
та оттам, а мястото е затъпкано с глина. Каква е връзката между едното 
и другото явление? Събитието е станало при превземането на София от 
турците. Те напират отвън и подкопават стената, колкото да се вмъкне 
войска, и тя пада навън. Но преди да я съборят, гражданите чуват, че се 
копае и искат да запалят пещта за вар, за да могат да поправят стената, 
да я замажат. Но турците ги изпреварват. Пещта си остава незапалена, а 
в дупката се хвърля глина. Ако не се разгледа цялото събитие, неговите 
причини, остава неясно защо тази пещ се намира на това място.

Друг пример. В западната част на София, при пл. „Ленин“ (дн. пл. 
„Света Неделя“ -  бел.ред.), е разкопан сух кладенец, запълнен догоре 
със счупени на парчета статуи. Археолозите се питат: защо? Кога е ста
нало това? Установяват, че това е станало около времето, когато Кон
стантин Велики възвестява християнството за държавна религия или 
малко по-късно, при неговите наследници. Самата християнизация на 
града довежда до събаряне и унищожаване на всички статуи. В Боянска- 
та църква има нарисувани икони как Никола Мирликийски събаря статуи,
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счупва ги и ги натъпква в кладенеца. Ето връзката на един кладенец с 
камъни с духовната история на София.

Друг важен съвременен метод, който се различава от кла
сическите, е репрезентативният. Това е, когато от една част  
трябва да се познае цялото чрез определени математически ус
ловия. В статистиката този метод е въведен около 1940 година. 
Точността при него е доста голяма -  от 70 до 99%. С такава точ
ност не може да се борави с обикновения статистически метод.

I « I
Девети септември 1944 г. заварва проф. Гандев в Пловдив. Съ

пругата му Руска Гандева е бременна, живеят при родителите й.
Аз, да си кажа правото, не можах да се оправя със събити

ята веднага, не ми беше съвсем ясно -  кабинети, които падаха, 
нови политически личности и пр. Но ми беше ясно, че всичко се 
извършва на социалистическа основа и че Съветският съюз под
крепя установяването на нов режим, който носи освобождение
то от фашизма.

В София, пък и в други градове, не се чувстваше много 
присъствието на немците. Не се разбираше, че са много, че са за
ели командните места. Такова нещо нямаше. Враг, пряко същест
вуващ и видим, нямаше в тяхно лице. Те се държаха дискретно 
-  нямаше ходене по кафенета и ресторанти, нямаше войски по 
улиците. Имаха бараки към дъновистите60. Там живееха обикно
вените войници. Имаше и един пансион за офицери в квартал „За- 
харна ф абрика“. Този пансион-хотел е бил строен специално за 
тях -  двуетажна сграда, с висок партер, с ресторант, с голяма 
зала за концерти. Аз знам това нещо, защото след това, след 
9 септември, този дом бе превърнат в дом за ветераните на из
куството и там живееше майка ми след пенсионирането си. Там 
се помещават и партийният районен клуб на кв. „Захарна фабри
ка“, и кино „Аврора“.

9  9  9

След 9 септември Хр. Гандев си идва в София, за да изчисти 
апартамента. Влиза във връзка с пристигналите вече в града членове на

60 Дъновистите в София са живели в дн. кв. „Изток“.
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Факултетния съвет. Библиотеката я няма. Евакуирана е. Започват засе
дания на Факултетния съвет.

Помня, че още тогава се заговори за образуване на пар
тийни групи. Мен ме поканиха през ноември или декември 1944 г. 
за член на партията -  Вл. Георгиев, Иван Леков и Слави Боянов, 
последният по-късно беше афоресан  (отлъчен, осъден -  б.м., М.В.).

Преди това е била свикана вече комисията за чистка на профе
сорите и доцентите с фашистки прояви. Тогава са били отстранени от 
Университета В. Бешевлиев, Ив. Дуйчев, Димитър Яранов и др.

Аз не бях засегнат от тази комисия, защото бях безпар
тиен и не бях от доцентите, назначени от Б. Йоцов в Скопие -  
Велчо Велчев, Ал. Бурмов, Д. Крънджалов. Беше ми малко чоглаво. 
Калабалък се получи. Аз съм по природа небдяк човек, а пък виж
дах, че тук в тая работа има нужда от бойкост.

През март 1945 г. проф. Гандев е утвърден за член на БКП -  само 
той и Васил Маринов от Етнографския институт.

Факултетът беше една голяма неразбория. Кой какво 
чете, на кои студенти го чете. Не беше ясно, но всичко се из
вършваше все още по стария план.

Обща грижа и дейност е да се укрепва фронтът на историческа
та наука. Тогава започва издаването на сп. „Исторически преглед“ . Жак 
Натан, Ал. Бурмов и Хр. Гандев са организатори и редактори. Ж ак Натан 
с партиен авторитет, Ал. Бурмов -  с организаторски опит, Хр. Гандев -  
единствен сериозен историк. Той влиза в редакцията като име и научен 
авторитет. Първите няколко години Ж ак Натан и Бурмов не пишат почти 
нищо. Търсят хора отстрани.

Аз пишех, аз пълнех списанието. Димит ър Косев дойде по- 
късно. То е една работа, която е хамалогия, само бухане, нищо 
друго. Но то изигра своята роля  -  укрепна, получи широк плас
мент. Статиите не бяха баш марксистки, но имаше линия.

През 1946 г. Хр. Гандев е повишен в професор.
Деканската работа го натапя, „втопи“ в обществената работа. По 

това време се прави чистка на студенти, мнозина носят револвери.
То беше непрекъсната чистка. Имаше големи дивотии. Го- 

неха се студенти и преподаватели. Неприятни истории имаше 
в тази чистка. Имаше нужда да се стеснят старите професори,
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да се наместят, да се настанят новите преподаватели. Стоян 
Романски беше отстранен от факултета, въпреки че е бил ан
тифашист. Тодор Павлов беше дошъл като професор по фило
софия. Той защитаваше Cm. Романски.

По това време стана голямото обсъждане на истори
ческата наука в аулата на Университета61. Много народ, много 
тържественост и в края на краищата без особени резултати.

По това време Туше Влахов вече е във факултета.
Лично на мен никаква полза не ми принесоха тези диску

сии. Не оказаха влияние върху това, което си четях сам -  Вл. Л е
нин, К. Маркс и Фр. Енгелс. Това не е, което ми оправи глаголите, 
както се казва. Така че от дискусията не получих нищо. На сами
те дискутанти не беше ясно какво искат.

След втората-третата година силно се увеличиха кур
совете, дойдоха за студенти много хора. Ние им преподавахме 
като на професори и ги изпитвахме като за професори, нивото 
беше по-високо, отколкото сега.

Евлоги Бужашки -  същият си беше -  мълчалив, затворен, 
сдържан, много добър студент. И Кр. Шарова помни като студентка.

Нямам добра памет за личности, не помня хората, което 
е много лошо. Димит ър Крънджалов беше интересен случай -  чо
век с филологическа информация, но не беше историк. Занимава
ше се с такива чудати въпроси. Така объркваше всичко, че беше в 
пререкания с цялата колегия.

Ние срещнахме големи мъчнотии с аспирантите. Не зна
ехме, аз не знаех на какво ниво да ги подготвяме -  компилации ли 
да пишат, приноси ли да искаме. Нямаше и литература по нова 
обща история. Нямахме ясни указания, защото и тия, които ни 
учеха на тия акъли, и те не знаеха.

• • 9
Хр. Гандев насочва разговора върху книгата му за Васил Левски.
Първата ми мисъл беше да поставя Левски в една идейна 

среда, която да му е естествена. Дотогава се говореше, че той е

61 Има се предвид Първото съвещание на историците, проведено през
1948 г.
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абсолютно самобитен. Това обаче не е история, такова нещо не е ис
торическа постановка на въпроса. Това е доморасла, дива история.

Първата ми задача беше да потърся къде и какво е могъл  
Левски да заеме отвън. Голямата ми грешка е, че не привлякох 
към анализа Джузепе Гарибалди. По времето на Левски той беше 
съборил една цяла неаполитанска монархия. Неговото име е било 
популярно, тачено, той е широкоизвестен революционер. Левски  
знае за неговата дейност. Раковски също е знаел и е писал за 
това, а и легията му е създадена по италиански образец.

Но Хр. Гандев се спира на Джузепе Мацини, защото той е иде
ологът на движението. Има документи, има факти за връзка на 
италианеца с българи, приближени и на Левски. Идеите на Лев
ски са странен отглас на идеите на Мацини, а има елементи и 
на стриктно заимстване. Това са идеите за чиста и свята ре
публика; антирелигиозните идеи. В Браила е имало организация 
„Млада България"62. Известно е и, че една книга за Мацини, преве
дена на български, е била депозирана в ръкопис при Каравелов за 
отпечатване, но не е била отпечатана.

Хр. Гандев иска да докаже най-общите идейни връзки между 
Левски и Мацини въз основа на сравнение между тях.

Наивно е, че Левски е вярвал, че Русия ще изпрати 2000 пушки.
Обвинявали са проф. Гандев, че омаловажава значението на

Левски.
Времето на култа63 беше много опако време, много тежко 

време. Всяка запет ая се разглеждаше под лупа -  дали няма греш 
ка, отклонение...

После аз имах една друга идея в тази книга за Левски. Идея, 
която по-късно възприе и разви Димитър Косев в своята книга64.

62 „Млада България“ е емигрантска политическа организация, създадена 
през 1869 г. в Букурещ, Румъния, от Иван Касабов, Димитър Ценович, Киряк 
Цанков, Иван Кършовски. Организацията подкрепя Васил Левски в действията му.

63 Култ към личността в България има в периода от средата на 40-те 
години до Априлския пленум през 1956 г„ когато официално започва борбата с 
него.

64 Излиза статия в „Исторически преглед“ (1973, №3,73-106) -  „БРЦК в 
Букурещ. В. Левски и вътрешната революционна организация.“
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Беше му контестирана (оспорена -  б.м., М.В.) от Кондарев, макар че 
не беше прав. Става въпрос за писмото на Левски, дето пише, че в 
Румъния Каравелов не работи, не му изпраща помощ в България, 
не му оказва политическа подкрепа. Това е много важно. Действи
телното съществуване на комитета в Румъния е голям въпрос. 
Този комитет е бил по-скоро една голяма фирма, но не и друго. Тук 
структурално трябва да се разглежда: едното е свързано с друго
то и го обуславя. Защо Левски чака толкова дълго за напечатване- 
то на един кочан, когато е можел да бъде напечатан за един ден?

И писмото, дето Левски пише: „Каравелов да не ме вика 
чрез вестника!", говори за сериозни разминавания. Каравелов по 
тип не е революционер и затова няма този усет, необходим в 
революционните дела. Възгледите на Каравелов също не са рево
люционни. Той е бил на сръбска служба. Отказва се от вестника, 
защото му спират парите. Той си е сърбофил, както има русофи- 
ли. В това няма нищо лошо.

Всяко революционно движение, което е опряно на чужда 
помощ, е поставено в неизгодно положение. Силата на револю
ционерите е малка, тя не може да импонира на партньора. По
мощта на съседните народи е много важна и полезна, но и също 
толкова вредна. Тези страни винаги искат компенсации, заплата.

Революционерите имат дотолкова значение, че, първо, 
повдигат настроението на народа и, второ, създават впечат
ление в чужбина, че има сила, която се бори. Те създават авто
ритет на България и повдигат реномето й в отношенията не 
само със съседите, но и в Европа. Никоя страна е Европа не е 
събрана териториално изведнъж, а парченце по парченце. На Бал
канския полуостров и Сърбия, и Гърция не са завършили своето 
национално обединение и те искат още територии да вземат. 
И Франция, и Германия, и Русия не са се обединили наведнъж. Това 
са сложни процеси и не могат да се извършат в течение на едно 
поколение, камо ли да се обедини една държава докрай. Например, 
за да се обедини и признае Италия, Гарибалди трябваше да пода
ри Ница на Наполеон III Савоя.

Дискусията около въпроса за идеологията на Левски, критиките и 
пр. го обезкуражават, но и въпросите на икономиката му се струват много
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важни и интересни. Проф. Гандев има склонност към такива теми. Това
е главната причина, че повече не се връща на Левски и не пише за него.

• • •
Хр. Гандев много харесва статията си за аграрните отношения, 

защото там е направил откритието, че в турския аграрен феодален ре
жим спахилъците не са били ликвидирани във всички области в еднаква 
степен.

Турските историци и досега не са възприели тази идея. 
В Босна например тази система не е била отменена и затова там  
се води такава война с пашите. А в България тя е била разруш е
на. Спахиите имат документи за рента в размер на дохода от 
спахилъка. Една част от тях са на служба, а друга си живеят в 
градовете. Но бившите феодали започват да усвояват законно  
и незаконно държавни земи. Чиновниците с голяма власт са ус
воявали десетки хиляди декара. Но това обстоятелство не про
меня факта, че спахиите са ликвидирани. В България земята е в 
турски ръце, но в ръцете на много турски селяни, които живеят  
в България, а не в ръцете на спахията, не на феодала. Това дава 
възможност да се подготви почвата за развитие на капит али
зма е селското стопанство.

Хр. Гандев уточнява, че студията „Промишленият капитализъм“ 
е имала за цел да докаже съществуването на капиталистически отноше
ния в българските земи.

Илюзорна е нашата представа, че турците са глупави, че 
не мислят да се занимават с капиталистически предприятия. 
Това ние, българите и българските историци, го приемаме то- 
тално, но мълчаливо. Излиза, че за турците не са важели услови
ята на развитие и законите на епохата. А е имало турски пред
приятия, както и смесени българо-турски.

Николай Тодоров е „извадил“ материала. Хр. Гандев му казва 
къде да го намери. По това време Хр. Гандев е бил болен.

При работата си над монографията „Чифлишкото стопанство“ 
Хр. Гандев се сблъсква с априорното чувство на българските историци да 
не признават на турците, че и те правят капиталистически стопанства. Фа
ктите са налице и пак не ги признават. Това са двата най-важни мо
мента, които Хр. Гандев показва: развитието на капиталистическото стопан
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ство и развитието на капиталистическата промишленост. Жак Натан много 
се опъвал на тези му трудове -  като магаре на лед. Насъсквал и Бурмов.

• • •
Статията „Един опит за въстание във Видин“ Хр. Гандев също 

много си харесва, защото в тази работа чрез един дефтер, в който са 
описани ограбени вещи, и чрез помощта на логическия анализ на описа
ното, той достига до идеята, че там е имало опит за въстание. Ценй тази 
си статия именно като един експеримент за използване на логическия 
метод в историческата наука. Този метод всъщност присъства навсякъ
де, във всяко изследване, но е скрит зад материала, зад документа, а 
тук, в споменатата статия, той е оголен и изпъква ясно. Работата си за 
Левски той счита също за една много логическа работа. Подобно нещо 
има и в „Българската народност през XV век. Демографско и етнограф
ско изследване“65, особено във втората й част, където се разглеждат 
имената на хората от селата. Там се прави анализ, за да се установи 
разликата в градските и селските имена.

Селските имат определено пд славянски характер, а град
ските са църковни и с византийски произход. Първите се разде
лят на две категории: имена с положително и оптимистично зна
чение -  Добри, Видна и пр.; а другите имат магически характер, 
предназначени да защитават живота на носителя на името.

Идеята да напише книгата „Българската народност през XV век...“ 
е от много отдавна. Тази идея го мъчи от времето на писането на „Ран- 
но възраждане“, но материалът идва от новооткрити турски документи. 
През 1968 г. събира основния материал. Дотогава имал събрани само от
делни неща. Много време му отнема търсенето на такива имена, защото 
това, с което разполагал, е било недостатъчно за един по-голям научен 
труд. Много са му помогнали в случая. Добре, че има издадени турски 
документи за македонската история. Разбира се, помогнали са му и 
турските документи в българските архивохранилища.

65 Тук и по-нататък в спомените си Хр. Гандев се спира на работата 
си върху първото издание на „Българската народност през XV в.“, което е през 
1972 г. Второто излиза през 1989 г. и е допълнено и преработено. В него се на
блюдават някои съществени разлики с първото.
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17 март 1978 г., петък
Проф. Хр. Гандев се спира отново върху методите на изследване 
на историческото познание и работата на историка. Заклеймява 
плагиатството. Разказва за литературните си опити, за някои от 
своите приятели.

Психологическият метод е рискован. Когато се рисуват  
портрети на видни личности в историята, трябва да се направи 
анализ с такъв метод, защото в много случаи събитията зависят  
от личностите. Този метод се използва много често в политиче
ската и дипломатическата история. Появяват се например две 
версии за едно и също нещо в дипломатическите доклади или в 
политическите документи. Дипломатите говорят едно, а дейст
ват другояче и фалшивата теза покрива истинската. Например 
от докторската дисертация на Константин Косев66 научаваме, че 
Бисмарк не е бил против Русия, както досега се знаеше, а че тъкмо 
обратното, както доказва Косев. Той се е старал да вкара Русия в 
конфликт с Англия, за да освободи ръцете си за война с Франция. 
Бисмарк се е стараел да създаде впечатление у  Русия, че тя има 
свободни ръце на юг срещу Турция, но когато идват нещата до 
реални отношения, той се придържа към своите интереси.

Психологическият метод има частично значение, невина- 
ги и не навсякъде е необходимо да се прилага, но за определени 
моменти е важен.

Социологическият метод се употребява при различни  
случаи. Например, когато имаме работа с явления, за които ня
маме преки изворови данни или даже липсват напълно такива. 
Тогава се прибягва до косвени, непреки, дребни свидетелства и 
факти, които се събират и синтезират, за да се получи цялост- 
на картина на явлението или процеса. Друг такъв случай е, ко
гато трябва да се характеризира обществената психология от 
набор от данни, които се синтезират, за да се узнае социалната

66 Косев, К. Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 
1856-1878 г.С „ 1978.
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психология на дадена класа или прослойка в даден период или в 
определено събитие.

В областта на историята могат да се прилагат много ме
тоди, не могат всички да се изброят. Те се подсказват от мате
риала. Според характера, вида, количеството на документите се 
възприема един или друг метод.

Съществува един метод, да го наречем метода на поколе
нията, който несъзнателно и емпирично прилагаме, като отли
чаваме поколенията едно от друго и мястото им в историята. 
Особено важен или най-често се прилага този метод за минали  
векове. Ние изхождаме, или се изхожда, несъзнателно от пред
поставката, че всяко следващо поколение е нещо друго, а това е 
една погрешна постановка. В живота винаги играят важна роля  
няколко поколения, винаги има „меланж“, смесица от стремежи и 
желания на тези поколения, които не свършват в определените 
календарни години на века. Цели 20-30 години от новото столе
тие носят белезите на предишното. Няма рязка граница между 
поколенията. Едва през 40-те години например на текущото 
столетие се обособява духът, който ще е свойствен и характе
рен на това столетие.

Общ теоретичен въпрос е въпросът, от каква гледна 
точка, от какво гледище трябва да се изучава, разглежда течени
ето на историческия процес. Тази гледна точка трябва да бъде 
една и съща за всички култури, за всички векове, за всички народи.

Първо -  това е развитието на материалното производ
ство. Това вече може да се прави и за праисторическия период, 
който се дели на по-малки периоди, които се различават по ма
териалното си производство.

И второ -  носителите на това производство, които са 
хората. Цялото развитие идва от хората. Те се променят и про
менят и условията на живот и производство.

Материалната култура трябва да се следи чрез хората 
-  творците, тази обществена категория, която движи живота.

Това схващане е обикновено, ординарно. Но не е „спракса- 
но“ добре. Казва се, че трябва да следим прогресивната класа. 
Отива се докрай е това, че за непрогресивната класа или нищо не
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се говори, или се „псува“, говори се за нея отрицателно. Това не е 
исторически подход. Ние няма да разберем прогресивната класа 
е сравнение с тази, която изостава. Но не само за да присъства в 
разказа, за пълнота, трябва да се говори, да се изследва и непро- 
гресивната класа, а защото колкото и да изглежда парадоксално, 
самата тази класа също влияе, има роля за напредъка на обще
ството. Напредъкът идва от борбата на класите.

Биопсията е важен метод, не навсякъде, но е полезен. Хр. Ган- 
дев го усвоява по време на специализацията си в Прага. Й. Пекарж из
ползва този метод, като водел студентите по музеите.

Те, чехите, имат страшни музеи! Те имат рубашката на 
Валенщайн от еленова кожа, проводена с нож и кръвта по нея. За
падните историци имат възможност да работят чрез биопсия, 
но ние не. Нашето наследство е много бедно.

Обаче всички методи и методчета не дават нищо, ако чо
век не работи с пристрастие и силна заинтересуваност към обек
та на изследване -  с любов. Трябва да има горене на духа. Самата 
тема, като се пристрасти към нея изследователят, да му стане 
мила. Тогава става възможно тя да бъде изследвана по-дълбоко.

Гпедната точка на историка към общия исторически про
цес трябва да бъде конкретна, съобразена с реалността. Трябва 
да се има предвид, че в европейската история има едно прекъс
ване. Новите народи, които идват, варварите, налагат един ж и
вот, една действителност, в която в никой случай не може да 
се констатира по-високо развитие от завареното от тях. Във 
Византия до 1452 г. се вижда как би вървяло историческото раз
витие, ако не бе настъпило унищожението на Западната Римска 
империя. Връзката се възстановява, но след няколко поколения 
развитието започва пак от една ниска степен. Едва през X IX  в. 
развитието са извисява до положението, което е съществувало 
през късната Римска империя.

С европейското средновековие целия културен живот за
почва наново, и то от една ниска степен. В Древния Рим е имало 
30 обществени бани, от които някои толкова големи -  например 
банята на Каракала, каквито в София няма и сега. И мъжете са се



къпели за 1/2 ас, жените -  1 ас, а децата безплатно67. Бани има и 
в малките градове. Обществените бани като по-масово явление 
се появяват в Европа през XVIII в. Римското право е буржоазно  
право по същество, а феодалното право е примитивно и дръпва 
човечеството назад. Неслучайно римското право става основа 
на буржоазното съвременно право. В Рим е имало вече тоалетни 
с течаща вода още през времето на империята, а в прочутата 
Флоренция през Ренесанса ходели по нужда по полето. Градската 
канализация се прави за пръв път през XVIII в., а става достояние 
на по-широк кръг градове и хора през X IX  в. Докат о в Рим такава 
канализация е съществувала. Рим е имал 17 библиотеки, големи, 
публични, с грамадно количество ръкописи, а библиотеките в 
Европа се появяват през Ренесанса. През средновековието книги 
се пазят в манастирите, и то само църковни.

• • •
Плагиаторите са едно голямо зло. Те създават най-долно- 

то качество малоценна историческа литература. Повтарят ка
заното, като го крадат. Например Донка Петканова, която пише 
за културната история в т. IV  от многотомната история, е за
имствала, е ограбила материала и идеи от „Фактори на Българ
ското възраждане". Взела ги е изцяло за манастирите, за Йосиф  
Брадати, и нищо не споменава. Откъде го взема? Всъщност на
малила е броят на манастирите и на селищата, съществували, 
засвидетелствани с материали от оная епоха.

Йоно Митев в дисертацията си за ролята на буржоазията в 
Априлското въстание, за да докаже, че е водеща, заимства от Гандевата 
книга по същата тема, без да се позове, без да я спомене.

Виржиния Паскалева в уж  дискусионната си статия за на
чалото на Възраждането68 също не сочи, че пръв аз съм писал и 
доказвал редица постановки по този проблем.

67 Ас (дребна римска монета). По-високата цена за жените било свър
зано с по-сложните козметични процедури. Посещението на баните било раз
делно. Жените посещавали баните преди обяд, а мъжете -  следобед, когато 
приключвали служебните си дела.

68 Паскалева, В. Предпоставки и наченки на Ранното българско въз
раждане. -  Исторически преглед, 1978, №2, 83-98.
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Георги Нешев пише за манастирите като просветни средища 
също въз основа на Гандевите изследвания, без да ги спомене.

Хр. Гандев счита, че един историк трябва да подлага на анализ 
книги, които са хубави, важни, макар и да не се отнасят до пряко изуча
вания от него въпрос и период в момента. Самият той чете с удоволст
вие и изучава книгите например на Й. Пекарж -  за Ян Жижка и неговото 
време, на П. Бицилли -  Уводът в новата история, на белгийския историк 
Херберт Грундман за Йоахим Флорски, на Жюл Мишле -  за Френската 
революция, която извънредно много му е харесала; на Иполит Тен -  за 
историята на френската литература; също така много руски автори -  за 
Френската революция; проф. М. Ростовцев -  за стария свят, Николай 
Кареев, Павел Милюков, Марк Блок, Тадиуш Зиеленски -  поляк по про
изход -  за Гърция и Рим и др.

• • •
Когато бях в IV  гимназиален клас, започнах да пиша фан

тастичен роман за живота на Христос. В романа трябваше да се 
обясни откъде идват чудесата в неговия живот, че той е бил уче
ник на индийските йоги. Но никой в онова време не е знаел, че той 
е ученик на йогите, защото той е отишъл до Индия по един под
земен тунел и по него се е върнал. Романът бе почти привършен, 
но го изоставих накрая, защото на самия мен ми се стори много
смешен този тунел. Текстът не съм запазил. Отдавна е загубен.

• • •

Хр. Гандев казва, че не е дружал с артисти, не е имал връзки с 
тях, защото не е обичал театъра, не е искал да има вземане-даване с 
него.

Близък приятел му е бил Петър Христофоров, доцент, литера
тор. Сега е в Париж, бил изпратен на специализация или командировка 
и е останал там. Направил е кариера с една книга за Шатобриан, която е 
получила държавна награда във Франция.

Също близък приятел му е и художникът Слави Славов, който е 
работил в кинематографията веднага след 9 септември. Той е автор на 
илюстрациите на „Мечо Пух“, а жена му е превела книгата69.

69 Очевидно има някакво недоразумение. Автор на илюстрациите 
на първото издание на „Мечо Пух“ в България (1978 г.) е художникът Борис 
Дионисиев Китанов. Преводач е Вера Славова.
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Приятел е и със Стоян Сотиров -  също художник, който по едно 
време бил председател на Съюза на художниците.

Друг, много близък негов приятел бил издателят -  директор на 
издателство „Българска книга“ -  Г. Батаклиев. Определя го като много 
добър преводач от гръцки. Направил един от добрите преводи на „Оди
сеята“ . Прави преводи и от латински език.

Много близка му била и приятелката и колежка на жена му Радка 
Григорова-Златинова, която произхождала от чиновническо семейство. 
Майка й е била учителка. Имала е по-голяма сестра.

Тя -  Радка -  на никого не завиждаше, никога, никому. Отна
сяше се с голямо внимание към доброто, което правят нейните 
близки. Добра класичка, учителка в Първа девическа гимназия. 
Имаше добър литературен вкус и хубаво превеждаше. Мъжът й 
-  финансист -  чиновник в БНБ. След 9 септември стана експерт- 
счетоводител. Той има голям пиетет към историята -  „ побър
кан“ е на тема история. Има грамадна историческа библиотека. 
Дъщ еря й е лекарка -  асистентка на царя на лекарите -  проф. 
Малеев. Умно и хубаво дете! Сега е омъжена, има дете.

Солта на българската нация е българското учителство, 
ако не Ви се стори много силен този израз.

Друг приятел на Хр. Гандев е Александър Милев. По-възрастен 
от него, сега е професор в Богословския факултет. Превежда Теофилакт, 
„Илиада“ и други текстове. В Университета е след 9 септември. Преди 
това бил учител.

С Иван Дуйчев са приятели отпреди 9 септември. Той мисли, че 
Хр. Гандев го е уволнил от Университета. (Явно това го тормози, защото 
нееднократно го споменава -  б.м., М.В.) Много му е мъчно, че Ив. Дуйчев 
се е отчуждил от него.
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23 март 1978 г., четвъртък, 10,00 ч.
Проф. Хр. Гандев продължава разсъжденията си за методите на ра
бота на историка и за един от основните „дефекти“ на българска
та историография -  „патриотарството“. Споменава своите колеги 
Мих. Димитров, Мих. Арнаудов, Кр. Шарова, Хр. Христов, Ив. Унджи- 
ев, В. Трайков. Разказва за изследванията си, публикувани на стра
ниците на „Исторически преглед“, и за книгите си „Васил Левски. 
Политически идеи и революционна дейност“ и „Зараждане на капита
листическите отношения в чифлишкото стопанство на Североза
падна България през XVIII век“, както и за опита си да напише роман 
за Марк Аврелий.______________________________________

Дойде ми нещо наум за Марк Блок и неговия ретроспекти
вен метод. Аз си спомням, че съм си водил бележки, но отдавна, 
загубил съм ги. Този метод е годен за средновековната история, 
където няма достатъчно материал. Този метод е частен случай 
от структурния метод -  той установява какви са връзките на 
минали събития, факти и явления с по-новите явления, има ли ги 
тези връзки и в каква степен. Аз лично не съм си служил с този 
метод. Освен може би в началото на „Ранно възраждане“, където 
изчисленията за броя на населението са направени съгласно него.

Искам да кажа нещо за един недъг на нашата историо
графия -  общ белег за всички, макар че си го харесваме. Това е 
нашето патриотарство. Впускаме се във фразеология, която не 
покрива фактите, не обяснява явленията. Проявява се непрекъс
нато и навсякъде. Сега, когато се работи многотомната исто
рия, това особено изпъква.

Например Бистра Цветкова се мъчи да изтъкне, че бъл
гарската феодална класа се е запазила и е играела някаква роля. 
Въстанията след това били резултат на будното съзнание на 
тези остатъци. Или тезата, че българите не са се потурчва- 
ли доброволно, а само насила, което не е вярно. Или тезата, че 
българи е нямало на турска служба, а Бертрандон дьо ла Броки- 
ер пише за това. Т.е. ние непрекъснато се стремим да се отгра-
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ничаваме от турците, което не е точно и вярно. Винаги в един 
народ половината население е настроено компромисно. И няма 
рязка граница между турци и българи. Това е проява на национа
лен романтизъм. Той си казва думата навсякъде в оценката за 
различните епохи. Има или няма факти, ние си позволяваме да 
изтъкваме хайдутите. Като произнасяме името им, лепят ни се 
устата..., а те едва тук-таме са се появявали.

Вярно, турците са завладели България и са разрушили  
българската държавност и паметниците на българската кул
тура. И ние пишем за това. А за славяните, като са идвали и 
разрушавали и унищожавали, нищо не пишем. Сериозно никой не 
прави опит, с изключение на Н. Генчев, да застане на реални пози
ции. Кр. Шарова се опитва, но не успява. В нейната монография70 
се проявява неоправдано, нито политически, нито исторически, 
благосклонно разбиране за ролята на сръбската политика и сръб
ското правителство. Тя е натрупала камара факти за Каравелов 
като сръбски агент, а после дава обратна оценка. Но доброто в 
нея е, че тя изнася добросъвестно всички факти и човек може 
да се ориентира сам. Каравелов си е сръбски човек. Не значи, че 
трябва да имаме отрицателно отношение към него, но тези не
гови позиции имат вредно значение за революционното движе
ние. На конгреса на историческото дружество Христо Христов 
изнесе един документ за това, че Каравелов получава субсидии 
от страна на Сърбия и след като се отказва от участие в БРЦК. 
И Раковски работи със Сърбия, но и с Гърция, с Румъния и с Ру
сия. И щом види, че тяхната политика е против българските ин
тереси, се отказва от сътрудничество с тях. А това нещо го 
няма у  Каравелов.

Романтизъм, и то вреден, се промъква в трактовката на 
много въпроси. Например по въпроса за Паисий, че той е родона
чалник на Възраждането, че той е запазил българското национал- 
но съзнание. Това, разбира се, не е вярно. Българите са си имали 
съзнание и това личи у  католиците българи, хората, които вди
гат въстания и т.н. Въобще щом съществува народът -  живо е

70 Шарова, Кр. Любен Каравелов и българското освободително движе
ние 1860-1867. С., 1970.
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и неговото съзнание. При това Паисий не е сам, както обикновено 
се представя. Те са цяла плеяда дейци около него. Включително 
и небългарските историци, например Блазиус Клайнер. Паисий 
дава ясна форма на патриотизма, на пропагандата, на идеята. 
Заслугите му са достатъчно големи само с това, за да има нуж
да да се преувеличават. Той е израз на съществуващо положение 
на нещата, на това, което вече всички или повечето са знаели. 
С прекомерното издигане значението на Паисий се онеправдава 
народът, а той е носител на историческото битие -  не държа
вата, не републиката, не монархията, не отделната класа, а на
родът. Затова с понятието „народ" трябва да се борави внима
телно, да не бъде представян като сбор от скотове, от овце, 
които се водят навсякъде.

Нашата история е пълна с примери от този род. Каквото 
похванем да пишем, го пишем с „ура", патриотични възклицания. 
Ако се пише внимателно, нормално, ако се мерят думите, ще се 
получи съвсем друга картина на българския исторически живот, 
различна от днешната.

По същия начин трактуваме и партийната история. Да  
има един колай, ще обявим, че партията води своето начало още 
от Левски. Това го мислят мнозина историци незвани. За много 
от нашите историци не съществува революционно-демократич- 
на партия в нашата история. Особено това беше на мода през 
времето на култа -  всичко се свързваше с Ботев и Левски, всичко 
с комуната, със социалистическите възгледи.

Хр. Гандев не харесва Михаил Димитров като изследовател, за
щото не е историк.

Човек, който не е историк, не познава тексткритичния 
анализ, а пък се наема да издава текстове, и то неподписани, ка
квито са статиите на Л. Каравелов, е нещо непростимо. По този 
начин се внася пълен субективизъм, който води до фалшифика
ция, макар и несъзнателна.

Като психолог психологическите му изследвания са инте
ресни, той е оригинален. Психологическите му работи са много 
ценни.
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Проф. Гандев познава тези работи. Спиридон Казанджиев на
пример е бил компилатор.

Мих. Арнаудов искал да напише пълна, изчерпателна биография 
на Хр. Ботев и цял живот се занимавал с това. На Хр. Гандев също е раз
казвал за работата си, но не успява да я завърши, защото това е много 
мъчна работа, сложна, състояща се от много компоненти.

Липсат а на метод проличава у  литературоведи, филосо
фи и др. хуманитаристи, които се занимаваха с нашите револю
ционери, особено през времето на култа. Тогава се изказваха най- 
различни противоположни мнения. Има едно елементарно прави
ло в историописта, а именно, че даден исторически деятел се 
преценява в историята, неговата роля с това, което е направил  
или написал, а не с това, каквото е чел. Например Л. Каравелов 
може да е чел много писатели, но само да се е осведомявал.

Иван Унджиев не е изследовател на Хр. Ботев, той е ком
пилатор, събрал е добросъвестно това, което е писано за Хр. Бо
тев. Той сам нищо не е добавил. Освен това е неточен по отно
шение на идейното развитие на Хр. Ботев. Веднъж е представен  
като революционер-демократ под руско влияние, друг път като 
самостоятелен мислител, после като социалист. Позициите 
на автора са неясни. Като компендиум книгата е полезна. И тя е 
написана в „ура-пат риот ичен"  дух. А това принизява Хр. Ботев, 
макар че се е мислело да бъде въздигнат. Въобще за Хр. Ботев 
като цяло няма хубав научен труд. Цялостно нищо не е написано.

За Васил Левски. Случаят е по-прост, понеже той не се 
изявява нито идеологически, нито политически. Но това, което 
Ив. Унджиев е написал, е много тежко, неизползваемо, не дава ос
новен образ. Като фактологически справочник книгата му е важ- 
на и нужна.

Книгата на Николай Генчев за В. Левски е една идеализа- 
ция, идеалната протекция на В. Левски, но тя не е жива, реална. 
Фактически тя няма опорни точки, няма опит за нова концепция.

Изследването на Кр. Шарова за Л. Каравелов е най-хубаво, 
макар че не е цялостно. То е най-автентично, най-близко до са
мия Л. Каравелов.
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Михаил Арнаудов беше един човек без идеи. Пише, за да има 
дебела книга и вътре да има много неща, но няма концепция. Зато
ва и книгата му за Л. Каравелов е бедна откъм смисъл. Всички ра
боти на Мих. Арнаудов са такива. За Неофит Бозвели също. Това 
му е страстта и силата -  да има дебела книга, пък вътре каквото 
ще да е, не е важно, все нещо ще има. Той беше национал-либерал.

Аз не го ценя като автор, като учен. Фактът, че той се 
залавяше с каквото му дойде на ума, показва, че той е човек без 
концепция, без сериозна научна мисъл -  и фолклор, и история, и 
литература, и литературна история -  всичко. Той обичаше мно
го да приказва. Пишеше на прима виста. Виждал съм негови ръ
кописи. Говореше хубаво. Така, както говореше, пренасяше го на 
хартия и с това се изчерпваше цялата философия. Не поправя
ше. А пък беше много обидчив. На много места се оплаквал защо 
Хр. Христов не го е цитирал в книгата си за Паисий. Книгата на 
Хр. Христов е много по-хубава от Арнаудовата, по-пълна е кар
тината на епохата, пд е съобразена с достиженията на истори
ческата наука ипр.

Мих. Арнаудов няма никакъв усет за това какво трябва и 
какво не трябва да се пише. Когато бях директор на Етнограф
ския институт, той дойде с книга за „Веда словенах“ на Сте
фан Веркович. Cm. Веркович полудява и започва да говори срещу 
българите и срещу руснаците. И  всички тези хули по отноше
ние на България той ги беше написал в своята книга. Трябваше 
аз да се намесвам, за да ги махнем тези работи и да му казвам, 
че реже клона, на който седи. Тези работи преди всичко заради 
самия Cm. Веркович не трябваше да се пишат, за човека, който 
толкова много е направил за България. Мих. Арнаудов не се сеща, 
вади цялата тази психопатия, без да се замисля за нещо. Та на 
Мих. Арнаудов силата е в дебелите книги, които всъщност никой 
не може да чете изцяло. Книгата му за психологията на лит ера
турното творчество е най-хубавата му книга. В нея той хвърля 
най-много усилия. Другит е никой не може да ги чете освен спе
циалисти. И за Г. С. Раковски му е такава книгата. За времето си 
обаче, когато ги е писал, те са били много полезни, защото бяха
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първите, които излязоха за тези дейци -  Георги С. Раковски, Нео- 
фит Бозвели, Антим I и пр.

Мих. Арнаудов в книгата си за Л. Каравелов пише какво е 
чел той и затова много неща остават неясни. А важното е, че 
Л. Каравелов подкрепя В. Левски с вестника си. И затова в този 
определен период от живота си, когато върви с революционери
те, той е революционер-демократ. Това е върхът от дейността 
на самия Л. Каравелов.

Книгите на младия ВеселинТрайков за Г. С. Раковски не са лоши, 
защото той е взел предвид цялото архивно наследство както никой друг. 
Самият Г. С. Раковски може да бъде нарисуван романтично, защото той 
е такъв тип. Но книгите на В. Трайков са сухи, фактологични, не са книги
за широка публика.

• • •

Самия Хр. Гандев личностите не го привличат, защото има много 
писано за тях. Той не вижда каква познавателна стойност ще има една 
такава негова книга.

Мен не ме привличат личностите, защото ще пиша книга, 
която няма да се хареса на публиката. Аз ще искам да ги предст а
вя като живи хора, а това значи, че ще бъдат показани и с отри
цателните си черти, до карикатурност. Всяко от тези лица има 
своите недостатъци -  слабости, не случайни, не анекдотични, 
но слабости, които влияят на тяхното поведение и които се от
разяват на действията им, на идеологията им.

След 9 септември най-напред пишех статии за „Ист ори
чески преглед“. Това беше първото ми занимание. И то на различ
ни теми, които нямаха нищо общо помежду си. Това беше момен
тът, когато още се преориентирах. Имаше статии от общоис- 
торически характер и по българска история.

На общоисторически теми бяха например „Поглед върху 
Италианския ренесанс“, „Парижката комуна“, „Причини за упа
дъка на Турската империя“. В тази последната статия обосно
вах схващането, че упадъкът на Турската империя е породен от 
това, че европейските държави се развиват, че самият стопан
ски потенциал на западните държави е по-голям от този на Тур
ция и че това довежда до загубите й във войните.
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В „Поглед върху Италианския ренесанс" беше прокарана 

мисълта, че съществува паралел между Древна Гърция и Рене
сансова Италия, че е Италия се развиват отделни градове така, 
както в Елада. Не се развива цялата страна, а отделни градове 
като големи стопански сили, но сами за себе си. И това е, което 
не им дава трайни успехи. Усилията на държавата град в Древна  
Гърция се насочват навън -  към завземане на острови, правене 
на колонии по Италианското и Черноморското крайбрежие, тър
говия с Персия, Египет и пр. Всички средства са насочени навън 
от страната. Същото нещо се забелязва и в Италия. И при тях 
всички средства и политиката са насочени навън към Средизем- 
номорието и Западна Европа. Поради тази причина не се полу
чава вътрешна консолидация. Те не се интересуват от селския  
въпрос, от малките градове селища. Затова както елинското 
развитие в Древна Гърция, така и италианските градове са с 
краткотраен разцвет и не водят до обединение в единна държа
ва. Това е една от основните идеи на тази статия.

Хр. Гандев заявява, че в „Парижката комуна“ нищо оригинално 
няма. Каквото е намерил в литературата, е написал. Собствена идея тук 
няма. Не може да се смята, че тук има принос.

Статиите по въпроси от българската история, писани по също
то време, имат оригинален характер. Те са изцяло приноси. Между тях 
Хр. Гандев отделя статията си за „Европейските проучвания на Бъл
гария“. В нея се разглеждат тези пътешественици, които са написали 
книги, и то на място. Хр. Гандев представя резултатите от техните 
наблюдения, като ги групира по различни теми, които те засягат. Въвеж
да за пръв път автори, които не са били използвани преди и не е било 
известно, че са писали за България, например Феликс дьо Божур, Фран- 
соа Пуквил и още един, но в момента не се сеща, не си спомня името 
му. Един от главните изводи на Хр. Гандев, това, което той доказва, е, 
че европейските държави чрез посочените в работата автори, 
чрез тези пътешественици, показват интерес към българските 
земи по разни причини -  икономически, военни, политически, за 
строеж на пътища и др. Следователно България е била позната 
на официалните среди в тези западни страни, на тези, които са 
били заинтересувани от този район на света. Значи не е точно
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това, което се е мислело, че България е била съвършено неиз
вестна и непозната.

Друга статия от този период е за Паисий и идеен разбор на кни
гата му. Там аз показвам какво е знаел Паисий от руския предговор 
на Цезар Бароний. Този предговор и този автор не подхождат  
на условията в България по това време, но Паисий го заимства, 
като го счита приемлив. След това той се спира на някои романтични 
черти в произведенията на Паисий.

• • •

Д а минем сега на книгите. Първата книга е за Васил Левски. 
Поискаха ми книга за него от КНИК71. Беше на мода да се пише за ре
волюционерите демократи. Бяха поканили за В. Левски да пишат  
Димит ър Косев и Иван Унджиев, но те не се погодиха поради раз
личията във вижданията си и остана сам Ив. Унджиев да я пише.

Аз имам една грешка тогава, а именно, че не опрях изслед
ването си на Дж. Гарибалди, защото той е ученик и осъществи- 
тел на идеите на Дж. Мацини. Той беше подходящ за сравнение, 
защото В. Левски познава това му дело. А то не е какво да е. Той 
вече е съборил едно дългогодишно кралство -  Неаполитанското, 
и цяла Южна Италия и Сицилия и ги предава на Виктор-Емануил. 
През 1861 г. това е било голямо събитие в Европа -  да изчезне 
цяло кралство, и то чрез революция. И легията на Г. С. Раковски 
е създадена по подражание на Дж. Гарибалди, който именно е ор
ганизирал лагери за обучение на воините си.

Италианецът участва и във войните срещу Австрия. Той 
е бил еталон на деец за революционна дейност. Ние даже не подо
зирахме колко гарибалдизмът е бил популярен. Това ми е греш ка
та, че не използвах, не направих това сравнение. Това беше пър
вата ми мисъл -  да свържа Левски с най-близкото, с най-фрапи- 
ращото революционно движение, каквото е било италианското.

Втората основна мисъл беше да покажа доколко същест
вува и на какво се крепи връзката на Левски с дейците в Румъния, 
като обърна внимание на писмата на Левски. От тези писма из
пъква, че дейците оттат ък Дунава не са били единомишленици

71 Комитет за наука, изкуство и култура с ранг на министерство, съ
ществувало в периода 1947-1954 г.
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на Левски и че не са го и подпомагали много. Това личи от такива 
дребни факти от писмата, с които ги моли месеци наред да му 
изпратят отпечатани квитанции на кочани. А това е било много 
лесно да стане. Румънските дейци не са вярвали на Левски, не 
са могли да му попречат да отиде и да се жертва, но не са му и 
помагали. Това се вижда и личи в Общото събрание в Букурещ. 
Революционният комитет там е една фирма, която се покрива 
с вестника на Любен Каравелов, и толкова. Тази идея я подхвана 
после и Димит ър Косев и той оформи тезата, че революционни
ят комитет в Букурещ не е съществувал до Общото събрание. 
Това е възможно, макар че не е изключена и другата възможност  
-  да е имало група хора, които са се считали за революционери, 
но никой нищо не е вършел в полза на делото. Левски и друг път  
е обръщал внимание на Каравелов да не върши неща, които не 
трябва да се правят. Каравелов не е имал конспиративен опит  
и затова си е позволил да вика Левски чрез вестника си, без да 
си представи последствията. Изобщо погледнато, работата на 
този Букурещки комитет по времето на Левски е една фикция и 
едно заблуждение, с което ние искаме да украсим нашето рево
люционно минало. Всъщност имало е отделни, различни револю
ционни дейци, които стоят на различни позиции и не отстъпват  
от тях. Те не действат еднопосочно.

В цялата тая история около БРЦК има много благочести
ва лъжа, от която ние няма никога да се отървем, защото не ни 
е изгодно.

Левски е бил фактически сам в България с комитетите. 
Каквато помощ е получил, получил я е от самите комитети по 
места. Той не е отчитал невъзможността на населението да се 
въоръжи. Априлското въстание е доказало, че не е възможно да 
се въоръжи българската революция. През Дунав не е било въз
можно да се прехвърли оръжие, нито пък да се купи вътре в стра
ната. Щяло му се е да му изпратят 20 000 пушки с патроните, а 
това е цял параход, който е трябвало да се разтоварва! А не са 
могли да пренесат 2 пушки с лодка! Купеното от врачани оръжие 
не е могло да бъде пренесено и останало за Ботевата чета. Това 
трябва да се гледа реално и да се преценява, а не да се твърди,
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че един водач всичко е направил, предвидил, даже осъществил. 
Слабостта на Левски е във вярата, че българите могат да се 
въоръжат, и в стратегията на въстанието. Но той се стъписва 
в момента, в който разбира, че не може да вдигне въстание, кога
то Каравелов го кара да направи това.

Хр. Гандев не прави второ издание на книгата си за Левски, в 
което да нанесе повечето от тези свои наблюдения. Когато излиза обаче 
през 1946 г., се вдигнала голяма дандания.

Вътрешно духовно свободен трябва да остане човек, за
да напише книга за Левски.

• • •
След това моите интереси се измениха към общоистори- 

чески явления и процеси, изучаването на които може да се по
стигне по социологичен път.

В момента Хр. Гандев пише нещо, което е по форма роман, но по 
същество, по съдържание е социологическо изследване.

Целта е да се покаже, че няма еволюция, че няма нищо ново 
от античността досега, освен комунизма. Това ще е един фал
шив роман, който ще съдържа животопис на Марк Аврелий. В не
говото обкръжение се кръстосват най-различни сюжетни линии. 
И той, като философ, излиза с твърдението за неизменността 
на живота. Наистина ние много си приличаме с античните хора и 
с античното общество. Вземете например да прочетете на Те- 
офраст „Характери". Ще помислите, че са писани за нас.

Вече споменах, че когато бях в IV  клас, започнах да пиша 
един роман за Христос и може би както съм започнал, така и ще 
завърша живота и творчеството си -  с роман. Разказът в ро
мана за Марк Аврелий ще се води от името на негов апокрифен  
животописец. Той е негов приятел и секретар, който е писал  
философските му есета и е участ вал  е личната му съдба. Това 
е времето, когато се кръстосват християнството и стоици
змът и учението на Епиктет. Тогава живеят Лукиан и авторът  
на „Златното магаре.“72

„Какво е написано? Написана е цяла първа глава, която из
лезе голяма, към 100 страници. Написан е планът за трета глава.

72 Автор е Луций Апулей (ок. 123 -  ок. 180).
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Тук ще бъде намесена и Тракия. Марк Аврелий пътувал в Тракия, 
водел е войни на Дунав, укрепявал е крепости, бил е в Пловдив и 
в София. Лично аз смятам, че ще бъде интересно, защото Марк
Аврелий има много богат и разнообразен живот.

• • •

А въобще от своето творчество дали съм доволен? Не 
съм доволен от това, което съм написал. Можех да го напиша 
поне пет пъти по-добре! Не съм от самодоволните автори. Мих. 
Арнаудов е такъв. Той не търпеше възражения, спорове. У  него 
имаше категорично задоволство. А пък нашите исторически по
знания са толкова шаркави, условни, подчинени на разни условия  
и съображения, че никой не може да каже, че е написал истина от 
последна инстанция. Колко големи са например промените от 
това, което се пишеше само преди няколко десетилетия. Колко 
са хубави и колко променят нашите знания книгите на Илчо Д и 
митров и Константин Косев. Ще минат години и още неща ще се
променят. Единственото константно нещо е промяната.

• • •

А сега за книгата ми за чифлиците. Конкретен повод за 
това изследване бе работата с турските сиджили -  съдебни 
регистри, които имаме за Видин. Не ги познавах, но после при 
работата в комисията за турските извори усет их значението  
им. Аз имам тази способност да откривам значението на дребни
те факти. Имам слабост към тях. Именно тези сиджили ги взех 
вкъщи и започнах да ги чета като роман. Това са всички реш е
ния на съда. Четейки ги, човек вижда живота на града. И случайно 
се откриват нови факти. Османистите не виждат тези факти. 
Откриват се нови деления, нови страни от живота на хората, 
които никъде не са регистрирани. Именно тук усет их факта, че 
тези данни ми дават сведения и ми показват капиталистическия  
характер на отношенията. Така реш их да извадя материалите, 
които се отнасят до чифлиците. И когато ги извадих на фиши, 
се видя, че има много данни за капиталистическия характер на 
отношенията в тях. И тогава си помислих как може да се обясни 
наличие на капиталистическо стопанство във феодална Турция. 
Тук ми помогна Маркс и неговият „Капитал", където изрично се
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изтъкваше, че капиталистическото стопанство възниква въ
тре във феодалното. Намерих също така изследвания, преведе
ни на руски, за английските чифлици, възникнали на феодално за
висима земя, в която се заражда капиталистическо стопанство. 
Значи това е пътят, както казва и Маркс. Това обстоятелство 
вече ми даде възможност да изградя тезата за чифлиците във 
Видинско. Тогава открих, намерих свободата -  пролетаризирана 
работна ръка, и формата, е която тя се реализира: заплата в 
пари, в храна, в жилище. Това се откри в документите.

Такова стопанство е било възможно да се изгради във Ви
дински санджак, защото там не е имало спахии, а е било държавен  
домен, управляван от държавни чиновници, които са събирали 
данъците и рентата чрез князе. Липсата на спахии е главното  
условие за образуване на чифлици като капиталистически сто
панства. Градското турско население, което има пари, е можело 
да закупува земя от турския управител на областта в града и на 
нея да организира чифлици. Подобно развитие и подобни усло
вия може да има и някъде другаде на Балканския полуостров, но в 
българските земи няма къде другаде.

В Софийски санджак чифликът е чисто, обикновено, фео
дално, спахийско владение и стопанство. В София няма пазар, 
няма износ, няма гарнизон, който да консумира. Затова и там  
няма такова капиталистическо стопанство. Същото е в Англия 
-  в източната част на страната има такива капиталистически  
чифлици, но на запад няма. Не може да се каже въз основа на мое
то изследване за Видинско, че капиталистическото стопанство 
се е развивало в цялата страна, но така става и е Англия.

У  нас още не могат да схванат факта, че капит алист и
ческото стопанство се развива на феодална земя и е важно как  
се стопанисва, а не каква е земята. Както и в Англия, смесват  
се двата строя и побеждава или доминира по-прогресивният, по
жизненият. Това е ядката на цялата работа -  да се покаже и до
каже съвместното съществуване на двата способа на владеене, 
използване и обработване на земята -  феодалният и капиталис
тическият.
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Така, както и в Англия, е и във Видинско: купуват земя от 
държавния чиновник във Видин, плащат рента и обработват зе
мята по капиталистически. Право да купуват земя имат само 
турците. Българи правят чифлици чак през X IX  в. Чифлишките 
стопанства са били диференцирани/специализирани по своето 
производство  -  зърнодобивни, отглеждане на добитък, овощ
ни и зеленчукови градини. Някои са с воденици, други са имали 
и пчелини, лозя и т.н. Значи всички видове производства, които 
позволяват капиталистическо възпроизводство, са налице. Тук 
във Видин има голям градски пазар, тук е крепостта, която има 
складове за храна за всички гарнизони и крепости чак до Кладово. 
Тук се продават много овце и се изнасят месо и жито нагоре по 
Дунава към Австрия. Тези пазари осигуряват остоководяването 
на производството. Затова във Видинско има много заровени съ
кровища от разни емисии: австрийски, италиански, венециански  
и пр. Това обращение показва и развитието на търговията.

Смисълът на цялата ситуация е, че капитализмът със 
селското стопанство се заражда бавно и не навсякъде, а само 
там, където има подходящи условия. Може би подобно развитие 
е имало около някои пристанищни градове на Черно море или в 
Русе, но не е ясно, не е доказано, няма данни, че то се е осъщест
вило. Обикновената логическа представа е, че щом избухне ре
волюция, се заражда капитализъм. Тази простотворна, сумарна 
представа трябва да се заличи. Капитализмът се заражда от
давна и на малки части в отделни, определени места. В малък 
размер той не е нещо чуждо на феодализма дори и в ранните му 
векове. Въпросът е как ще го преодолее и ще го надживее.
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27 март 1978 г., понеделник
Проф. Гэндев се връща на методиката на работа, на някои от свои
те изследвания, като „Априлското въстание“ и „Ранно възраждане“, 
на термина „битово християнство“, който се налага с книгата „Фак
тори на Българското възраждане“. Вмъква и кратки бележки за други 
автори, писали по сродни теми, за свои преподаватели.

Какъв трябва да бъде подходът към материала, с който 
разполага историкът? Всяко историческо съчинение, особено 
книгите, трябва да представляват драма, да има проследяване 
на перипетиите, да има вътрешна перипетийност, за да бъдат  
интересни, да се проследява съдбата на героя или явлението. 
Това зависи от майсторството на автора. Зависи и от подбора 
на темата и на материалите. Например аз имам една малка 
статия -  за опитите за едно Видинско въстание. Материалът  
-  това е един списък от вещи и пари на хора. Сред тях има 
български имена. Най-напред се разбира, че тези хора са били 
убити. По-късно се разбира, че тези хора са се бунтували. Този 
списък се намери  във видинските сиджили.

Друг случай. По време на култа към личността беше труд- 
но да си пробие път мисълта, че в България през Възраждане
то е имало капитализъм, че сред българите е имало промишлен  
капитализъм. Това се считаше за ерес. Дори не можеше такова 
нещо да се помисли. За голямо учудване и неприятност на моите 
опоненти намерих в книгата на д-р Петър Цончев73 за Габрово го
тов материал за една голяма манифактура на братя Калпазано- 
ви. Това се отнася за Ж ак Натан. От него хората не можеха вода 
да пият, той командваше. Когато един човек с едно определено  
схващане по научен въпрос имаше команден пост, той налагаше 
своето мнение. Сега естествено такова явление трудно може да 
се наблюдава.

73 Д-р Цончев, Петър. Из стопанското минало на Габрово. Габрово,
1929.



86

Драмат а е действеност. Такава драма-действеност може 
да се наблюдава в едно научно съчинение, когато авторът из
меня, изоставя схващанията на своите предшественици, което 
става в хода на самото изследване, в хода на самия разказ. Аз съм 
подбирал и такава тематика, и такива материали, които са ми 
давали възможност да драматизирам разказа. Стремял съм се да 
бъде интересна работата, която пиша. Въобще историческото  
изследване трябва да бъде интересно. Трябва така да бъде напи
сано, че да се чувства драмата, действието в историята.

Защо в книгата ми „Проблеми на Българското възражда
н е“ работите са препечатани без преработване? Защото прера
ботването значи ново написване. Освен това примерът на Мих. 
Арнаудов е заразителен. Той си преиздаде всички книги, без да ги 
пипне, защо пък аз да се престаравам. Но шегата настрана, ня
мах физически сили, здравословното ми състояние не ми даваше 
тази възможност.

Например книгата за Априлското въстание Хр. Гандев започва 
да пише по идея и по искане на Илчо Димитров в качеството му на ре
дактор в издателство „Народна младеж“ .

В първото издание на тази книга той изменя на концепцията си 
под натиска на атмосферата на времето, времето на култа към личността.

Вълко Червенков беше казал, че когато сме забили послед
ния пирон в ковчега на буржоазията, няма какво да придаваме 
значение за ролята й през Възраждането, да признаваме нейните 
заслуги. Това обстоятелство доведе до една действителност, 
която се чувства в книгата...

Руска Гандева се намесва: „Никога не съм го виждала така силно 
да страда около създаването на кой да е от трудовете му.“

Първото издание на тази книга е пример за това колко 
мъчно се дишаше и работеше тогава. Тази моя книга е наистина 
изстрадана! Там има цитати за селячеството и буржоазията, 
взети от Червенков. Но те така са поднесени, че звучат двусмис
лено.

Второто издание го писах вече в по-благоприятни поли
тически времена, но след тежкото ми заболяване, когато лежах 
в Трета градска болница. То и сега здравето ми не е кой знай как
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во цвете. Ето, спряха книгата на Н. Генчев за политиката на Ру
сия към българското просветно движение74.

Книгата „Ранно възраждане" е написана по същия метод, 
по който е написана дисертацията ми за Йоахим Флорски, т.е. из
дирвах сведения -  малки и разпръснати, за да очертая едно ново 
светоусещане, но тук вече в по-широки мащаби, не за една лич
ност, а за цял народ.

Как стигнах до идеята за такава тема? Знаех, че няма та
кива книги в България. Знаех, че новият светоглед, новото виж
дане на света, а не икономическите основи или политическата 
характеристика, е онова, което излиза на повърхността като 
нов дух, като обща тенденция. Това ме интересуваше. Също 
така имаше значение съзнанието, че такава книга няма писана 
на български език и за българската действителност. За ефекта 
от книгата може да се съди от факта, че още същата година, в 
която излезе, тя бе наградена от БАН от фонд „Б ер л ин о в"-ед и н  
едър търговец на червен и черен пипер75.

За наградата, която е била около 500 лв., книгата е представена 
по инициатива на Стоян Романски. Комисията за наградата не искала от 
кандидата нито заявление, нито книгата. Тя сама решавала. По същото 
време излиза книгата на Емил Георгиев за Кирил и Методий76, която не 
получава наградата.

Отпечатването на книгата струвало около 500 лв. в печатницата 
на Цаневски77, който преди това бил учител, но печатарството му било 
страст.

Аз все пак се учудвам, като си помисля как за около две 
години, по-точно за 1 и половина -  през 1938 и 1939, съм успял да

74 Излиза като студия. Вж Генчев, Н. Българската национална просвета 
и Русия след Кримската война. -  ГСУ-ИФ, т. 66,1975,293-373.

75 Кирил Берлинов (1867-1932) е роден в Жеравна. Той създава солни
ците в с. Атанасово, Бургаско. През 1925 г. дарява на БАН за фонд на негово 
име 200 хил. лв., от чиито лихви да се дава ежегодна награда на отличилите 
се в науката, изкуството и литературата българи. Наградата е наречена още 
Кирило-Методиева, защото според завещанието се връчва на празника на сла
вянската писменост и култура.

76 Георгиев, Е. Началото...
77 Става дума за печатница „Култура“.
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събера толкова материал. Колко бързо е станало всичко -  и съби
ране и написване!? Трябва да си кажа, че преди това не познавах 
тази литература.

Проф. Гандев обича тази своя книга, защото тя има много силно 
влияние върху общото му историческо формиране. В нея той използва 
метода на един френски социолог, който имал много интересно изслед
ване и който се интересувал въобще от структурата на съзнанието на 
селянина и на занаятчията. Стига до извода, че те коренно се различа
ват помежду си.

Освен това голямо влияние върху написването на тази 
книга оказаха моите задълбочени занимания с религиозна исто
рия, с Йоахим Флорски. Затова и така интересно е написано за 
битовото християнство.

Във връзка с Йоахим Флорски Хр. Гандев чете даже Тома Аквински.
• • •
Терминът „битово христ иянст во"  е мой термин. На За

пад няма такава форма на религията освен в най-отдалечените 
краища на Италия. На Запад институтът на изповедта и кюре
тата, които ходят по къщите и всичко знаят за хората, създава 
възможност за широко разпространение на религиозните прин
ципи и знания и на властта на църквата. А у  нас се забелязва сла
бо въздействие на византийската църква върху народните маси. 
Тя няма досег с тях и затова паганизмът  (многобожие -  б.м., М.В.) 
остава силно разпространен сред народа и довежда до битово 
християнство. Евангелските истини -  изисквания са проникнали 
в народния морал и в народното право. От християнството са 
взети основните, елементарните морални истини за доброто 
и лошото, в кръга на 10-те заповеди и култа на светците, кои
то са превърнати в помагачи и специалисти в някоя област на 
стопанството или човешкия живот. Всъщност това са преф а
сонирани духове, демонични сили. Мисля, че има непознаване на 
религиозното съзнание на възрожденските хора. Не го познаваме 
и не се стремим да проникнем в него.

Една примерна тема за разработване може да бъде: Какво 
е съзнанието на отец Матей Миткалото, на стотиците свеще
ници и монаси, които участват в революцията, във въстанията,
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е народните работи, па даже и на самия Левски. Самата негова 
патриотична вяра има религиозен характер.

Преди 9 септември се разработваше научно само средно
вековието. По Възраждането работеха Ив. Шишманов, Б. Пенев 
и Мих. Арнаудов. Възраждането, общо взето, беше в ръцете на 
любители. Най-хубавата книга, най-важната, най-научната по 
възрожденските проблеми беше книгата на П. Никое за църков
ния въпрос78. Затова и моите книги бяха посрещнати с голям ин
терес.

Успехът на моите книги се дължеше на факта, че беше 
бедна литературата по Възраждането, много бедна.

t • •
Спомените на Хр. Гандев го връщат отново към неговите препо

даватели. Той споделя, че П. Бицилли харесвал трудовете му.
П. Мутафчиев е пушел много. Кабинетът му се намирал в една 

малка стаичка на втория етаж, в ъгъла на зданието. При него се влизало 
през две врати.

Само Бицилли нямаше стая никъде. Нямаше къде да си за
качи палтото, като дойдеше на лекции. Много дива работа беше 
тогава. Когато говореше с мен, това ставаше или по коридори
те, или на улицата, или у  тях. Бицилли не дружеше с българските 
професори. По-близък беше със Златарски. Имаше неразбираница 
в отношението на хората към Бицилли, някаква примитивност.

И Мякотин нямаше стая. Това положение продължи и след 
9 септември 1944 г. Тогава проф. Бицилли вече беше в една стая 
с мен.

Димитър Косев става асистент на Хр. Гандев, който го вика в 
Университета и му дава материали и идея за Петко Р. Славейков -  пис
мата му.

• • •

Проф. Гандев си спомня, че идеята за книгата „Фактори на 
Българското възраждане“ се ражда след „Ранно възраждане“. Самото 
изследване „Ранно възраждане“ му показва, че няма литература за со- 
циалното и културното развитие на България. Тогава Гандев се заема

78 Ников, П. Възраждане на българския народ. Църковно-национални 
борби и постижения. С., 1929.
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да проследи процесите вече в социален аспект. Теорията за тъмните 
векове се поддържа от Васил Златарски и Александър Теодоров-Балан. 
Една от главните задачи на книгата е да опровергае това схващане.

С тази книга видях много зор, трябваше много литерату
ра да се прехвърли, толкова много, че не успях всичката да видя. 
Втръсна ми да търся. Тогава изработих списък на 120 манастири 
и 400 селища, където е имало книжовни традиции -  преподаване 
или ръкописи -  т.е. белег за писменост. Такъв списък не беше пра
вен дотогава. Съществуваха само частични посочвания. Загла
вието на книгата заимствах от съответната статия на Нико
ла Милев79. Още тогава си мислех, че не е хубаво, дето повтарям  
това заглавие, но не можах да намеря по-хубаво, и го оставих.

Особено значение имаше едно друго явление, а именно по
българяването на градовете, заселването им с българи селяни. 
Част от градското население се занимава със земеделие. Важен 
белег за настроението на това население и за някои извършва
щи се процеси е отношението към гръцката култура. Старото 
градско население има положително отношение към нея, а ново
то -  отрицателно. Отбелязва се бързото нарастване на българ
ския елемент.

От такива книги, които се пишат за културна история, 
не за велики личности, не биографии, се плагиатства много. От 
биографиите не може да се заимства, защото лесно се познава.

Аз така пиша, аз рисувам процеси, не индивидуални про
явления. Индивидуалните проявления влизат като част, като 
елемент в процеса.

Във „Факт ори“-те освен това подсъзнателно е поставен  
въпросът за развитието на новобългарския книжовен език. Той 
започва от дамаскините, които са написани на народен, говорим 
език и от ежедневната употреба на писмения език за практичес
ки цели: писма, разписки, полици, продавателни и търговски бе
лежки. В такива писмени документи преобладава новият българ
ски език, който се превръща в книжовен.

79 Милев, Никола. Факторите на Българското възраждане. -  В: 
Ив. Д. Шишманов, 1920,129-157.
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3 ап р и л  1978 г., п о н е д е л н и к
Проф. Гандев разказва за работата си по .Търговската обмяна на Ев
ропа с българските земи през XVIII и началото на XIX век“, „Европей
ските изучавания на България през време на Възраждането“, отново 
за „Априлското въстание“, „Българската народност през XV век...“. 
Спира се и върху някои методи на работа в етнографията. Излага 
отчасти позицията си по въпроса за образуването на българската 
нация. _____

Започнах да пиша студията „Търговската обм яна...“ като 
продължение на „Факт ориит е, защото беше ясно, че без иконо
мическа история не могат да се разберат процесите, които се 
извършват през XVIII и X IX  в. Трябваше съзнанието ми да се осво
боди от другите проблеми -  културни и социологически. А се 
заех с търговската обмяна, защото тя е най-обемна и най-много 
показва всеобщността на явлението и когато преглеждах лит е
ратурата, видях, че няма нищо писано по темата. Янко Сакъзов 
пише много общо, с няколко думи80. Имаше една работа на Йордан  
Йорданов -  един любител, написал история на стопанския ж и
вот. Но той не засяга периода, който ме интересуваше, а и сведе
нията, които използва, са от трета и четвърта ръка.

Тогава аз започнах от чуждите, предимно западни авто
ри. Най-много у  тях можеше да се намери писано по този въпрос. 
И наистина излязоха налице хубави материали, чудни, които по
казаха една голяма търговска обмяна през XVIII в. В тази работа 
именно използвах нова методическа постановка, като включих 
е анализа на процесите намерените археологически съкровища. 
Те показват, че търговията е била много оживена. Монетите в 
съкровищата са много смесени: турски, австрийски, испански и 
др. Били са в непрекъсната циркулация и явно са се намирали в 
ръцете на производителите, които са продавали своите стоки. 
Съкровищата са намерени и в планински, и в равнинни краища, 
което говори за почти равномерното разпределение на монет

80 Сакъзов, Я. Българите в своята история. С., 1910.
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ната циркулация. И още един извод може да се направи -  че Бъл
гария не е била откъсната, както се е мислело. А от времето, 
когато писах своята работа, са открити още такива съкровища. 
Изниква идеята да се предложи такава тема за дисертация или 
дипломна работа -  да се извлече и обработи този материал по 
окръзи, за да изпъкне и цялостната картина.

Никой до мен не е събирал толкова много данни от чуж
дестранни автори. Това също придаде стойност на тази рабо
та. Изобщо тя се цени.

Моя особеност на писане е, че всяко изследване е принос 
само за себе си, но не ги събирам и обобщавам след това. Затова 
и малко работи съм написал.

Работата за чуждите пътешественици -  „Европейски  
изучавания на България по време на Възражданет о“, възникна 
като продължение на „Обмяна“-та. Тя е с научната задача да бъде 
установено доколко чуждите учени са познавали и как са познава
ли България и в каква степен това познание е било достояние на 
западната общественост.

Чуждите автори пишат за построяването на железници, 
за руди, за гари, за тютюни, за възможности за внос на чужди 
стоки. Освен това има проучвания, които опознават български
те земи топографски и картографски с оглед на военни цели.

Особено интересен е пътеписът на Огюст Викенел, френ
ски пътешественик, който е написал два тома, а е престоял в 
България две години. Изследвал е пазарните цени, средствата 
на транспорта. Обходил е България на тегел, също и в Родопите 
е бил -  една съвършено географически и въобще непозната то
гава област.

Но трябва да се изтъкне, че етнографските и историче
ските изучавания на България са правени от чужденците между 
другото. Те не са специално замислени. За забелязване е, че пъ
тешествениците имат много малък контакт с българите. Те се 
сношават с турците, и то с властимащите. Това мое изследване 
именно доказва още веднъж, че България не е била неизвестна на 
Западна Европа. Разбира се, в един тесен, но меродавен кръг от 
хора. Оттогава датуват нахлуванията на европейските търго
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вци на коприна, оттогава се увеличава нейното производство. 
Обикновено се внася бубено семе от Италия. Тук се размотават  
пашкулите в топла вода и това нещо се изнася като суровина. 
Освен това пътешествениците изследват флората и фауната 
в България. Особено във флората те откриват нови видове, кои
то са непознати на Европейския континент.

Тази студия има характер на изследователско съчинение, 
но има и определен извороведски аспект.

Докладът на Хр. Гандев на Втория конгрес на Българското исто
рическо дружество е комбинация между двете работи -  за търговската 
обмяна и за пътешествениците.

• • •
Няколко допълнителни думи за книгата „Априлското въс

тание". К. Косев излиза с тезата, че не е имало по това време 
икономическа криза. Първо, никога не можем да кажем за Турска
та империя, че не е в криза. Второ, аз използвам документи от 
Пловдивския архив и Народната библиотека за състоянието на 
селяните, които показват колко те са задлъжнели на бакалите в 
Калофер и в Карлово. Толкова силно са задлъжнявали, че не могат  
да се измъкнат от тефтерите. Освен това цяла редица занаяти  
западат силно и бързо. Бакали също пропадат, защото не могат  
да издържат на кредитно търгуване. Друг момент, който говори 
за постоянна криза, е липсата на работа за хората. Това масово 
се вижда в Добруджа, Румъния, Анадола и пр. Има документи в 
Народната библиотека за Еленско, показващи как жителите там  
отиват на гурбет. При това като гурбетчии излизат хиляди, а 
се замогват един-двама. Това е една органическа криза. Подобен  
маниер на изследване е имало у  френските историци, които са 
искали да покажат, че всички са благоденствали. Чак левите ис
торици разкриват обратните факти. Така че не считам, че има 
данни да се говори, че в България не е имало криза. Тази теория  
аз я зная още от Бицилли. Той именно говореше за двата подхода 
към историята на Френската революция.

Лично аз не смятам, че този въпрос -  за икономическото 
състояние, е много важен. Не това е въпросът, който стои на
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първо място, когато трябва да се обясни едно въстание. Има 
друг много важен фактор и това е субективният фактор.

Втората част на книгата е всъщност преразказ на напи
саното от Димит ър Страшимиров и от други локални историци.

Моята цел беше да напиша такава книга, която да се чете 
на един дъх, да бъде прегледна. Не съм се впускал в подробнос
ти, защото се загубва цялото. Т.е. искал съм да постигна това, 
което има общо, както съм Ви казвал, с драмата. Д а бъде драма. 
Изглежда, съм постигнал този ефект. Второто издание е 5000, а 
третото 25 0 0 0 -о б щ о  30 000 тираж, а отдавна е изчерпана.

Писането не е същото, като да се изследва един въпрос. 
Писането трябва да бъде стратегия и да има такава към чита
теля. А много писатели не мислят за това, не мислят за чита
теля. За писането на книга има още един много важен за мен прин
цип: не само читателят да чете бързо, да му бъде интересно, но 
да седи вътре уютно в книгата, да му бъде всичко ясно. От тази 
мисъл писателят историк трябва да се ръководи непрекъснато, 
иначе тя не може да се въплъти в слово.

Поради същата причина считам, че е необходимо и вина
ги искам да използвам илюстрации, като полагам много голяма 
грижа за тях. Стремя се те да бъдат ясни, достъпни, да бъдат  
част от текста. Това, което той не може да предаде, да се вижда 
в илюстрацията. Така съм постъпил и в книгата си „Чифлишко
то стопанст во“, и в „Българската народност “, и в „Априлското  
въстание“.

Аз не обичам да участвам в колективни трудове. Моите 
работи трудно се приемат от историците, все полемизират с 
мен. Отидох в IV  том  (от многотомната „История на България“ -  б.м., 
М.В.) да оглавя тома, да правя фигура, защото никой не искаше да 
го оглави. Аз съм там един фигурант. Трудно нещо е колективни
ят труд. Трябва да се приспособявам към чужди мнения.

• • •
Книгата „Българската народност през X V в е к ...“ е написа

на по структуралистичния метод -  както първата, така и вто
рата й част. В първата част са наредени всички последици от 
завоеванието в различни аспекти, завързани едно за друго, за да
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стане ясен ефектът от явлението. Там нищо не се разглежда 
поотделно -  от мезрите (пустеещи земи -  б.м., М.В.) до фолклора. 
Всяко нещо говори за голямото бедствие, което застига българ
ският народ в материално, културно и морално отношение. След 
това разкривам, че това се дължи на промислена политика от 
страна на турските завоеватели. Това е система, а не нещо слу
чайно. Това влиза в структурата на книгата: 1. Д а се омаломощи  
българското население; 2. Д а се създадат гнезда от компактно  
турско население особено в градовете.

Искам да обърна внимание на числата. Те са предположи- 
телно 10-15% плюс или минус и са резултат на изчисления, а не 
на броене. Едно важно положение, което прави впечатление на 
читателя, е фактът, че турските данъчни книги изчисляват  
българското население на 800 000 души. Изглеждат много малко. 
Но който не е запознат с демографията, не знае, че това населе
ние расте и при освобождението на България е вече 3 милиона. 
Самите изчисления за различните обекти са правени по репре
зентативния метод. Всичко е репрезентация.

Демографското състояние на един народ има огромно 
значение. То се отразява на икономиката, на военната му сила и 
пр. Един умник се намери в многотомната история да ни каже, че 
демографското състояние няма значение за историята.

Даннит е са черпени от турските данъчни регистри.
В края на 1968 г. се зароди идеята за тази книга. Като ва

жен тласък ми послужи рецензирането на трудовете на Бистра 
Цветкова за професор. Тя тогава издаде много нови турски доку
менти, които аз не знаех до това време. Това ми даде основание 
за размисли и възможност да се опра на тях. Вътрешен тласък 
се оказа потребността да мина по-назад от епохата, която съм 
изследвал. В търсене на корените да видя какво е имало преди, 
какво е останало, за да послужи за основа на Възраждането. Един  
човек, ученият специално, трябва да знае с какво влиза българ
ският народ в петвековното робство, за да му е ясно как се раз
вива той нататък.

Общото заключение е, че X V  в. е век на опустошения. 
В края на века се забелязва вече едно превъзмогване, но не осо
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бено голямо. Установява се една степен по-ниска от времето 
преди нашествието и затова X V  и XVI в. са толкова бедни на ка
квито и да било прояви на българския народ. През X V  в. даже няма
надгробни кръстове с надписи.

• • •
Д али ще изследвам и защо не изследвам XVI век? Става 

много сложно, защото там се явява друга документация. През 
XVI в. вече има малко кръстове, XVII в. се увеличават още повече. 
Оттук може да се извлече заключение за аналогичното развитие 
на българската култура и икономика през XVI и XVII в. Ние не мо
жем да се сравняваме даже с Влахия от това време, с Унгария още 
по-малко.

Втората част на книгата има за задача да покаже тази 
народностна устойчивост, която се проявява. Например в сто
панството се прави малко нещо, но се възобновяват манасти
ри, църкви, опазват се славянобългарски имена, които, от една 
страна, са с позитивно морално съдържание, а другата част са 
магически, за опазване на живота така, както това е било през IX, 
X, XI, X II век и по-рано. Магическите имена се обясняват с голяма
та смъртност през средновековието. Трябва да се каже, че тра
дицията на имената в селата и градовете се различава. В градо
вете те са от църковния календар -  Георги, Васил, Иван, Никола 
и пр., а в селата са славянобългарски. Това показва, че влиянието 
на самата църква в градовете е била по-силна, отколкото в село
то. Градът е проводник на визанитинизма по българските земи. 
Освен това в X V  е. по наличието на цяла редица имена личи, че 
българите са имали самостоятелно народностно самосъзнание 
и са се отличавали от сърби, власи, гърци. Народностната от
клика не им е била чужда.

Искам да направя една обща бележка. Много често се гово
ри за потурчване било по социална принуда, било по насилие. Това 
влиза в противоречие със средновековната религиозност, която 
е много сипна. Но винаги е имало хора, които менят религият а 
си по материални съблазни или по друга причина. Една част от 
хората е по-устойчива идеологически, а друга по-малко. Имало е 
много хора, които са приемали исляма с немного натиск. Хората
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тогава си приличат с днешните. Бертрандон дьо ла Брокиер81 
пише, че набирал наемници от сърби, българи, албанци и пр., кога
то си поискал и колкото си поискал. Д а  не идеализираме масата 
народ и неговите страдания. Винаги е имало хора, които са се 
приспособявали. Пък е имало и дребни боляри, които са премина
ли на турска служба и са се потурчили.

Бистра Цветкова много се дразни от това мое схващане. 
Тя иска да изкара целия народ като един човек, че все се е борел. 
В края на XVI в. има едно въстание -  Търновско, което е фалши- 
фикат, а ние го приемаме благочестиво. А то, изглежда, е от 
края на XVII в., но при преразказа е отнесено към XVI в.

А народът си е народ! Гпеда да има заплата, апартамент, 
кола, вила, а не дали е християнин, или мохамеданин.

За X V  в. нямаше нищо, никакви изследвания, никаква лит е
ратура, затова седнах да пиша за него. Мен ме блазнеше идеята 
да пиша книга за един век, който не е изследван и че тя ще хвър
ли светлина върху някои демографски проблеми. Въобще това е 
важен преломен век. При работата изпитах голямо удовлетво
рение, за мен самия се разкриваха много аспекти. Беше ми инте
ресно да работя.

• • •
Проф. Гандев говори за работата, за методологията и методите 

на изследване в етнографията.
Статията „За съвременна марксистко-ленинска методо

логия и проблематика на българската етнограф ия“ е една рабо
та, която имаше за задача да изкорени, да изскубне неправилно
то и пагубно мнение за етнографията като филологическа нау
ка. Считаше се, че това е наука за вещите, защото се изучават  
разни битови предмети. Пък аз излязох със схващането, че ет
нографията е наука за човека и неговата дейност в определена 
природна среда. Селското рало го третираха като вещ, която 
се типизира по време и области. Ралото е инструмент, който 
се пригажда от физическите сили на човека, зависи от тегли- 
телната сила, от почвата -  мека или твърда. Има цяла редица 
определения, че ралото е човешки инструмент, който отговаря

81 Дьо ла Брокиер, Бертрандон. Задморско пътешествие. С., 1968.



98

на нужди и условия. Но основното е, че то зависи от човека. Той 
го създава -  него и въобще вещите. И ние трябва да търсим чо
века. Това е, което ни интересува в етнографията -  човекът. То 
е същото, както при народната песен, приказка, гатанка. Като се 
махне човек от тази дейност, какво остава? Нищо.

С тази статия поставих началото на цяла редица други 
статии, които разглеждат духовната и материалната култура. 
Но най-много съм се занимавал с етногенезиса. По този въпрос 
за етнографските особености на образуването на българската 
нация имам редица статии. Първо, обръщам внимание, че на
родността зависи от първоначалното племенно състояние на 
славяните, когато идват на Балканския полуостров. Например 
гърците живеят на племена, нямат единство, сцепление, нямат  
държава, цялост. В България това е друго -  имало е източни и за
падни българи и те са много слабо диференцирани. Тази близост  
дава възможност за общодържавно обединение и формиране на 
народност. Макар че в различни времена българите не са всички 
и едновременно в едни граници, се запазва единството на тяхно- 
то съзнание.

Етнографското единство има огромно значение за обра
зуването на народността. Също така процесът на образуване на 
обща държава играе много голяма роля и довежда също до утвър
ждаване на народността. Но етнографското единство продъл
жава да играе роля и при образуване на нацията и там подпомага 
процесите на ставане. Езикът играе също голяма роля. Разликата 
между източните и западните български говори е много малка.

В този първоначален период, изглежда, играе роля и рели
гията, общото християнизиране. Това е една идеология, която 
обединява хората, не ги тласка към борба помежду им.



to.
10 април 1978 г., понеделник
Проф. Гандев се спира на някои проблеми при изграждането на музе
ите по негово време. Връща се на своите изследвания „Из истории 
развития промышленного капитализма в Болгарии в период турец- 
кого ига“, за Временното руско управление и „Българската народ
ност през XV век“. Поименно споменава младите историци, които 
показват и носят науката днес. Отново размишлява върху работа
та на свои колеги, върху приятелствата си. Говори за отношението 
си към българска литература.

Съществуват нови принципи при подреждането на музей
ните експонати. Трябва да се отчита психологията на зрителя, 
но в България това е невъзможно, защото изисква повече място, 
а нашите музеи са натъпкани като склад. Всъщност този прин
цип не е нов и той е осъществен в „Мет рополитен“ в Ню Йорк, 
в Европа в Дрезден, но там има огромни зали. В България няма 
никъде такъв музей. Даже художниците, когато правят изложби, 
не спазват този принцип -  психологията на зрителя.

В една своя публикация показвам, че сме просто некулту
рен народ, че най-важният ни музей -  археологическият, е в една 
джамия.

Питам го защо не е издал в отделен том трудовете си на етно
графска тема. Отговаря -  би ми се искало.

• • •
Проф. Гандев вметва няколко думи за съвместната си статия с 

Николай Тодоров във „Вопросы истории“ за промишления капитализъм 
в България. Тогава е болен, има проблеми с очите, и посочва на Н. Тодо
ров материалите за тъкачната фабрика в архива на Гюмюшгердан. Фа
бриката е в Дермендере82 и сега си стои на мястото и там ясно се вижда 
капиталистическият характер на предприятието. Тази статия има голямо 
познавателно значение, защото се проследява откъде идват работници

82 Дн. с. Първенец, Пловдивска област. Там през 1835 г. търговецът 
Михалаки Гюмюшгердан построява втората българска фабрика от епохата на 
Възраждането.
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те, които се оформят като специални текстилни работници. Те живеят на 
село, а работят с надница.

• • •
Проф. Гандев насочва разговора ни към студиите си за Времен

ното руско управление.
Тези статии заслужават внимание, защото са ми най-мла

ди. Общият извод е, че руското управление е искало в краткия 
срок на дейността си да успее всичко да направи до трогателни 
подробности: погребения на турци; създаване на комисии, кои
то да установят на кого принадлежи захвърленото и изоставено 
имущество; раздавали са помощи в натура и в пари. Всичко се 
върши не от администратори, а от военни. Така че заслугата е 
на руското офицерство, което в основата си е било прогресив
но. Известно е само едно изключение на злоупотреба -  от полк. 
Ивашевич. Те са правели описи-статистики. Русите са вложили 
много старания и много амбиция за устройството на България. 
Така че това не са приказки и преувеличения, а е истина, доказана 
в документи.

Особено интересно е било отношението на Дондуков-Кор- 
саков към проблемите на младата държава. Когато трябва да на
пусне Източна Румелия по силата на решенията на Берлинския 
конгрес, той взема всички пари, събрани там, и ги отнася в Кня
жеството и съставя първия бюджет на новата държава.

Тук, в тези статии, аз не съм имал никакви образци за на
писването им. Използвах, разбира се, издадените от руснаците 
сборници с документи и пр.

• • •
Проф. Гандев взема разговора в свои ръце. Това ме радва, за

щото ми дава възможност да чуя и да запиша мисли, които не съм про
вокирала с въпросите си.

Сега искам да кажа за нашите историци, за младите, кои
то са второ поколение, които са минали през нашите ръце, в 
оформянето на които сме взели участие. Искам да кажа за тези, 
които показват и носят науката днес и които я предават на 
следващите поколения. Тези млади хора не са еднакво способни. 
Но са способни и, което е най-главното, чувстват историята
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като свое призвание. Д а ги изброим: Крумка Шарова -  създаде 
цяло свое направление, при това съвсем самостоятелно. И  тя, и 
други от младите не се блазнят да пишат върху малко матери
ал, а напротив, използват много материал и защитават своите 
тези с успех.

Бистра Цветкова, също добър учен.
Между младите има някои, които са извънредно плодови

ти. Други  -  по-малко. Но, общо взето, са достатъчно плодовити.
Илчо Димитров, Николай Генчев, Константин Косев също 

са много оформени изследователи. Димит ър Сирков също е са
мостоятелен. Всички тези хора си намират сами проблеми и ги 
разрешават. Работите им са оригинални и самостоятелни.

Петър Тивчев -  не е много плодовит, но специалността 
му е много трудна.

Христина Михова -  има свой домен на работа, сериозно го 
проучва, следи библиографията.

Александър Фол, Васил Гюзелев, Владислав Топалов, Мито 
Исусов, Любомир Панайот ов...

От мъжете във факултета най-много обичам Евлоги Бу- 
жашки и Николай Генчев.

Една слабост на младите е неовладяността на матери
ала, работите им в много случаи са сурови. Имат много нов ма
териал, но не умеят винаги да го синтезират. Други млади имат  
сериозен проблем -  обичат да пишат, като се уповават на по
стигнатото вече, но пишат така, като че ли преди тях е било 
потоп.

ф • •
Щ е ми се да кажа още нещо във връзка с днешните мисли. 

Аз не само се връщам към античността, но се връщам към чис
то социологичното мислене и изследване. Имам написани около 
60-70 страници за античното общество в социологичен план -  
сравнение с днешния човек. Доколко днешният среден човек се 
отличава в социален и морален аспект. В есеистичен стил.

Искам да напиша и едно есе върху съвременния човек -  с 
ретроспективен поглед назад, също в социологичен план.

Искам да завърша романа, който пиша.
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В края на живота си човек вижда, че не е написал това, 

което е трябвало, и същевременно пък е наясно, че не е могъл  
по-рано да го направи, защото не е имал опит.

Хубаво качество на човека е, че не мисли за смъртта и до
като е жив, има планове и поддържа вътрешна бодрост. От нея 
може нищо да не излезе, но тя помага на човека да съществува. 
Дори и нищо да не напише, плановете, които си има човек, го уте
шават и окуражават. Така човек получава измамното, но хубаво 
чувство, че няма да умре.

Аз не съм партизанин на личнит е архиви. Имам нихилис- 
тично отношение към собствения си архив, собствените си пис
ма. Може би това е съхранение на нихилистичната черта у  нашия 
народ.

• • •
Подканям проф. Гандев да ми разкаже за своите приятели. От

зовава се с охота.
С Владимир Георгиев бяхме много близки приятели от 

гимназията и от Университета. Но след 9 септември посте
пенно се отдалечихме. Той тръгна в друга научна специалност  
и стана учен с международна известност. Но и аз не направих 
нищо, за да запазим приятелството. Стигнахме до положение да 
се поздравяваме само.

Не обичам да се натрапвам на големите хора. Те са мно
го чувствителни към времето си, към хората, с които поддър
жат връзки и т.н. Когато бях на работа в Академията (Б А Н -б .м ., 
М.В.), се чувстваше неговото благосклонно отношение към мен, 
но без да сме имали среща или размяна на думи. Той беше и си ос
тана кротък и добър човек, не прави козни и интриги.

На Иван Дуйчев аз съм му кум. Още преди 9 септември се 
движеше в други среди, търсеше военните и властимащите. 
Имаше голям нюх да намери покровителите сред властимащ и
те. След 9 септември той мислеше, че аз съм го изхвърлил от 
Университета, но ние не сме били съперници, не работим в една 
област, така че нямаше защо да бъда срещу него.

Както вече стана ясно, при избора му за професор в института 
Хр. Гандев горещо го е защитавал.
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С Димитър Косев се познават от следването.
Но ние тук, на тази маса, в кабинета, се сприятелихме. Аз 

го повиках във факултета за асистент, дадох му мои материали  
за Славейков, на моята маса го оставих да пише, не го пращ ах на 
упражнения, за да си пише хабилитацията. Тук, в новото здание, 
се преместихме заедно от старата сграда. Ние с него сме споде
ляли общи мисли за революционното движение, мисли, различни  
от тези на Александър Бурмов и на Никола Кондарев. Но негова
та работа го отдалечаваше от мен. Септемврийското въстание 
е далечна област. Така че големи контакти по линия на науката 
не сме имали.

Димитър Косев прави предложението Хр. Гандев да стане дирек
тор на Етнографския институт, а Сава Гановски го е лансирал.

След 9 септември Сава Гановски преподаваше философия 
във факултета. Аз го защитих във Факултетния съвет срещу 
Асен Киселинчев, когато стана дума да се прави предложение за 
място в Академията. Като декан тогава застанах на страната 
на Гановски и той беше избран в Академията. Тогава се сближи
хме. Сега, като се срещнем в градината, си говорим. Кой знае 
защо, той ми правеше много добро впечатление, макар че тогава 
нищо не бях чел от него. Той много приятно разказва за своето 
минало. Непрекъснато разправя и все нови работи. Нищо не пов
таря, все нови и интересни случаи за революционното си мина
ло. Има лек, приятен нрав.

« I I
Проф. Гандев отговаря и на въпроса ми дали го интересува бъл

гарската литература и какво предпочита от нея.
Към българската литература нямам особен интерес, за

щото не стои на високо ниво. Не е познавателна литература за 
мен. Няма в нея реални страдания, реално отражение на действи
телността, всичко им е все измислено. Познавам и ценя Йордан 
Радичков. Съчинява, каквото си иска, но много хубаво го съчиня
ва. На Емилиян Станев харесвам старите разкази -  ловджийски  
и за животни. Фолклорни произведения чета, Ърнест Хемингу- 
ей. Съветска литература допреди десетина години. Сега не. Но 
това, което много обичам да чета, са книги по физика, химия,
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естествознание, астрономия и пр. Логика и психология също. Но 
логиката ми разколеба до голяма степен научните устои, защо
то се оказва, че има толкова логики колкото и логици. Аз затуй 
съм писал малко, защото много четях.

• • •
Проф. Гандев решава да направи допълнение към книгата си за 

българската народност.
Трябва да се обърне внимание на два приноса в тази книга, 

които имат по-широко значение. Аз открих, че турските регис
три са правени по образец на българските регистри. Запазена е 
същата конфигурация на феодалните области и малки, и големи, 
а също така имената на областите. И този факт се запазва и 
през XVI в., а някои елементи до XVII в. Това явно означава, че е 
имало приемственост. Турците са използвали български регис
три, макар че самите те не са запазени.

Първо, турският начин на преброяване на населението се 
прави въз основа на понятието единица за „хане“ -  къща, дома
кинство. Това е начин, упот ребяван и във Византия, и в България. 
Но в турските регистри не се броят жените, а в българските и 
византийските се броят. Има запазени византийски регистри  
от X I и X II в. Следователно както административното деление, 
така и начинът на броене са от византийски и български произ
ход. Турците нямат заслуга за създаване на административна 
държавна сграда. Това е много важен елемент за континуитет  
(продължение, прием ственост-б .м ., М.В.).

За семействата и преобразуването проф. Гандев използва тру
дове на Ив. Дуйчев, които разглеждат византийските регистри.



I I .
12 ю н и  1978 г ,  п о н е д е л н и к
Проф. Хр. Гэндев отново се спира на книгата си „Априлското въста
ние“, на познатите си в Прага, на свои публикации в чехословашкия 
периодичен печат, на статиите си за Чехия и чехословашката исто- 
риография, на спецкурса си за народнодемократична Чехословакия.

Проф. Гандев изявява желание да внесе някои уточнения и до
пълнения към казаното досега. Прави го, защото сме се договорили това 
да бъде последният ни разговор.

Във връзка с книгата си за Априлското въстание уточнява: Кога
то говоря за кризата, трябва да се има предвид, че това са две 
кризи. Едната е революционна. Тя е разработена и е ясна. Вто
рата е стопанска и промишлена, недостатъчно добре изяснена 
и ограничена от революционната. Мен ме интересува револю
ционната. Колкото до промишлената, за нея има много сведения
в тогавашната преса.

• • •
Следващото допълнение се отнася към периода в Прага и връз

ките с Чехословакия след това.
Там, в Чехия, без да полагам усилия специално, естестве

но и спонтанно се ориентирах към хора с антифашистко пове
дение. Имах двама приятели: Ян Славик -  математик, асистент  
в Политехниката, който беше луд по славянските проблеми и не 
се занимаваше с математика, а със славистика, лужицкит е сър
би и България. С него пътувахме по чешките села по екскурзии, 
така аз опознах Чехия и чешкото село. Особено безкористен чо
век, живееше бедно. Той беше затворен в лагера Маутхаузен през 
войната заради връзките му с лужицкит е сърби. Но оживя и след 
9 септември ми се обади. Писах му няколко пъти. Беше назначен  
пак в Политехниката, но не е могъл да работи и е бил пенсиони
ран. Той беше по-възрастен от мен.

Друг мой приятел беше д-р Богомил Ондрай -  метеоролог. 
При окупацията на Чехия избяга в Англия. Какво е станало с него 
после -  не зная.
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Проф. Пата -  професор в Карловския университет по сла
вянска литература. Интересуваше се от българите и лужицките 
сърби. Приятел на България. С него се сближихме много и той ме 
накара да напиша брошурата „За българския народен дух и него
вите прояви“ за дружеството „Чехословашко-българска взаим
ност". Й. Пата беше председател на това дружество. Аз четях 
сказки там. Не си спомням темите. Но имаше една за „Гръцко- 
българския спор", която беше напечатана в „Словенски преглед" 
-  чешко общолитературно списание. Друга сказка беше за бъл
гарското студентство -  брой, специалност, къде работят, как
во допринасят за културата на България и пр. В Прага имаше 
много студенти българи. Друга сказка беше за „Словашките села 
в Б ъ л гар и я "- в Северна България.

Й. Пата загина в Гестапо83. Предполагам, че той беше 
член на чешката „Мафия". Това е организацията, която възста
нови Чехия след Първата световна война. Всички тях ги излови
ха и ги убиха след окупацията на Чехословакия. Проф. Шуста се 
самоуби в началото на окупацията, сигурно също е бил член на 
организацията. Той преподаваше по нова обща история.

След завръщ ането си в България аз писах няколко ста
тии за Чехия и чехословашката историография в „Известия на 
историческото дружество", във в. „М ир“ -  „Трагедията на чехо
словашките ист орици“, в „Литературен ф ронт “ -  „Успехи на че
хословашката историческа наука“ и пр.

В двора на Чехословашкия дом проф. Гандев държи реч на про
тестно събрание срещу окупацията.

След 9 септември 1944 г. проф. Гандев чете спецкурс за народ
нодемократична Чехословакия -  исторически цялостен, обобщен курс, 
7 години поред. Като гост делегат участва на конгрес на чешките истори
ци през 1960 г. Пише за това в „Исторически преглед“ . Участва в комисия 
за издаване на сборник „Чехословашко-български връзки“ .

83 Йозеф Пата е арестуван на 24 юни 1942 г. от Гестапо след атентата 
от 4 юни с.г. срещу Райнхард Хайдрих, заместник на имперския протектор на 
Бохемия и Моравия. Скоро след това е убит.
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В РАЗГОВОРИТЕ НИ ПРОФ. ГАНДЕВ 
БЕШЕ ОТКРОВЕН, БЕШЕ ИСКРЕН

(Интервю с проф. Мария Велева)

-  Проф. Велева, как стигнахте до идеята да направите тези 
разговори с проф. Христо Гандев?

-  Предстоеше 70-годишнината на проф. Гандев (роден е на 
25 декември 1907 ст.с., 7 януари 1908 г. н.ст.), която е солидна възраст 
за един учен. Подготвяше се издаването на сборник в негова чест, как
то и официално честване. Ние и днес нямаме много монографични из
следвания и спомени на нашите учени историци. В края на 70-те години 
едни от малкото написани бяха спомените на Креса Златарска за баща 
й Васил Златарски. В това време в нашата съвременна действителност 
се разгърна една широка, почти стихийна проява на издаване на анкети 
с отделни писатели и поети. Една от първите и може би най-подробна- 
та беше направена от Блага Димитрова и Йордан Василев с Елисавета 
Багряна. След това се появиха с Ламар, с Добри Жотев, с Вичо Иванов 
и др. Те бяха интересни с живото присъствие на самия автор, героя на 
анкетата. Той разказва за себе си, вижда се как разбира своята дейност, 
как се самооценява, какво е отношението му към определени научни и 
обществени процеси и прояви, мнението му за негови колеги и общест
вени дейци. Това беше интересно като характеристика на самия човек 
и на времето, в което живее. А анкетата е и един много добър начин за 
отбелязване юбилея на човек.

Дълго изпитвах ревниво-завистливо чувство към литераторите, 
че взимам от тях идеята за провеждането на анкета, че не ние, истори
ците, сме се сетили за това. Но дойде време да разбера как и те вза- 
имстват идеи от други гилдии. Самите литератори, по-точно поетите, 
взимат идеята за провеждане на пленери от художниците. Направиха 
си такъв на покрива на НДК. Оттам наблюдаваха живота в София, вдъ
хновени от който трябваше да напишат стихове за него. Те не криеха, не 
се стесняваха, че взимат идеята от художниците. Така и аз престанах да 
имам угризения, че съм взаимствала от литераторите.

Проф. Гандев казва, че историкът се учи от хубавите книги. Аз 
бих добавила, че ние въобще трябва да се учим от всички хубави про
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яви на хората от различните гилдии на творческата, художествената и 
научната дейност. По този повод разговарях с Евлоги Бужашки, който 
много ми помогна като главен редактор на сп. „Векове“, където се публи
кува първото ми интервю с Христо Гандев. Но самото то впоследствие 
прерасна в тези спомени. Проф. Гандев показа склонност и желание да 
разкаже за събитията в живота и творчеството си от гледната точка на 
своето разбиране, на това как и защо ги е запомнил, как ги оценява. Така 
че тази негова благосклонност беше много благодатна в случая.

-  Как чисто практически осъществихте тази идея?
-  Ние седяхме и разговаряхме цели часове в продължение на 

пет месеца. Срещите ни ставаха в Университета, в неговия кабинет №33 
(кабинета използваха съвместно с акад. Димитър Косев). Тогава той вече 
не беше добре със зрението и винаги го придружаваше неговата съпруга 
проф. Руска Гандева. Тя седеше заедно с нас и слушаше разговорите ни 
и, както се разбира от текста, от време на време се намесваше с някаква 
допълнителна информация или характеристика.

В тези времена сигурно е имало някаква техника за записване, 
но тя не беше разпространена. Лично аз не владея и стенография. Така 
че записите ставаха така, както ги чувах в момента и успявах да запи
ша неговите думи. След като завършваше поредният сеанс, на друга 
тетрадка излагах цялостното съдържание на разговора. Затова и част 
от спомените на проф. Гандев са преразказани от мен. Разбира, се има 
връщания за уточнения както от моя страна, така и от негова. Но през ця
лото време се стремях да предавам точно неговите думи. Днес, като се 
връщам към записките си, виждам, че съм успявала. Спомените в първо 
лице са повече от преразказаните. Много често, като чета текста, сякаш 
чувам гласа на самия Гандев и точно произнесените от него фрази. Но 
самото провеждане на разговори с цел да се предразположи събесед
никът да сподели повече неща, налага намесата на автора, на питащия: 
уточнения, оформяне на изречения и т.н. Проф. Гандев обичаше да из
ползва не само когато разказваше за себе си, но и в своите лекции, кни
ги, рецензии, по-специални, по-силни, по-неизвестни, диалектни и даже 
жаргонни думи за една острота, за един цвят на текста. Имаше много 
взискателно чувство към стила, той не искаше в никакъв случай да бъде 
тежък за четене. Казваше, че освен стила е важна и структурата, за да 
бъде книгата лесна и интересна на читателя. Той умееше да поднася



сложните научни въпроси по един елегантен начин, хубаво, разбираемо 
и интересно.

След като текстът беше оформен от мен, аз дадох един екзем
пляр на проф. Гандев. Той имаше време да го прочете и да го поправи, 
ако са допуснати някакви грешки. Така че написаното е напълно съгла
сувано с него.

-  Проф. Велева, нека се върнем назад преди времето на 
осъществяването на този Ваш замисъл. Разкажете ни кога и как се 
запознахте с проф. Христо Гандев?

-  За първи път видях проф. Хр. Гандев през 1951 г., когато се 
завърнах от следването си в Ленинград, Съветския съюз (дн. Санкт-Пе- 
тербург, Русия) и бях назначена от Министерство на народната просвета 
като асистентка във Философско-историческия факултет на Софийския 
университет в катедрата „История на България“. Тогава проф. Гандев 
беше декан. Посрещна ме обаче зам.-деканът проф. Ангел Бънков. Те 
бяха много щастливи, че се назначава един млад човек, и то дошъл от 
Ленинград. А. Бънков дори за ръка ме заведе в отдел „Личен състав“ , 
където подписах договора си за постъпване на работа.

Това е първият ми спомен. Следващият е, че деканът Гандев 
ме вика в кабинета си като новоназначена персона. Кога се случва това, 
не помня, но във всеки случай беше през първите месеци на работа
та ми -  някъде в края на 1951 или началото на 1952 г. Проф. Гандев 
много любезно, но в същото време много светски, не като Ангел Бънков 
сърдечно, ме посрещна и започна да ме разпитва за това кога, къде и 
какво съм следвала. Задаваше ми конкретни въпроси за обучението, за 
лекционните курсове, за хорариумите, за упражненията, за това как съм 
завършила, с каква дипломна работа. Това беше моето запознаване с 
проф. Христо Гандев.

-  Какви спомени пазите за проф. Гандев от онези години, а 
и след това?

-  Висок, едър мъж и винаги много сериозен, дори намръщен. Въ
обще с един затворен израз на лицето. Той беше много любезен, свет
ски, но затворен човек. Дори, ако използвам по-специализирана терми
нология -  интровертен. Мисля, че така трябва да се определи неговият 
характер. И сега като си мисля за него -  аз бях на 25 години тогава, а той 
на 45, обаче съм го приемала като много по-възрастен. А всъщност той
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е бил млад човек, но при това вече успял, утвърдил се и в професионал
ните, и в обществените среди.

Второ, той беше човек, който респектираше. С него не можеше 
да отидеш ей така да си поприказваш. Нито той те разпитва, нито ти мо
жеш да подходиш към него. Държеше се отвисоко, отчуждено с колегите. 
Затова дълго време мислехме, че той е надменен. Но не само аз съм 
го усещала така, а и другите млади колеги. Вероятно наистина е имало 
такъв елемент на надменност поради високото му самочувствие, което 
според мен беше и напълно заслужено. Той наистина беше един от най- 
изтъкнатите учени. Между другото в един от разговорите ни той казва 
„Аз бях истински учен“, т.е. човек, подготвен за наука. Защото, първо, 
е завършил специализиран университет, второ, е направил докторат в 
Карловия университет в Прага, трето, е станал доцент със сериозни тру
дове и рецензии върху тях още преди 9 септември 1944 година. Така че 
той е имал всички основания да се чувства специалист в тази област на 
новата и най-новата история. Преди него Ив. Златарски, П. Мутафчиев, 
П. Ников са главно медиевисти, а той прекрачва историята към по-но
вите времена. Този мълчалив, затворен човек не предразполагаше към 
контакти с него. Разбира се, аз не зная как са се отнасяли студентите 
към него и той с тях, как е преподавал, как е изпитвал. За него не се но
сеха слухове, клюки, вицове. Така че той не беше от хората, с които се 
общуваше лесно и бих казала във връзка с това -  не беше от любимите 
преподаватели, макар че всички изпитваха уважение и респект към ли
чността му. Ние, младите преподаватели -  аз, Евлоги Бужашки, Крумка 
Шарова, които дори са студенти на Гандев, стояхме настрана от него.

Евл. Бужашки ми е разказвал, че когато са били студенти, Гандев 
на едно от упражненията ги е карал да сравняват два търговски дого
вора от времето на Ренесанса. За него това е било такова упражнение, 
което остава за цял живот. Хр. Гандев им е дал първо да си препишат 
текста на документите, тъй като по онова време все още не е имало 
издадени христоматии, нито копирна техника. След това ги е накарал да 
правят сравнения между тях. Такъв чисто исторически и текст-анализ са 
направили, че са установили приемственост и развитие на позициите на 
буржоазната търговска класа. А Гандев е много силен в анализа, въобще 
в историческия анализ. За тези упражнения Евл. Бужашки говореше с 
абсолютен възторг.
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Проф. Шарова пък е посещавала спецкурса на проф. Гандев 
върху Васил Левски. В същото време той е пишел книгата си „Васил 
Левски. Политически идеи и революционна дейност“. Обсъждал е със 
студентите си документите и позициите си. Тя ми е разказвала, че те 
страшно са спорили, защото са разисквали съответните позиции, статии, 
кореспонденция на Левски, сравнявали са ги като израз, като идеи, като 
разбиране. Тя казва, че това е една от най-солидните й школи като ис
торик. Освен Гандев и Александър Бурмов така се е занимавал със сту
дентите, които са били малко по това време. Те наистина са успели да 
получат тези висококвалифицирани исторически умения от тях двамата.

Голям сблъсък се получи някъде в началото на 60-те години, ко
гато излезе книгата на Хр. Гандев за чифликчийството в Северозападна 
България. В нея той разглежда чифликчийството като форма на зараж
дане на капиталистически отношения в Турската империя. Тогава тази 
книга също предизвика много спорове, направи голямо впечатление с 
тезите си. Веднага след 9 септември във факултета, в нашата специал
ност „История“ , съществуваше традицията всяка години да се обсъжда 
научната продукция на колегите от предходната година. Това ставаше 
на общ форум на специалността, дори на няколко събрания. На такова 
обсъждане беше подложена и книгата на проф. Гандев през 1962-1963 г. 
Заседанието се проведе в 40-а аудитория. Аз и Евл. Бужашки имахме 
въпроси към Хр. Гандев. Не помня точно какъв е бил въпросът ми, но във 
всеки случай беше благожелателен, защото на мен ми харесва книгата 
и въобще ми харесва как той пише. Но от самия факт, че му се задава 
въпрос, той се държа като засегнат човек. И, разбира се, оттогава повече 
въпроси не задавахме, не правехме изказвания.

-  Промени ли се през годините, особено по време на разго
ворите, Вашето отношение към него?

-  Не сме имали много възможности за по-близко общуване с 
проф. Гандев, въпреки че сме били на общи събрания, в една партийна 
организация и т.н. Той винаги се е държал много обособено. По-късно 
вече, когато реших да направя тези разговори с него, установих съвсем 
други неща. Дали от възрастта съм се променила, дали от това, че пи
шех за него, но той изведнъж се показа друг човек. Установих, че Гандев 
е не само затворен, но много чувствителен човек, че той е раним, че се е 
проявявал като надменен, за да избегне по-близки контакти и евентуал
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но съчувствие. По време на разговора той беше много откровен даже и 
по отношение на колеги, затова и публикуването на спомените се забави 
толкова, а и той самият имаше предвид това. Откровен, без да е отри
цателен, без да е ругателен, но беше искрен. Тогава си дадох сметка 
колко са сложни нещата. Този изтъкнат учен, един от първите ни учени, 
най-успешен, не стана академик. Все пак той беше директор на институт 
в БАН, заслужил деятел на науката (1974 г.), награждаван с ордени, из
дадени са му книгите, високо почитан във всички комисии, навсякъде е 
изпъквал и участвал активно.

Изведнъж се вижда колко трудности е имал през своя живот, в 
ежедневието си. Например когато се връща от специализацията в Пра
га, за него няма място в Университета, после дълго не му дават да ста
не академик, дори член-кореспондент. А най-много се поразих, когато 
разбрах колко рано той загубва окото си и въобще зрението му колко 
е влошено. Въпреки това написва тази интересна и хубава книга -  „За
раждане на капиталистическите отношения в чифлишкото стопанство на 
Северозападна България през XVIII век“ (1962 г.), основана на сериозен 
изворов материал. Плюс неговите лични наблюдения. Той сам е пътувал 
в Северозападна България, където е издирвал запазените следи и сгра
ди от старите чифлици. Говори за размера на хамбарите, на стопанските 
постройки, на самите чифлици, за да може да установи какви количе
ства храни са прибирани, а оттам да види оборота. Той просто отива 
и измерва сградите, разположението, количеството, размера им. Това 
прави впечатление. Както като четох „Ранно възраждане“ и „Фактори на 
Българското възраждане", в които установява количеството на откритите 
съкровища (използва предимно монетните) от това време, разбрах, че 
извлечените данни от тях му служат за извор, за да установи какви сред
ства са „бродели“ в българските земи, с какви средства са разполагали 
българите -  селяни и граждани, начина, по който са се сдобили с тях и 
т.н. Това също правеше впечатление. А това става след операцията на 
окото му в Чехия, която е несполучлива.

Хр. Гандев е около 50-годишен, когато загубва голяма част от 
зрението си. Това е едно страхотно препятствие -  лично и професионал
но, за един учен, който наистина има потенциал за много сериозни по
стижения в науката. А Хр. Гандев е възпрепятстван от този жесток недъг. 
Той между другото си е служел със секретари. Един от тях е Александър
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Фол. Той отива при него по време на студентството си. След години спо
деляше, че за него това е бил курс по наукознание, по историознание, 
по методика, по методология на историята. Секретарите са му чели кни
гите и материалите и Гандев наум си ги е анализирал, за да ги използва 
след това. В тази дейност много му е помагала и жена му проф. Руска 
Гандева. Тя му беше изключително предана. Те бяха много сполучли
ва брачна двойка. Тя го водеше винаги, когато идваха в Университета, 
четеше публично рецензиите, които той пишеше. И в същото време, из
пълнявайки ролята на главен негов секретар, тя самата пишеше своите 
научни трудове и стана професор по класическа филология. Тези неща 
се разбират, когато човек ги научи на определена възраст, когато е натру
пал собствен житейски опит. Затова историкът, колкото и да е способен, 
в първите години на своята дейност само трупа знания, а разбирането 
на историята става по-късно. Така че в тези мои тогава зрели 50 години 
започнах да разбирам човека, който е по-възрастен от мен. Той на 50 и 
няколко години е останал сляп, а аз сега, на тези години, разбирам какво 
е това, защото и мен ме сполетя подобно изпитание.

В тези наши контакти тогава той прояви своята чувствителност. 
Пролича, че това е един много честолюбив, умен, работлив, способен, 
но и много чувствителен и раним човек. Без честолюбие не се прави 
кариера. Човек не може да живее без честолюбие. Затова е преодолял и 
всичките тези чисто човешки, битови и професионални трудности. Така 
той се наложи като един от първите наши историци. Не поради обилие
то на своите трудове, защото те не са толкова многобройни колкото на 
някои други, но те бяха качествени и предизвикваха спорове и дискусии, 
отричане, а след това приемане. При това става въпрос за само чисто 
научни теми, нямаше никаква конюнктура в съчиненията му. Е, в много 
малко, като например това за „Сталин и китайската революция“ (1949 г.) 
в „Исторически преглед“ . Вероятно е трябвало! Невъзможно е да е няма
ло такива изказвания на събрания, конференции и т.н., защото човек жи
вее с времето, в което се намира. При това, това са още много ранните 
години и човек е много искрен в тези си възгледи. Но в научните му тру
дове -  не. Например в книгата му за чифликчийството в Северозападна 
България единствената конюнктура се изразява в това, че по това време 
цялата наша историческа наука беше полудяла по икономическите про
блеми и всички пишеха за икономическото развитие в даден исторически
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период. Историците се превръщаха в икономисти, по думите на Д. Косев. 
Това беше конюнктурно в този смисъл, че тъй като предишните историци 
не са се занимавали толкова с такава проблематика поради липса на 
време, ние се втурнахме да я разработваме и поради марксистките изи
сквания да се знае каква е икономическата обстановка. Това по принцип 
е добре, но прекалихме. В този смисъл Гандев също е дал дан на тази 
необходимост, превърнала се в мода.

Но тази ситуация си има и своите основания. Историците преди 
9 септември също са осъзнавали необходимостта да се обърне внима
ние на различните области от човешкия живот, в това число и икономи
ческото развитие, но, първо, учените са били малко, и, второ, и времето 
не им е стигнало. А след това ние се размножихме толкова много -  два 
исторически факултета в София и Търново, в БАН имаше пет истори
чески института. При тези обстоятелства стана възможен този обхват 
на историческото минало -  от най-древните до най-новите времена и 
във всички области на човешката дейност. В този смисъл аз не смятам, 
че Гандев е конюнктурен историк. Така както е имал своите трудности, 
своите препятствия по пътя, своето подчинение на епохата, на момента, 
на изискванията на историческата наука в даден момент, той винаги вър
веше напред. В този смисъл, без да е формализирано създаването на 
една школа, школа на наши историци с този вкус към новите неща, към 
новите извори, към новата постановка на проблемите в историческата 
наука, при това невъзприемани, скандализиращи понякога, може да се 
говори за съществуването на такава. У нас е много модерен Николай 
Генчев. Той се наложи по много въпроси през 70-те и 80-те години, но 
Хр. Гандев му е истинският предшественик. Към школата на Гандев чо
век се присъединява спонтанно. Такива са Кр. Шарова, Д. Сирков, Ев. 
Бужашки, Цв. Георгиева, В. Паскалева, а самият Ив. Дуйчев можем да 
го присъединим към Гандев с всичките условности. Те и двамата са от 
школата на П. Бицилли. Фактически тя не съществува формално, няма 
членове и сбирки, но проблемите, които се поставяха и разискваха, се 
поемаха от по-младите учени.

-  По-горе споменахте за отношенията между проф. Гандев и 
младите. Какви бяха те?

-  От една страна, той помагаше на младите. Но какво значи 
да помагаш? Общо взето, нашите големи историци -  и Хр. Гандев, и
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Ал. Бурмов, и Д. Косев и др., не са педагози в истинския смисъл на дума
та, т.е. те рядко се занимаваха с младите. Те ги оставяха сами да се учат. 
Работата им като педагози се изразяваше с рецензии при обсъждания. 
Тогава си изказваха мненията и препоръките.

Но в този въпрос влиза и този за кадровата политика. От 1947- 
1948 до 1951 година, който е искал да започне работа във факултета, 
е влязъл. След това 20 години нямаше никакво назначаване на млади 
кадри. Спряха и аспирантурите, защото наистина много се напълни. 
Създадоха се и много институти, много музеи се откриха. Историческата 
наука много се разрасна.

По отношение на проф. Гандев лично ние, младите, помеж
ду си го критикувахме, защото той беше взел за своя асистентка една 
вече възрастна дама -  Милица Огнянова, която водеше упражненията 
по нова обща история до 60-те години. Позволих си в нашия откровен 
разговор да го попитам без упрек, без особена въпросителна: защо е 
взел такъв човек за асистент? Той ми отговори, че е трябвало да вземе 
някого да води упражненията, а тя е била образцова учителка, т.е. един 
опитен и образован историк и педагог. Образцовите учители са водели 
педагогическите практики на студентите от Университета. Така че е имал 
някакви основания. Но в Университета тя не успя да се справи с новите 
изисквания.

В същото време (втората половина на 40-те години) аспиранти в 
катедрата са били бъдещите професори Христина Михова, Христо Нес- 
торов, хора академични, съвременно образовани. А и нали подготвяните 
кадри трябва да бъдат назначавани. Изведнъж мястото е заето от един 
човек отвън. Това поражда въпроса: Защо той взима един външен човек? 
След време отново дойде като асистент външен човек в тази катедра 
по обща история, също без степен, без докторантура -  Христо Христов. 
Помня, че колегите също бяха много срещу това. Той се опита да стане 
доцент, но не му се гласува доверие. Христина Михова ни се сърдеше, 
че не го приемаме. Може да е имал качества, но това историографите 
ще го кажат след време. В разговорите ни Гандев ми каза, че той е имал 
доверие на тези хора. Но беше упрекван от колегията за това.

Сега от дистанцията на времето, понеже си мисля по този въ
прос, виждам, че не само при Хр. Гандев, но и при други колеги и в след
ващите години се случваха такива неща.
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-  С какво според Вас са ценни тези разговори?
-  Според мен те са ценни като текст, изговорен от самия проф. 

Гандев, в който един изследовател -  историк, историограф, може да на
мери сведения за него, оценки за събития и много от неговите разбира
ния за историята, за историческия процес, за историческата методика.

Проф. Гандев на доста места в разговорите ни правеше оценка и 
на своите трудове: Кога, как, защо ги е писал и какво значение са имали 
в развитието на българската историческа наука. Чуват се високите оцен
ки, които си дава. Смятам обаче, че те са напълно справедливи. Това, 
че той ги изказва, показва колко много е мислил по тези въпроси, колко 
отговорно и дълбоко е разсъждавал по проблемите какви теми да се 
разработват, как да става това, как да се представят, на каква изворова 
база да стъпват. Това е абсолютно вярно. И с неговите тези, в началото 
посрещани с недоверие и скандали от всякакво естество, може би най- 
малко научно, повече лично, повече политико-емоционално или тради- 
ционно, след време се съгласяват. Т.е. наистина се възприемат, защото 
следващите изследвания доказват именно неговите тези. Например как
то напоследък става със силно отричаната негова книга за съдбата на 
българската народност през XV в.

Разговорите са ценни и с оценките, които присъстват в тях за ня
кои наши историци и техните идеи. Например става ясно, че Хр. Гандев 
не приема тезите, които Крумка Шарова защитава за живота и делото на 
Любен Каравелов, но оценява високо нейното изследване за него. При
емам и съм доволна и от оценката му за делото на изследователите на 
историята от литературната и философската гилдия като един Михаил 
Димитров, който буквално нанася поражения в българската историческа 
наука, като Михаил Арнаудов, на който се преиздават три пъти съчи
ненията, които са буквално на едно старомодно равнище. Гандев беше 
пределно искрен в оценките си. Вероятно това беше резултат и на вре
мето, и на характера му.

Въз основа на тези разговори написах и статията си за неговата 
младост. Гандев я прочете, преди да се публикува, и ми поправи 2-3 не- 
щица, чисто формални, и то мисля беше за пражкия период. Прие напи
саното като истински съответстващо на неговите разбирания и спомени. 
Хр. Гандев беше необикновено благосклонен за това, което се пишеше
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за него. Доста хора или техни роднини не харесват написаното за тях. 
Тогава той не ми благодари просто формално, а истински.

По време на разговорите наистина се стараех да проникна в не
говите живот и творчество. Вероятно не съм изразила всичко, което той 
мисли за себе си, но се стремях да изтъкна силата на Гандев. Самата аз 
имах респект и пиетет към неговата личност, към неговата ерудиция, към 
неговия професионализъм.

Лично аз имах късмет с проф. Гандев. С това, че получих въз
можност да проведа тази поредица от разговори с него. Мисля, че успях 
да го предразположа да говори, да запиша и да пресъздам максимално 
точно отговорите му на моите въпроси, непринудените му и откровени 
размишления и допълнения.

23 май 2006 г., 23 юли 2010 г.



Христо Гандев, 1985 г.

Христо и Руска Гандеви с дъщеря си Светла и с внучката Росица, 
края на 80-те години на XX в.
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Айвазовски, Иван (1817-1900) -  
руски художник от арменски произ
ход, известен с морските си пейза
жи; 32
Аморт, Честомир (*1922) -  чешки 
историк, българист; 37 
Ангелушев, Борис (1902-1966)-бъл
гарски художник, основоположник на 
книгооформлението; 39,46-47 
Антим I (1816-1888) -  пръв екзарх 
на самостоятелната Българска ек
зархия; 77
Арнаудов, Михаил (1873-1978) -  
академик, занимава се със сравни
телна литературна история; 13, 40, 
45,47, 72, 75-77,82, 86, 89,116 
Багряна, Елисавета (Елисавета 
Любомирова Белчева) (1893-1991) -  
българска поетеса; 107 
Бакунин, Махаил (1814-1876) -  
руски революционер, теоретик на 
анархизма, един от идеолозите на 
народничеството; 51 
Балан, Александър Теодоров 
(1859-1959) -  български езиковед, 
литературен историк и библиограф, 
академик; 90
Бароний, Цезар (1538-1607) -  ита
лиански кардинал и историк; 79 
Баръмова, Магдалина (неизв.) -  
сестра на Георги Димитров; 44 
Батаклиев, Георги (1910-1994) -  
книгоиздател и преводач от латински 
и старогръцки; 38-39,45,47,54,71

Берберова (неизв.) -  учителка по 
френски език; 44
Бернар Роже (1908-1997) -  френ
ски лингвист, българист; 45 
Бешевлиев, Веселин (1900-1992) 
-  български филолог, занимава се с 
епиграфика. Носител на Хердерова 
награда за 1973 г.; 45,60 
Бисмарк, Ото (1815-1898) -  пруски 
и германски държавен деец, канц
лер на Германската империя; 66 
Бицилли, Мария (1917-1996) -  дъ
щеря на Петър и Мария Бицилли, 
филолог; 22
Бицилли, Петър (1879-1953) -  
руски историк, занимава се с нова и 
най-нова обща история; 10, 21, 22,
24-27, 30, 39, 40-42, 45, 55, 70, 89,
93,114
Благоев, Димитър (1856-1924) -  
български политик, философ, пуб
лицист, основател на организира
ното социалистическо движение в 
България; 15
Блок, Марк (1886-1944) -  френски 
историк-медиевист; 70,72 
Бозвели, Неофит (1785-1848) -  
български духовник; 76-77 
Бончев, Нешо (1839-1878) -  бъл
гарски възрожденец, първият бъл
гарски литературен критик; 52 
Борис III Обединител (1894-1943 -  
цар на България от 3 октомври 1918 
до 28 август 1943 г.; 43



Ботев, Христо (1848-1876) -  бъл
гарски революционер, поет и публи
цист; 74-75
Ботева, Венета (1847-1919) -  съ
пруга на Христо Ботев. Първата 
жена на Дончо Стефанов Петров- 
Тютюнджията, дядо по майчина ли
ния на Христо Гандев; 13 
Ботичели, Сандро (1445-1510) -  
италиански художник; 39,47 
Боянов, Слави (1915-2011)-българ- 
ски философ, доцент, дисидент; 60 
Бужашки, Евлоги (1925-2003)- ис
торик, главен редактор на сп. „Веко
ве“; 61,101,108,110-111,114 
Буриан, Власта (1891-1962) -  чеш
ки актьор; 36
Бурмов, Александър (1911-1965) -  
български историк и филолог, член- 
кореспондент. Основател и пръв 
ректор на университета във Велико 
Търново, основател и главен редак
тор на сп. „Исторически преглед“ 
(1945-1965); 60, 65,103,111,115 
Бънков, Ангел (1906-1990) -  бъл
гарски философ; 109 
Вазов, Иван (1850-1921) -  българ
ски поет, писател и драматург; 52 
Валенщайн, Албрехт (1583-1634) 
чешко-германски военачалник, 
участник в Тридесетгодишната вой
на (1618-1648) на страната на като
лическите сили Австрия, Испания и 
Бавария; 33,68
Василев, Йордан (*1935) -  българ
ски литератор и политик; 107 
Василева, Елена (неизв.) приятел
ка и колежка на Руска Гандева; 38
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Велчев, Велчо (1907-1991) -  бъл
гарски филолог; 46,60 
Венедиков, Иван (1916-1997) -  
български историк, археолог, трако- 
лог и филолог; 20
Венедикова, Бисера (1908-1988)
-  състудентка на Христо Гандев. 
Работи като гимназиална учителка 
по история. Сестра на Иван Вене
диков; 20
Вергилий (70 пр.н.е. -  19 пр.н.е.) -  
древноримски поет; 38 
Веркович, Стефан (1827-1893) -  
участник в национално-църковните 
борби на българите в Македония и 
Тракия; 76
Викенел, Огюст (1800-1867) -  бе
лежит френски геолог и пътешест
веник; 92
Вико, Джамбатиста (1668-1744) -  
италиански мислител, историк и фи
лософ; 25
Виктор Емануил II (1820-1878) -  на 
17 март 1861 г. приема титлата крал 
на обединена Италия; 79 
Влахов, Туше (1899-1981) -  българ
ски историк, член-кореспондент; 61 
Вунд, Вилхелм (1832-1920) -  нем
ски физиолог, психолог, философ, 
занимава се с логика и теория на 
познанието. В Лайпциг създава пър
вата в света лаборатория по психо
логия; 23
Гандев, Никола Николов (*1932)
-  брат на Хр. Гандев, търговски ра
ботник; 13,15-16
Гандев, Никола Нонев (1880-1937)
-  баща на Хр. Гандев. Актьор, един
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от основателите на Съюза на арти
стите в България през 1921 г.; 17 
Гандева, Радка (неизв.)-сестра на 
Хр. Гандев; 17
Гандева, Руска (1911-2001) -  съ
пруга на Хр. Гандев. Първият про
фесор в България по римска лите
ратура; 22, 37-39, 42, 44, 47, 53, 55, 
59, 86,108,113
Гандева, Стефана (1889-1977) -  
майка на Хр. Гандев, актриса; 13,16 
Гановски, Сава (1897-1993) -  бъл
гарски филолог, педагог и полити
чески деец, познат с псевдонима си 
Трудин, академик; 103 
Гарибалди, Джузепе (1807-1882) -  
италиански политик, обединител на 
Италия; 62-63, 79
Генчев, Николай (1931-2000)-б ъ л 
гарски историк, основател на кате
драта по „История и теория на кул
турата“ към Историческия факултет 
на Софийския университет, по-късно 
прераснала в специалност „Културо- 
логия“, член-кореспондент; 73, 75,
87,101
Георгиев, Владимир (1908-1986) 
-  български филолог, академик; 18, 
46, 60,102
Георгиев, Емил (1910-1982) -  бъл
гарски филолог, академик. Предсе
дател на Славянското дружество в 
България (1968-1982); 87 
Георгиев, Мирчо -  български проф
съюзен деятел; 44 
Георгиева, Цветана (*1937) -  бъл
гарски историк; 114

Герасимов, Тодор (1903-1974) -  
български историк, археолог и ну- 
мизмат; 20
Глук, Кристоф (1714-1787) -  нем
ски композитор; 32 
Грабар, Андрей (1896-1990)-руски  
езиковед и археолог-византолог, по
знавач на българското средновеков
но изкуство, архитектура и култура; 
30, 32-33
Григорова, Надка (неизв.) -  сес
тра на Надя Христофорова; 45 
Грундман, Херберт (1902-1970) -  
немски историк; 70 
Гюзелев, Васил (*1936) -  българ
ски историк-медиевист, академик. 
Носител на Хердерова награда за 
2003; 101
Гюмюшгердан, Михалаки (ок. 
1800-1881) -  български фабрикант, 
търговец, земевладелец; 99 
Да Винчи, Леонардо (1452-1519) -  
италиански художник, скулптор, изо
бретател, архитект, инженер; 39 
Данте, Алигиери (1265-1321)- ита
лиански поет, писател, литератор, 
философ и политически мислител; 
41,51
Демостенов, Симеон (1886-1968) -  
руски емигрант икономист, препода
ва политическа икономия в Софий
ския университет; 44 
Джеров, Пантелей (1873-неизв.) -  
български филолог; 18 
Джуров, Добри (1916-2002) -  пар
тизанин от бригадата „Чавдар“, бъл
гарски генерал, деец на БКП; 17
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Димитров (Дифинкичев), Михаил
(1881-1966) -  български психолог, 
философ, историк, академик; 72, 
74,116
Димитров, Георги (1882-1949) -  
български политик, ръководител на 
Българската комунистическа партия 
и деец на Коминтерна; 44 
Димитров, Илчо (1931-2002)-б ъ л 
гарски историк, политик, академик;
82,86,101
Димитров, Стефан (неизв.) -  в пе
риода 1933-1935 г. е директор на 
Първа девическа гимназия в Со
фия; 44
Димитрова, Блага (1922-2003) -  
българска писателка, поетеса, ли
тературен критик, вицепрезидент 
(1992-1993); 107
Динев, Любомир (1911-1986) -  бъл
гарски икономически географ; 47 
Дондуков-Корсаков, Александър
(1820-1893) -  руски княз, офицер, 
генерал от кавалерията. Участник 
в Руско-турската война. През март 
1878 г. оглавява Временното руско 
управление; 100
Дуйчев, Иван (1907-1986) -  бъл
гарски историк, академик. Христо 
Гандев е негов кум; 20-22,38-40,42, 
44-46, 60, 71 ,102,104,114 
Дьо Божур, Феликс (1765-1836) -  
френски дипломат, политик, историк 
и пътешественик; 78 
Дьо ла Брокиер, Бертрандон (кр. 
на XIV в. -  неизв.) -  френски пъ
тешественик, рицар от свитата на

бургундския владетел Филип Добри 
(1419-1467); 72, 97 
Егер (неизв.) -  австрийски лекар; 46 
Енгелс, Фридрих (1820-1895) -  
немски философ, икономист и по
литик; 31, 53, 61
Епиктет (50-138) -  древногръцки 
философ-стоик; 81 
Ескенази, Моис (неизв.) -  българ
ски адвокат, сефарадски евреин; 18 
Железаров, Петър (неизв.) -  архи
тект, съученик на Хр. Гандев; 17 
Железаров, Яно (неизв.) -  търгов
ски работник, съученик на Хр. Ган
дев; 17
Жижка, Ян (1360-1424) -  чешки ге
нерал и лидер на хуситите, после
довател на Ян Хус; 28, 70 
Жорес, Жан (1859-1914) -  френски 
философ, историк и преподавател, 
деец на френското и международ
ното социалистическо движение; 27 
Жотев, Добри (Добри Александров 
Димитров) (1921-1997) -  български 
писател;107
Зиеленски, Тадиуш (1859-1944) -  
полски историк и филолог; 70 
Златарска-Тодорова, Креса (1901- 
1987) -  дъщеря на Васил Златарски; 
70
Златарски, Васил (1866-1935) -  
български историк-медиевист, ар
хеолог и епиграф, редовен член на 
БАН; 20-21, 26-27, 89-90,110 
Златинова-Григорова, Радка (не
изв.) -  приятелка и колежка на Ру
ска Гандева; 38,71
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Ивашевич (неизв.) -  руски офицер от 
Временното руско управление; 100 
Иванов, Вичо (1901-1979) -  бъл
гарски писател, художник и прево
дач; 16,107
Иванов, Димитър (неизв.) -  състу- 
дент на Хр. Гандев в Прага; 29 
Иванова (Орехова), Ана (1902- 
1998) -  преподавател в руския ли
цей „В. П. Кузмина“, дъщеря на Ма
рия Бицилли; 22
Исусов, Мито (1927-1999)-бъ лгар
ски историк; 101
Йорданов, Йордан (неизв.) -  бъл
гарски любител историк; 90 
Йосиф Брадати (1682/3-1759) -  
български книжовник, основател на 
Рилската дамаскинарска школа; 69 
Йоцов, Борис (1894-1945) -  бъл
гарски филолог. Министър на на- 
родното просвещение (1942-1944); 
43,60
Казанджиев, Спиридон (1882- 
1951) -  български психолог и фило- 
соф-идеалист; 54, 75 
Калвин, Жан (1509-1564)-ф ренски 
теолог, един от дейците на Рефор
мацията; 41,46
Калпазанови, Иван (1835-1889) и 
Пенчо (неизв.) -  братя Калпазанови, 
известни търговци и фабриканти от 
Габрово; 85
Кант, Имануел (1724-1804) -  нем
ски философ; 19
Каравелов, Любен (1835-1879) -  
български писател, поет, журналист, 
етнограф, революционер; 62-63,73- 
77,80-81

Каракала (Марк Аврелий Север 
Антонин Август) (188-217) -  рим
ски император; 68
Кареев, Николай (1850-1931) -  
руски историк и философ; 70 
Кацаров, Гаврил (1874-1958) -  
български филолог, историк, акаде
мик; 20, 22-23
Кирил (827-869) и Методий (815- 
885) -  братя, византийски диплома
ти, християнски мисионери и създа
тели на глаголицата, канонизирани 
като светци; 43,87 
Киселинчев, Асен (1905-1960) -  
български философ; 103 
Клайнер, Блазиус (неизв.) -  фран- 
цискански монах, написал „История 
на България“ преди „История славя
нобългарска“ на Паисий Хилендар
ски; 74
Кожухаров, Тодор (1891-1945) -  
български журналист и политик; 43 
Козак, Ян (1888-1947) -  чешки фи
лософ, занимава се с логика, мето
дология, гносеология и история на 
философията; 29
Кондаков, Никодим (1844-1925) 
-  руски историк на византийското 
и староруското изкуство, археолог, 
създател на иконографския метод 
за изучаване на паметниците на из
куството; 29
Кондарев, Никола (1911-неизв.) -  
български историк; 63,102 
Константин Велики (274-337) -  
римски император; 58
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Косев, Димитър (1904-1996)- бъл
гарски историк, академик; 20,60,62, 
79-80, 89,103,108,115 
Косев, Константин (*1937) -  бъл
гарски историк, академик; 66,82,93, 
101,114
Краал, Йозеф (1882-1978) -  чешки 
философ и социолог; 28 
Крънджалов, Димитър (1907- 
1971) -  български историк-меди- 
евист; 54,60-61
Кюркчиев, Петър (неизв.) -  състу- 
дент на Хр. Гандев в Прага, учител 
по история; 29,42
Кютукчиев, Илия (неизв.) -  състу- 
дент на Хр. Гандев; 47 
Ламар (Лалю Маринов Пончев) 
(1898-1974) -  български поет и пи
сател; 107
Леви-Брюл, Люсиен (1857-1939) 
-  френски философ, социолог и ан
трополог. С книгата си „Примитивни
ят начин на мислене“ слага начало
то на нова насока на изследвания в 
антропологията; 29 
Левски, Васил (1837-1873) -  бъл
гарски революционер, идеолог и ор
ганизатор на Вътрешната револю
ционна организация; 51, 54, 61-63, 
65, 72, 74-75, 77, 79-81,89,111 
Леков, Иван (1904-1978) -  българ
ски езиковед и славист; 60 
Ленин, Владимир Илич (1870- 
1924) -  руски политик, един от ор
ганизаторите и ръководителите на 
Октомврийската революция през 
1917 г.; 53,61

Лукиан (120-192) -  древногръцки 
писател и реторик; 81 
Макса, Прокоп (1883-1961) -  чеш
ки дипломат и политик, гимназиален 
учител. Посланик в България (1931—
1939); 43
Малеев, Атанас (1917-2001) -  бъл
гарски лекар, генерал-майор, акаде
мик; 71
Маринов, Васил (1907-1992)-б ъ л 
гарски етнограф и антрополог; 60 
Марк, Аврелий (121-180) -  римски 
император и философ; 72,81-82 
Маркс, Карл (1818-1883) -  немски 
философ, икономист и политик; 24, 
31 ,53 ,61 ,82-83
Матей от Янов (Яновски) (1321- 
1393) -  чешки теолог, професор в 
Пражкия университет, един от иде
олозите на реформационното дви
жение в Чехия и предшественик на 
Ян Хус; 28
Матей Преображенски-Миткалото
(1828-1875) -  български възрожден
ски монах, просветител и национа- 
лреволюционер; 88 
Мацини, Джузепе (1805-1872) -  
италиански юрист, философ и поли
тик; 51,62, 79
Мацоурек (неизв.) -  чешки историк; 
37
Мещерский, княз Андрей П. (1915- 
1992) -  български библиотекар от 
руски произход. Съпруг на Мария 
Бицилли; 22
Милев, Александър (1904-1980) -  
български филолог; 71
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Милев, Никола (1881-1925) -  бъл
гарски историк; 90 
Милеран, Александър (1859-1943) 
-  френски политик, социалист; 27 
Милков (незв.) -  професор, препо
давател на Нина Мякотина, студент
ка по медицина в България; 26 
Милюков, Павел (1859-1943) -  
руски историк, публицист и политик; 
70
Минков, Марко (1909-1978) -  бъл
гарски учен-англицист и шекспиро- 
вед; 46
Митев, Йоно (1916-2001) -  българ
ски историк; 69
Михайлов, Георги (1915-1991) -  
български филолог, автор на фунда
ментални научни трудове в облас
тта на старогръцката епиграфика; 
46
Михалчев, Димитър (1880-1967) -  
български философ, социолог, об
щественик, академик. Създател на 
българската ремкианска школа; 21, 
29,54
Михов, Марин (1917-2000) -  бъл
гарски историк; 39 
Михова, Христина (1918-1983) -  
български историк; 39,101,115 
Мишле, Жул (1798-1874) -  френски 
историк; 70
Моцарт, Волфганг Амадеус (1756- 
1791) -  австрийски композитор от 
класическата епоха; 32-33 
Мутафчиев, Петър (1883-1943) -  
български историк-медиевист и ви- 
зантолог; 20, 27, 40, 46, 53-54, 89, 
110

Мякотин, Венедикт (1867-1937) -  
руски историк. След Октомврийска
та революция емигрира в България, 
където работи в Софийския универ
ситет, а по-късно отива в Прага; 21,
25-27, 89
Наполеон Бонапарт (1769-1821) -  
френски император; 33,63 
Натан, Жак (1902-1974) -  български 
икономист, историк, академик; 42, 
60, 65, 85
Некрасов, Николай (1821-1878) -  
руски писател, поет и публицист; 25 
Несторов, Христо (1920-1982) -  
български историк; 115 
Нешев, Георги (*1935) -  български 
историк; 69
Ников, Петър (1884-1938)-б ъ л гар 
ски историк-медиевист и византолог, 
редовен член на БАН; 21, 89,110 
Ницше, Фридрих (1844-1900) -  
немски класически филолог, фило
соф и писател; 19,25 
Ножарова, Магдалина (неизв.) 
внучка на Магдалина Баръмова; 44 
Обретенов, Никола (1849-1939) -  
български националреволюционер; 
47
Одложилик, Отокар (1899-1948) -  
чешки историк, участник в дискусия
та около живота и делото на Ян Хус, 
ръководител на докторската теза на 
Хр. Гандев; 35, 37
Окунев, Николай (1886-1949) -  
руски историк и езиковед; 30,32-33 
Олчев, Христо (1867-1926) -  бъл
гарски книгоиздател и книжар; 22 
Омир -  (ок. VIII в. пр. н.е.); 38
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Ондрай, Богомил (неизв.) -  чешки 
метереолог; 105
Острогорски, Георгий (1902-1976)
-  югославски историк от руски про
изход, византолог; 29
Павлов, Тодор (1890-1977) -  бъл
гарски философ, политик и журна
лист; 61
Паисий Хилендарски (ок. 1722- 
1773) -  български монах и историк; 
51,73-74, 76, 79
Панайотов, Иван (1885-1974) -  
български историк; 26, 39 
Панайотов, Любомир (1921-2001)
-  български историк; 101 
Парцалев, Георги (1925-1989) -  
български театрален и киноактьор; 
36
Паскалева, Виржиния (1925-2012)
-  български историк; 69,114 
Пата, Йозеф (1886-1942)-филолог, 
специалист по лужицките сърби и 
българист, секретар и председател 
на дружеството „Чехословашко- 
българска взаимност“; 30-31,106 
Пекарж, Йозеф (1870-1937) -  чеш
ки историк; 28, 35, 37,68, 70 
Пенев, Боян (1882-1927)-български 
филолог, дописен член на БАН; 89 
Петканова, Донка (*1930) -  българ
ски филолог; 69
Петров, Дончо (неизв.-1906) -  са
рафин, търговец, книжар, дядо на 
Хр. Гандев по майчина линия; 13 
Петров, Петър (*1924) -  български 
историк; 53
Петрова, Мариола (неизв. -  1913)
-  баба на Хр. Гандев; 14

Пирен, Анри (1862-1935) -  белгий
ски историк; 41
Погорелов, Валерий (1872-1955)- 
български книговед; 49 
Попов (Троянски), Рафаил (1876-
1940 )- български археолог, палеон
толог и геолог; 25
Попов, Методий (1881-1954)-б ъ л 
гарски биолог и антрополог, акаде
мик; 43
Попова, Невена (1908-1987) -  бъл
гарски историк; 20 
Примов, Светозар Георгиев (1881- 
1962) -  български историк; 37 
Пуквил, Франсоа (1770-1838) -  
френски дипломат, учен и пъте
шественик; 78
Пушкин, Александър (1799-1837)
-  руски писател, поет, смятан за ро
доначалник на съвременната руска 
литература; 25,46
Радевски, Христо (1903-1996) -  
български поет, публицист, мемоа- 
рист, сатирик, преводач на поезия; 46 
Радичков, Йордан (1929-2004) -  
български писател, белетрист и дра
матург; 103
Раев, Иван (неизв.) -  български фи
лолог; 45
Раковски, Георги Стойков (1821- 
1867) -  български революционер, 
писател, публицист, историк и етног
раф; 13, 62, 73, 76-77, 79 
Рафаело, Санцио (1483-1520) -  ита
лиански художник и архитект; 40,47 
Рахманинов, Сергей (1873-1943)
-  руски композитор, пианист и дири
гент; 31
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Рашев, Димитър (1865-1935) -  
български лекар, син на Дончо 
Петров; 13
Рембранд (1606-1663) -  холандски 
художник и гравьор; 40 
Роден, Огюст (1840-1917) -  френ
ски скулптор; 31
Романски, Стоян (1882-1959) -  бъл
гарски филолог, езиковед и етног
раф, действителен член на БАН; 87 
Росовски (неизв.) -  секретар на 
Кондаковия институт в Прага, съ
пруг на Ирина Окунева; 30 
Ростовцев, Михаил (1870-1952) -  
руски историк- античник, филолог- 
класик и археолог; 70 
Рубенс, Петер (1577-1640) -  фла
мандски художник; 39 
Русо, Жан Жак (1712-1778) -  швей
царски философ, писател и музи
колог, работил през голяма част от 
живота си във Франция; 24 
Савов, Веселин (неизв.) -  българ
ски строителен инженер; 18 
Савонарола, Джироламо (1452- 
1498) -  италиански свещеник от Ор
дена на доминиканците; 20 
Сакъзов, Янко (1860-1941) -  бъл
гарски обществен и политически 
деец, публицист, един от първите 
социалисти в България; 91 
Салвини, Роберто (1912-1985) -  
италиански изкуствовед; 47 
Салгьнджиев, Стефан (1847-1911) 
-  български възрожденски просветен 
деец, общественик и журналист; 38 
Салимбене (1221, Парма-ок.1288) -  
италиански монах, францисканец; 40

Саръилиев, Иван (1887-1969) -  
български философ; 21,29, 54 
Св. Николай Мирликийски (ок.270- 
343) -  източноримски духовник, 
епископ на град Мира Ликийска в 
областта Ликия. Известен като про
тивник на езичеството и арианство- 
то; 59
Св. Тома Аквински (1225-1274) -  
италиански теолог и схоластически 
философ; 88
Сирков, Димитър (1930-2014) -  бъл
гарски историк, докторант на Хр. Ган
дев; 101,114
Славейков, Петко (1827-1895) -  
български поет, публицист, фолкло
рист и политик; 89,103 
Славик, Ян (1885-1978)-че ш ки  ма
тематик, историк и архивист; 37,105 
Славов, Слави (неизв.)-български 
художник; 70
Сметана, Бедржих (1824-1884) -  
чешки композитор, диригент и педа
гог; 32
Сотиров, Стоян (1903-1984) -  бъл
гарски художник; 47, 70 
Спространов, Евтим (1868-1931)
-  български публицист, писател, об
щественик, изследовател, револю
ционер; 49
Сталин, Йосиф (1878-1953) -  рево
люционер и съветски лидер от гру
зински произход, диктатор; 31 
Станев, Емилиян (1907-1979) -  
български писател, белетрист, ака
демик; 103
Станчева, Магдалина (1924-2014)
-  български археолог и филолог; 58
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Стоянов, Маньо (1904-1986) -  бъл
гарски историк и книговед; 49 
Страшимиров, Димитър (1868- 
1939) -  български историк и фило
лог; 20
Сугарев, Стефан (1907-1958) -  
български музикант, виолист и педа
гог, професор; 20
Тен, Иполит (1828-1893) -  френски 
философ, историк, изкуствовед и 
психолог; 70
Теофилакт Симоката (ок.580-585
-  ок. 636-640) -  късноантичен ран- 
новизантийски историк от началото 
на VII в.; 71
Теофраст (370 пр.Хр.-285 пр.Хр.) -  
древногръцки философ; 81 
Тивчев, Петър (1926-1981) -  бъл
гарски историк; 101 
Тодоров, Николай (1921-2003) -  
български историк, академик. През 
1957 г. основава катедрата по бал
канска история в Софийския уни
верситет; 64, 99
Тодоров, Янко (1893-1951) -  бъл
гарски историк; 21
Топалов, Владислав (*1929)-б ъ л 
гарски историк; 101 
Топенчаров, Владимир (1906- 
1997) -  български журналист, пуб
лицист, историк, академик; 20 
Трайков, Веселин (1921-2011) -  
български историк; 72, 77 
Трубецкой, Николай (1890-1938)
-  руски лингвист, философ и публи
цист; 30
Унджиев, Иван (1902-1979) -  бъл
гарски историк и филолог; 72,75, 79

Филов, Богдан (1883-1945) -  бъл
гарски археолог, филолог, редовен 
член на БАН; 21, 54 
Флорски, Йоахим (1132-1202) -  
италиански мислител, абат от Ка- 
лабрия; 25,28, 70, 87-88 
Фол, Александър (1933-2006) -  
български историк -  траколог и фи
лолог; 101,113
Франциск от Асизи (1181-1226) -  
римокатолически монах светец, ос
новател на Ордена на миноритите 
(Францисканския орден); 45 
Хегел, Георг (1770-1831) -  немски 
философ; 19, 25
Хемингуей, Ърнест (1899-1961) -  
американски писател, носител на 
Нобелова награда за литература 
(1954 г.); 103
Хиршфелд, Магниус (1868-1935) 
-  немски лекар и сексолог. Създава 
Научния хуманитарен комитет, Ин
ститута за сексуални изследвания, 
Световната лига за сексуална ре
форма; 23
Хитлер, Адолф (1889-1945) -  нем
ски политик, фюрер и едноличен ръ
ководител на нацистка Германия; 43 
Хол, В. (неизв.) -  преподавател в 
Американския колеж в Самоков; 47 
Христов, Христо (1915-1992) -  
български историк, академик; 72-73,
76,115
Христофоров, Петър (неизв.) -  
български филолог; 45, 70 
Христофорова, Надя (неизв.) -  съ
пруга на Петър Христофоров; 45
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Цонев, Кирил (1896-1961)-бъ лгар
ски художник и изкуствовед; 47,54 
Цаневски (неизв.)-учител, по-къс- 
но печатар; 87
Цанков, Александър (1879-1959) -  
български икономист и политик; 44 
Цветкова, Бистра (1926-1982) -  
български историк; 72 ,95 ,97,101 
Цонев, Беньо (1863-1926) -  бъл
гарски филолог, действителен член 
на БКД (БАН); 49
Цончев, Петър (1867-1947) -  бъл
гарски лекар с исторически изслед
вания върху икономическите проце
си в Габрово; 85
Цончева, Мара (1906-1989)-българ
ска художничка и изкуствоведка; 54 
Червенков, Вълко (1900-1980) -  
български политик; 86 
Шаляпин, Фьодор (1873-1938) -  
руски оперен певец; 31 
Шарова, Крумка (1924-2006) -  бъл
гарски историк; 39, 61, 72-73, 75, 
101,110-111,114
Шатобриан, Франсоа-Рене (1768- 
1848) -  френски писател и поли
тик; 70

Шимак, Йозеф (1870-1940) -  чешки 
историк, представител на школата 
на Ярослав Гол; 28, 37 
Шишманов, Иван (1862-1928) -  
български литературен историк, 
фолклорист и етнограф; 89 
Шмаха, Йозеф (1848-1915) -  чешки 
актьор и режисьор. В периода 1907- 
1910 г. е главен режисьор на Народ
ния театър в София; 16 
Шпенглер, Освалд (1880-1936) -  
немски философ и историк, един от 
основоположниците на философия
та на културата; 24,27 
Шуста, Йозеф (1874-1945) -  чешки 
историк, историограф, писател и по
литик, член на „Петъчниците“ (група 
около Карл Чапек); 28 ,37 ,106 
Якобсон, Роман (1896-1982) -  
руски езиковед и литературен тео
ретик; 30
Яранов, Димитър (1909-1962) -  
български географ и историк; 60 
Яшвила, Наталия (1861-1939) -  
грузинска княгиня, художничка, ви- 
дна църковна, научна и културна 
деятелка; 30
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Историкът проф. д-р Христо Гандев 
е учен, който винаги търси за своите 

изследвания неизвестното 
в историческата проблематика - 

„...там, дето е тъмно, дето нищо не се знае".

В предизвиканите си спомени - 
резултат о т  поредица разговори 

за живота и науката с доц. Мария Велева, 
то й  разказва за себе си, 

за семейството си, за научните си дирения.
В т я х  се вижда как се сам ооц енява, 

отношението му към определени научни 
и обществени прояви, 

мнението му за негови колеги 
и обществени дейци.

Става ясно как упорито проправя 
нови пътища, 

открива нови тем и за разкриване 
на историческата истина.


