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- Бихте ли разказали малко за образованието на вашия баща?  Къде е 
завършил, какво точно е учил?

- Добре,  така,  аз  изобщо  съм  излязла  от  учителско  семейство. 
Семейството на баща ми е от Солун. Те са български учители, такъв 
още е дядо ми. Дядо ми, на когото намерихме случайно в пловдивския 
архив двадесет писма, когато от 1874 до 1876 от екзархията го пращат в 
Лерин,  сега  Флорина,  да  основе  българско  училище.  Тези  писма 
отразяват тази му дейност. Ние с моята дъщеря, която също се занимава 
с  архиви,  ги  издадохме.  Така,  оттам  тръгва  професионалната 
насоченост. Така, това е дядо ми. Единият ми чичо, баща ми, леля ми 
бяха  учители.  Майка  ми  беше  учителка.  Аз  също  се  ожених  за 
учителски син. Моят свекър също беше учител. Това е средата, изцяло 
учителска  и  то  учителска  с  патриотична  насоченост,  защото,  знаете, 
това  са  бежанци  от  Македония.  Действително,  моята  майка  не  е  от 
Македония, тя си е тукашна, но тя също беше учителка. Защо на шега 
казвам, че съм наследник на баща си. На шега пак е относително. Той 
преподаваше латински, преподавал е и френски. Бил е учител и в Серес 
още  преди  13-та  година.  А  тук  си  преподаваше  латински.  Тук 
преподаваше в София. Първо във Втора девическа гимназия, а след това 
и в Първа девическа. Сега, как става той латинист? Много голяма част 
от интелигенцията в Солун праща децата си в Италия. Те изобщо имат 
тази насоченост към Леванта. Всички те са завършили френски колежи. 
Също всички от моето семейство, включително и аз, всички. Внуците 
ми са трета генерация, която говори на френски. Значи това е базата. 
Баща ми отива  да  следва  в  Италия,  в  Рим,  Класическа  филология  в 
университета "Ла Сапиенца",  този университет е много известен.  Аз 
наскоро бях в Рим по друга линия – издаваме една енциклопедия. Преди 
години ми дадоха един медал от Рим, аз бях много щастлива, казах си: 
"Баща ми е завършил този университет, а аз имам медал".

- За какво точно е този медал?
- Правехме конференции. След завършването на университета в Рим той 

се връща в Македония и става учител в Серес и 13-та година бягат. И 
идва тук и тука продължава да си е учител. Гимназиален учител и то по 
латински. 

- Реално всички гимназиални кадри са били с чуждо образование?
- Точно така, моят баща работеше и друго, известни години в началото, 

защото имаше голямо семейство,  имаше майка,  дядо  ми умря много 
млад.  Та  той беше секретар в комисията  по репарациите,  секретар  и 



преводач. Но никога не е преставал да бъде учител. Той умря много 
млад на 56 г., умря 41-ва година, последните години от живота си, след 
като  затвориха  комисията  по  репарациите,  той  преподаваше  в  І-ва 
девическа  гимназия  и  във  Френския  колеж.  Където  преподаваше 
латински  на  френски  –  тогава  така  се  преподаваше.  Аз  бях  във 
Френския  колеж,  тук  в  София:  когато  вече  свърших  прогимназия, 
имаше реформи в министерството, нямаше вече полукласически отдел, 
както  преди  това:  преди  това  имаше  полукласически,  класически  и 
реални класове, гимназиални. Приблизително такава беше програмата и 
в колежите. Те се съобразяваха с програмата на българските гимназии. 
Тогава именно отвориха класически отдел, във френския колеж. И аз 
съвсем естествено бях в класическия отдел и го завърших. И след като 
го  завърших,  се  записах  в  Софийския  университет  в  Класическа 
филология.

- А тогава имаше ли приемен изпит по гръцки и латински?
- Не,  тогава  нямаше  изпит,  както  сега,  нещо  подобно.  Ние  държахме 

страхотна матура с две насочености.  И дипломите ни бяха от едната 
страна  френски,  а  от  другата  български.  Матурата  се  провеждаше  с 
представители  на  Министерството  на  просветата  и  на  Френското 
посолство. Аз бях много силна ученичка и имах пълно шест. 

- Това няколко различни паралелки ли бяха, с френски и латински?
- Имаше две паралелки, нямаше полукласически, полукласическите бяха 

само с  латински.  Тогава  отвориха  класическите  гимназии навсякъде. 
Учехме, усилено при това, гръцки и латински. 

- Изучавали  сте  ги,  както  се  изучава  жив  език.  По  какви  учебници  
учехте?

- Имаше прочутата граматика на Брошка, по която граматика и майка ми 
беше учила. А във френските колежи си имаше учебници, донесени от 
Франция, латински на френски, гръцки на френски.  

- Ако си спомняте, по колко часа на седмица учехте?
- Много добре си спомням, че в един от класовете – май в пети клас, – 

помня, че единия от дните, петък май беше, имахме само език. Само 
език:  латински,  френски,  немски,  руски,  това  бяха  наистина  езикови 
училища.  Латински  и  гръцки  учехме  по  много  часове,  не  помня 
подробно по колко часа на година. 

- Всичко по френски програми ли беше?
- Не,  те  бяха  по  програмите  на  българските  училища,  но  с  учебници, 

които бяха докарвани от Франция.  Нали Ви казвам,  всички езици се 
учеха,  като  основният  беше  френски.  И  езиците  се  учеха,  като 
съответно  преводите  се  правеха  на  френски.  Руски  превеждахме  на 
френски.  Колкото  и  чудно  да  изглежда,  така  беше.  Това  е  основно 
българската  образователна  система  на  класическите  гимназии.  Но  с 
основен език френския, а не български – български се учеше, разбира 



се. Затова Ви казвам, че матурата беше двойна. 
- Сега  да  обобщим  вашето  образование:  Вие  завършвате  колежа  и  

непосредствено след това отивате в Класическа филология?
- Да,  отивам  в  Класическа  филология,  където  учех  при  тогавашните 

светила. Те бяха много известни.
- А кои точно засичате по ваше време?
- Почнете с Балабанов, той беше звезда.  Най-известният,  защото  беше 

специален  човек.  Той  беше  преподавател,  който  никога  не  взимаше 
учебник.  Говореше свободно, отворено. Понеже беше и писател, имаше 
си начин на преподаване. А и ние бяхме малцина, ние не бяхме голям 
курс.  Специално  в  нашия курс  за  Балабанов  ние  си  бяхме  устроили 
комбинации , за да се забавляваме. 

- За взимане на самия изпит, или?
- Не, за  начина на обсъждане и на дискутиране.  Примерно,  ние бяхме 

трима  приятели –  единия го  знаете,  защото  предаваше в  Класическа 
филология  вече  като  доцент  –  Тодор  Сарафов,  другият  се  казваше 
Костадин Костакев:  той беше от  Стара Загора,  където се  върна като 
учител, затова няма как да го знаете. Естествено в курса бяхме повече 
момичета.  Но от нас тримата, примерно аз седна тука, вторият седне 
тука, третият седне там, / показва/  Балабанов е  насреща, до прозореца 
– с къдравата коса...  и почва:  „Ariston men hudor” и обяснява защо е 
така.  Ние  слушаме,  слушаме  и  по  едно  време  аз  се  обадя:  „Не  съм 
съгласна”,  и  другият  се  обади  „И аз  не  съм”.  Той кипва,  ама много 
обичаше да спори. Ние затова го правехме. И почваме да спорим. Какво 
иска да каже?

- По тоя начин преподаваше. Влиза и казва „Омир не е начало, а край на 
една  велика  епоха.”  И  почва  да  обяснява  с  вдъхновение  Омировия 
въпрос. 

- Така той просто фиксираше вашето внимание?
- Не,  така  той  изразяваше  своите  възгледи,  които  понякога  далеч  не 

съвпадаха с възгледите на някои западни учени.
- Искате да кажете, че той е преподавал концептуално?
- Абсолютно, абсолютно.
- Искате  да  кажете,  че  той  не  е  преподавал  по  предварително  

подготвени лекции?
- Не, не, не...  нито пък да вземе някакъв си учебник или нещо такова. 

Накрая вече,  като ще свършваме курса – нали сме вече в четвъртата 
година  накрая,  –  аз  си  викам  „Боже,  сега  нали  трябва  да  взема  по 
отделно  всички съчинения по  гръцка  литература,  ами ние  както  сме 
учили досега...?

- Говорите за държавен изпит?
- Не,  не, а  за  втори университетски.  (Първи университетски e втората 

година, втори университетски e четвъртата година). И аз си викам „Аз 



ще взема да не ходя на лекции – малко да позубря по учебника”. Добре,  
но като си отворих тетрадките, виждам,  че  той,  макар и накратко, e 
говорил толкова хубави, умни неща, че аз съвсем нямах нужда да взема 
някакви  странични   учебници  (не  говоря,  разбира  се,  за  неговата 
“История на класическата филология”), това, което сме получили  през 
всичките  тия  години  на  общуване.  И  за  пръв  път,  когато  той  ме 
изпитваше, аз му го казах, комплименти иначе не сме си разменяли. 

- Не си позволявахте много близко общуване, или?
- Не, напротив, много близко общувахме, но именно не такова да му се 

прави „темане”.
- Искате да кажете, че не Ви се налагаше да прибягвате към някакво 

подмазване?
- Абсолютно,  абсолютно,  освен  това  Балабанов  имаше  и  една  друга 

черта. Той беше гуляйджия. 
- Бохем?
- Не, гуляйджия си беше, не бохем: той ни подканяше през две седмици, 

много  пъти  пеша  (защото  аз  съм  следвала  между  1943  и  1947), 
подканяше ни на „Чепишев” (това е един ресторант в Бояна) и отивахме 
там и какво ядяхме – то нямаше нищо за ядене: някой чироз с малко 
хляб и малко вино или бира. 

- Това са едни много бедни години, нали?
- Абсолютно,  купони  и  т. н.  Но  с  нас  идваха  и  завършилите  вече, 

примерно Иван Венедиков: той стане и декламира нещо, напр. “...Не 
съм студент на Балабанов, а стар баща на две деца”. Един път помня, че 
Балабанов  довел Протич,  прочутия  изкуствовед.  И тръгваме  си вече, 
още  е  светло  –  пролет  беше.  Гледам  Протич  си  свалил  шапката  и 
декламира пред едно цъфнало вишнево дърво. А той се понапил и си 
тръгва вече, ама нали Ви казвам, че някой път не можеше и трамвай да 
се намери (то от там  имаше един  до Павлово и нарядко един малък до 
Бояна). На другия ден идва Балабанов гузен и казва:  „Абе, той казва, че 
като се понапил, паднал и цяла нощ спал под дървото”. Като се разказва 
това, изглежда несериозно отстрани, но всичко беше свързано с обмен 
на впечатления за тая антична култура и с нейното усвояване от тая 
младеж,  която  я  въприемаше  творчески.  И  тук  нека  си  припомним 
античните традиции, само като споменем Платоновия “Пир”.  Прочее, 
когато видите в библиотеката на Класическа филология тия книги от 
ония времена, колкото и кратки и стегнати да са, личи каква е тяхната 
стойност.

Това  беше  Балабанов,  а  другият  беше  Димитър  Дечев.  Той  беше 
коренно  противоположен  на  Балабанов.  Аз  трябваше  да  стана 
асистентка в академията, та той да ми бъде началник – за издаване на 
латински извори, за да разбера колко голям учен е... Той мълчеше, не 
беше контактен със студентите: „Добър ден, добър ден”, влезе, извади 



едни хубаво подлепени листа, от които гледаше и почваше така: ”Квинт 
Хораций  Флак”,  обърне  се  и  красиво  го  напише  на  дъската,  после 
започне  да  чете  за  Хораций.  Идваха  малко  студенти,  той  не  беше 
забавен.  Нямаше  тоя  ефект  в  общуванията,  макар  и  да  се  държеше 
много възпитано. Трябваше да се запозная с неговите изследвания, за да 
видя  какво  светило  е  той.  Покрай  издадените  от  него  граматики, 
учебници и пр.,  вземете за пример „Отговорите на папа Николай”. И 
много  се  сближихме,  не  само  аз,  а  тия  всичките,  които  бяхме  в 
Института за българска история, по-късно Институт за история. Но тия 
ми впечатления са от периода след 1947 г.: той помагаше, обсъждаше с 
нас,  съветваше  как  да  се  издават  документите  в  превод.  Той  беше 
кабинетен учен, но спокоен и така достъпен.  Имаше съвършено друг 
подход, аз съм му ходила с мъжа си и на гости. Станахме колеги с него 
и чак тогава оцених големите му качества на учен.

- А после, кой друг Ви е преподавал?
- Владимир  Георгиев.  Владимир  Георгиев  беше  за  мен  трети  вид 

преподавател.  Тогава  беше  ерген,  той  се  ожени  късно,  след  мен  се 
ожени и моят мъж стана негов служител, когато той стана директор на 
Института за български език при БАН.

-   На колко години?
- Ами май на 40 и отгоре, а жена му беше млада. Тя беше студентка, но 

не класичка, беше рускиня по произход и мисля, че Руска филология 
следваше.  Владимир  Георгиев  беше  по  произход  също от  учителско 
семейство, той е брат на Емил Георгиев, имаха и една сестра, която се 
ожени  в  Германия,  тя  също  следваше,  както  мисля,  класическа 
филология. 

- А той какво точно преподаваше?
- Той  ни  преподаваше  „Историческа  граматика  на  латински  език”. 

Владимир Георгиев влизаше в аудиторията точно не в 10.15, а точно в 
10.20 ч.,  заставаше  при  катедрата  до  дъската  и  ни  занимаваше  с 
историческата  граматика,  както  се  предава  системно,  точно  и 
свършваше  точно  в  10.00  ч.  Беше  много  възпитан,  много  учтиво  се 
отнасяше към аудиторията, но той не беше човек, с когото да ходиш да 
се веселиш, както Балабанов, нито пък беше сух като Дечев, а да кажем 
нещо средно. И като си видехме какво ни е преподавал, ще го научим за 
изпит, достатъчно е. 

- Човек, който си е вършил идеално работата?
- Така, стриктно, определено. Така, тия са ни  професорите. Когато бях аз 

студентка,  Геров  и  Михайлов  не  бяха  професори,  а  бяха  асистенти. 
Геров преподаваше също,  правеше упражнения.  Пак помня при него 
Хораций,  защото  аз  направих  дипломна  работа  за  Хораций.  Геров 
идваше със съответните учебници, български, чуждестранни, и много 
подробно изучавахме самите стихове, форма, език, структура и пр. 



- Той е бил главен асистент по това време?
- Не, той беше доцент тогава, а Михайлов беше асистент.
- А от Михайлов какви са Ви впечатленията?
- От Михайлов ли, Михайлов беше по-близък с нас, защото тогава беше и 

по-млад.  Беше  вече  женен,  беше  ходил  в  Париж  на  специализация, 
затова  беше  хубаво  научил  френски,  докато  Геров  предпочиташе 
немската система. Те всичките знаеха немски, френски, английски, но 
говоря кой каква наклонност имаше. Михайлов обичаше и да декламира 
от  стиховете  на  гръцките  поети,  и  да  изтъква  голямото  значение  на 
класическата филология в нейните изяви на литературния фронт. Беше 
много  самостоятелен,  оригинален,  умен,  изобщо  мене  ми  правеше 
впечатление,  че  като  отида  да  чуя  някоя  друга  лекция  наоколо,  се 
връщах  с  впечатленията,  че  в  Катедрата  по  класическа  филология 
хората  бяха  на  много  голямо  интелектуално  ниво.  И  това,  което 
печатаха,  беше  винаги  много  изпипано.  Аз  говоря  за  това,  как 
студентите гледаха на тях. 

Сега нека кажа  нещо за  периода, в който аз следвах. Първата година 
беше  преди  9-ти  септември  43  г.,  тогава  Бешевлиев  преподаваше 
Александрийска  поезия  и  той беше издал христоматия  с  текстове  от 
съответния  период.  Тази  книга  изядох  с  кориците  по  време  на 
евакуацията.

- Къде бяхте евакуирани?
- В Драгоман със семейството на вуйчо ми, защото баща ми умря много 

млад, умря на 56 г. Това стана две години по-рано.
-  А вие  бяхте?
- На  17 г.  Вуйчо  ми  беше  бивш  митнически  чиновник,  пратиха  го  в 

Драгоман със семейството му, с баба ми. И майка ми – горката вдовица 
с  две  деца,  сама;  брат  ми –  пет  години по-млад,  дванадесетгодишен 
беше. И тя тръгна с тях естествено, с майка си и с брат си. И много ми 
се  смяха,  че  аз  тръгнах  с  речника  на  Войнов  и  др.,  гръцкия,  и  с 
христоматията  на  Бешевлиев,  защото  чувствах,  че  през  този  първи 
семестър,  който  аз  бях  вече  завършила,  имам  нужда  да  си  подобря 
гръцкия език, а те се смеят, че хората тръгнали да бягат, да се спасяват, 
а  аз  съм  тръгнала  с  христоматията  и  речник.  Но  там  си  работих, 
работих, колкото си искам. 

- Колко време протичаше евакуацията?
- Девет  месеца,  първият  семестър  свърши  преди  това,  а  втория  го 

нямаше.  Междувременно  оттук-оттам  намерих  от  читалището  в 
Драгоман още някоя книга, някой ми даде и руска книга, та подобрих 
малко и руския си език. Второ, най-важното, тогава след първата година 
имаше  това,  което  се  нарича  лекторски  изпит,  това  беше  изпит  по 
съответния  чужд език и аз,  разбира  се,  трябваше да  държа френски, 
обаче дойде месец юни и от университета  съобщиха,  че  лекторските 



изпити ще бъдат в Сливен, а майка ми рече: „От Драгоман през пътища, 
през бомби ще ми тръгнеш към Сливен – в никакъв случай”, ама ударих 
късмет. Жана Николова, която е още жива столетница, тя преподаваше 
немски  в  университета  и  тя  изпитваше  по  немски  за  лекторските 
изпити.  И аз  си  казах,  че  ще държа по немски при нея в  Драгоман. 
Защото тя беше също евакуирана в Драгоман.

- А този изпит същия статут ли е имал?
- Ама, тя си има права, тя си е преподавател. И някой ми намери, има 

една романтична драма от Хайнрих Фон Клайст от 19-ти век: аз седнах 
и  четох,  четох,  учих,  учих  и  изкарах  шестица,  но  то  тогава  нямаше 
шестици.

- Тогава по петобална система ли бяхте?
- Да, по петобална система. Т.е. оправих се и с това.
- Успяхте в Драгоман по време на евакуацията да си минете лекторския  

изпит?
- Да,  дотук  ученето  върви,  ама  за  първия  семестър  се  връщам  да  Ви 

разкажа  някои  неща.  Бешевлиев,  като  предаваше  Александрийска 
поезия, беше много взискателен и доста остър в отношенията си. Славка 
Славова, артистката, беше наша колежка. И тогава декламираше – една 
весела, една оживена (тя дойде на погребението на Бешевлиев, те не я 
познаха, но аз я познах. А и тя хич не ни помнеше). Та  изпитва той, а тя 
не знае и той вика „Госпожице, ако и другия път така ми отговорите, 
ще Ви пиша двойка”, ама това е един вид упражнение, разбирате ли, а 
тя въобще не е била за  тези науки. И идва времето на 44-та година, 
трети семестър, ние се връщаме от Драгоман и университетът отваря 
врати и ние сме трета година студенти. И, майко, комунизъм!

- Къде хващате Вие смяната на строя, в Драгоман ли?
- Да!
- Вие сте там, казват Ви, че има промяна?
- Та  нали  минаваха  от  Сърбия  войници,  9-ти.  септември.  Едни  от 

партизаните слязоха на тази гара.
- Установиха ли народна власт, то нали тогава така се е правило?
- Да, установиха, да.

И след това  иде чак октомври, връщаме се, къщата ни съборена, бяхме 
на улицата. Не, ние знаехме, вуйчо ни и вуйна ни бяха идвали.

- Тя къде се е намирала?
- Ей там на  “Цар Асен”, двуетажна, хубава, голяма къща, строена беше  в 

23-та година, нова, двадесетгодишна, но до нея беше на баба ми къщата, 
на  която само покрива беше паднал и  баба  ми се  запретна,  поправи 
покрива и ни прибра, колкото можа. 

- Изцяло ли беше съборена?
- Не,  беше наклонена една стена, зад която пианото беше спасено и тези 

столове, същите /показва/. Преди обаче да отидем при баба ми, докато 



стегне тя къщата, отидохме при другата ми баба, която живееше на ул, 
“Гургулят”. В една стая спяхме на едно канапе майка ми, брат ми и аз. 
Защо Ви го казвам всичко това, нека да се върнем към учението. Един 
ден в университета чувам шум по коридорите, какво става не можахме 
да разберем вечерта, аз слизам в зимника на ул. “Гургулат”, за да взема 
въглища  с  една  кофа  и  виждам  там  Яранов,  чували  ли  сте,  проф. 
Яранов, който също живееше там? Много известен географ, виждам го 
там  и  питам  „Г-н  Яранов,  какво  става  в  университета,  казват,  че 
Бешевлиев и Дуйчев са уволнени? – А, няма такова нещо”, а той бил със 
същата заповед, с която ги изгониха, затова не ми е казал. Така, значи 
Бешевлиев го няма вече . И почват да правят събрания и изгониха някои 
студенти.

- Гонили са студенти, заради произход или заради убеждения?
- Различно, махаха ги от университета, как махнаха Славка? Ще Ви кажа 

как, правят събрание от студенти и някой се обажда „Вие, колежке, сте 
била бранничка.” „Аз съм била бранничка и съм горда, че съм била”, 
казва  тя  с  целия  си  акъл,  а  баща  ѝ  бил  инженер  и  бил  гонен  от 
полицията,  защото работел под строежа на линията Перник-Волуек и 
имал  някакви  провинения,  в  каквито  тогава  обвиняваха  някои  от 
работещите там и някои от тях минаваха за фашисти. И после ни казаха, 
че когато се записвала за следния семестър, седяла на опашката, за да си 
даде  документите,  някоя  от  чиновничките  отишла  и  ѝ  казала  „Хич 
надейте стоя, няма да Ви запишем”, с което ѝ направиха добро, защото 
тогава Консерваторията беше смятана за невзрачно учебно заведение и 
там я приели, тя пееше много хубаво, а после отиде във ВИТИЗ. 

- Така, отивате Вие след евакуацията и някои от преподавателите вече  
са уволнени, някои от студентите изключени?

- Ето, казвам Ви как се случва. Малко имаше от нас, които бяха махнати. 
Иначе  нямаше  други  отстранени  от  преподавателите  в  класическа 
филология. За Бешевлиев Ви казах, него го махнаха, а други не. 

- Знаеше ли се защо махнаха Бешевлиев?
- Да, защото бяха ходили с Дуйчев в Македония да проучват български 

старини. И писанията им били профашистки! Нищо!
- Възможно ли е да е било на лична основа?
- Не лична, не, тогава се случваха много такива работи.
- Тези, които са действали така, не са могли да разберат и различат  

едното от другото?
- А, а, точно! Така, Бешевлиев какво почна да работи тогава забравих, но 

след това го прибраха в БАН .
- Учител, или не е имал право да бъде?
- А, не, не, не, ще попитаме сина му, забравих. Така вече имаше групички 

от студенти-комсомолци. Където бяха пак жени повече, ние им викахме 
„филоксери”, а Александър Ничев, праволинеен комунист – той беше 



две години преди мене,  вече завършваше – той командваше групата. 
Той обаче беше добър човек, само че много чувствителен, честолюбив. 
И беше библиотекар. Имаше една приятелка и тя комунистка – една, 
която почина. А аз вечно се заяждах с него и му виках „Alexandros ho 
mikros”. А после той се ожени, в по-късни години, за една колежка на 
мъжа ми, която не беше комунистка и ние много си общувахме с тях.

- Той е имал някакви временни възгледи?
- Не, той изобщо не беше лош човек и не гонеше хората.
- А как точно се е казвала неговата позиция, секретар или?
- Не,  той  беше  на  групата  отговорник.  Нещо  такова  беше,  затова  Ви 

казвам, че аз се заяждах с него. Много, много години минаха и аз станах 
професор и той професор и ми вика: „Абе ти, Василке, беше едно време 
голямо змийче,  а  пък сега  виж каква си кротка”.  Това беше значи в 
онова време партийното деление вътре в университета, аз от никого не 
съм патила. 

- Все пак е имало изключени студенти?
- Е да, ама аз Ви казах само за тази едната, за която никога не разбрахме 

защо я махнаха.
- Така едната е била Славка, а е имало и още една.
- Да.
- Самият факт, че са можели за такова нещо да изключват, е странен.
- А,  за  такова?  За  много  по-малко  махаха.  Тя  отива  и  казва  най-

официално: „Аз съм горда, че съм била бранничка”. 
- Това просто е една детинска проява.
- Абсолютно, но те не го приемаха като детинска.
- А кои са те, ръководството на университета, на партията,  или?
- Не,  студенти,  студенти  бяха.  Между  младите  имаше  много,  които 

създаваха  проблеми на по-възрастните.  Знаете ли колко много беше 
повсеместно това явление! 

- А това бивши ремсисти ли са?
- Бивши и настоящи.
- От младежката организация РМС?
- Пак си беше ремсистка организация. Но ние изобщо иначе не можеше 

да  се  оплачем  за  атмосферата  в  класическа  филология. Ако  питате 
историците например, ще видите какво беше. 

- Да изгонят двама студенти никак не е малко.
- Двама, ами като гонеха числа, числа. Да минем на предметите, които се 

преподаваха.  По  мое  време,  например,  не  бяха  въвели  марксизмо-
ленинизъм, „История на БКП” – всичкото това, което после го вкараха, 
аз не съм го учила. Но ни умориха живи, когато бях вече в института, 
тогава ни караха и по марксизъм и ленинизъм изпити да държим, тогава 
ни караха и по БКП курсове да следваме, тогава бяха и клюките кой не 



бил марксист и всичките истории. За нас, когато ни изпитваха, имаше за 
всичко абсолютна свобода, честност, както преди. 

- А някаква промяна в начина на преподаване, дали сте усетили?
- Не, това са си старите преподаватели, те не могат да се променят.
- Всъщност нещата стават повече между студентите?
- Примерно Коста Костакиев се казваше, третият ни приятел, за когото 

вече споменах, ми вика на улицата:  „Слушай, недей много си отваря 
устата,  защото  казват,  че  имаш  приятели  фашисти”.  Значи  аз 
критикувах тия „филоксери” по събрания, а те вече почват, почват да 
навиват. 

- Дразни ги самия факт,  че Вие си позволявате да критикувате и да  
тълкувате, т.е било е съвсем фанатизирано?

- А така, а така, освен това, пази Боже, хубавичко да се облечеш. А то 
нали нищо нямаше. 

- Ще кажат веднага: ”Тя има връзки в чужбина”?
- Кой ти праща от чужбина, не, става въпрос, че домашните ми намериха 

някакъв американ и го пратиха в провинцията да го щампосат, та ми 
ушиха една рокличка. От това веднага: „Ето я, вижте я, вижте как се 
носи”. Веднага: “буржоазни влияния”, защото една колега например ми 
разказваше:  „Имах  едни  пробити  обуща,  на  чорапите  ми  дупка, 
пръстите ми се виждат”, разбирате ли.

- Разбирам, че това е било едно безкрайно гладно време, без внос и износ,  
без реално производство.

- Нищо няма, няма дрехи, буквално останахме на улицата: когато колеги 
се събират по гуляи, слагат вестник (а не покривка) на масата, а нашата 
къща  беше  съборена.  Така,  значи  промените  станаха  рязко,  но  това 
беше  общото  влияние,  а  в  Класическата  филология  нямаше  такива 
промени.  Имало е  малко промени,  но това е дошло отвънка,  не е  да 
кажеш, че отговорникът е отишъл да наклевети някого, и така. Изобщо, 
докато завършихме, аз не почувствах тая отвртителна атмосфера отвън. 
Никой не отиде да клевети мене или някой друг. Те, от това поколение, 
рядко бяха доносници, бяха си останали, така, възпитани. Те не можаха 
да се променят, както стана в други факултети, където беше ужас. 

- Така Вие завършвате втория университетски изпит?
- Междувременно държах изпит за втора специалност във факултета по 

френска  филология. И  там  имаше  малко,  леки  промени.  Примерно, 
докато бях трета година още, в Министерство на просветата решиха да 
махнат класическите езици повсеместно. И ние, студентите, решихме да 
помогнем  с  искане  да  ги  върнат  и  мене  ме  пратиха  във  Френска 
филология, защото аз и там се подвизавах. Отивам и там имаше един 
прочут професор Тома Томов, казвам му да подпише. Той ми казва  „А, 
ние ще видим, ние...” и се измъкна. Пращат ме при Жорж Ато, а Жорж 
Ато  е  тоя  човек,  когото  после  френското  правителство  прати  на 



дипломатическа служба в Москва и там го намериха обесен. Той беше 
французин,  беше  доцент,  беше  известен  като  директор  на  “Алианс 
франсез”,  той  ме  беше  изпитвал  на  матура  като  представител  от 
френската легация във френския колеж, където учех. Когато  го пратиха 
след  това  вече  на  дипломатическа  служба,  го  изтеглиха  от 
университета, туриха го на дипломатическа служба. Та милият Ато ми 
каза, че подписва с две ръце.

- А знаете ли защо точно решиха да махнат класическите езици?
- Смятаха,  че  това  са  буржоазни  приумици  и  трябва  да  се  учи 

“Марксизмо-Ленинизмо”,  както  казвахме  на  смях.  И  сума  години 
нямаше учене на  класически  езици до създаването  на   Класическата 
гимназия.  Само в университета  се предаваше.  Така,  значи,  след това 
вече  втори университетски изпит,  както Ви казах,  живяхме човешки, 
приятелски, като си устройвахме и гуляи, както Ви споменах. На Райна 
Кабаиванска баща ѝ беше комисар по Продоволствието. Балабанов го 
познаваше и за университетския празник ходеше да му изпроси някой и 
друг  купон  и  ние  правехме  гуляите  си  в  семинара  горе,  с  мъничко 
саламче и хлебец. 

- До коя година беше купонна система, това ми се губи?
- До 50-та. В семинара  беше студено. Ето днес беше много студено в 

университета,  та се сетих за тогава.  Пак Ви подчертавам, че въпреки 
несгодите, в Класическа филология имаше колегиалност и приятелство. 

- Във Френска филология повече ли се усещаше влиянието отвън, имаше 
ли вече сформирани студентски групи?

- Не, те по-скоро бяха уплашени, и повече студенина имаше. Един ден 
нещо  попитах  проф.  Томов,  а  той  веднага  ми  каза  важно  „Питайте 
асистентката!”. Разбирате ли, нямаше я тая наша приятелска атмосфера. 
А то не се дължеше на комунизма, там не можеха да направят тая стара 
постановка, която беше около Балабанов. Нямаше го тоя дух. 

- Реално Вие завършвате успоредно и двете специалности? 
- Тогава  така  се  правеше  –  имаше  втора  специалност.  Нали  готвеха 

учители.
- След това кандидатствахте за докторат или? 
- Не, ще Ви кажа как влязох в Академията: съвсем случайно. Защо отидох 

да кандидатствам,  хайде и това да Ви кажа и да свършваме.  Аз съм 
учителско дете  и  след като завърши човек висше образование,  за  да 
стана учител, имаше стажантски институт в ІІІ-та Мъжка гимназия на 
ул. Пиротска. Там всичките завършили студенти отиват като стажанти с 
ръководител един преподавател, за да се научат да преподават. И аз съм 
там с другите. И изведнъж се оказва, че на мене патрон ми е един човек, 
който навремето е бил комунист, а след това станал човек на Филов. 
Моят баща е македонец, моят баща беше уволнен от гимназията с една 
бележка, пратена по този човек, по нареждане на Филов: „Г-н учителю, 



освобождавате се, защото има кой да Ви замести.” Баща ми е на 56 г. – 
като сега го виждам  да казва на майка ми: „Аз ще ти умра” и умря, 
хвана рак и умря. А защо гонеха баща ми, не защото е комунист – не 
беше никак, – а защото беше македонстващ, а пък правителството на 
Филов,  когато  той  беше  още  само  министър  на  просветата,  сключи 
договор  с  Югославия  и  почваха  да  гледат  накриво  тези,  които  са 
македонстващи, т. е. за Македония  българска. Значи аз отивам в ІІІ-та 
Мъжка и този, който прати бележката на баща ми, ми е ръководител. 
Той дали се сети или не, не знам,

-   Вероятно е познал веднага фамилията?
- Не знам. Та един ден той казва: „Днеска няма да имаме събиране и утре 

няма да имаме събиране, защото ние, борците против фашизма, имаме 
заседание”. И аз се връщам в къщи и почвам да крещя пред майка си, че 
този сега се изкарва борец против фашизма. “Няма да ти ходя в това 
училище,” – ѝ казвам. Във вестник прочетох, че БАН се преустройва и 
„Комисията  за  издаване  на  извори”  станала  ”Институт  по  българска 
история” и обявяват конкурс за асистент. И аз от отчаяние отивам и се 
явявам, за да се махна от училището, качвам се по стълбите, а то 22-ма 
души. И  щях да си отида, но ме досрамя да си отида. Изпитна комисия 
беше Снегаров.  Хич никой от комисията  не  ме помнеше.  Бешевлиев 
единствен ми е предавал, другите още не предават. Свърши изпита и аз 
продължавам. Един път срещам там в училището Мария Чичикова и тя 
беше в моя випуск, тя учеше алхеология и беше също стажантка. Тя ми 
вика „Димитров казва нещо много хубаво за тебе,  ти си издържала”. 
Ставаше дума за археолога професор Димитър Димитров, с когото беше 
близка. И аз отивам до вратата на Академията и ме пуснаха.

- Нямаше ли втори изпит?
- Не, то беше само превод. Преводът беше от св. Василий, а аз, бидейки 

Василка,  ми  беше  провървяло  –  така  си  помислих.  И  ме  назначиха. 
Какво може човек от отчаяние! То какво е щяло да стане! Всъщност, 
след матурата аз издържах един пак огромнейши конкурс с пет изпита 
за стипендия на учителски деца, това беше в 1943 г. И никой нищо не 
ми даде през цялото време на евакуацията, защото объркали всичко. Но 
като  дойдоха  комунистите,  те  приравнили  тия  стари  стипендии  с 
новите, които те учредиха, ама ги даваха без изпити на хората си. Но аз 
така или иначе вече си получавах стипендия. И имаше решение, че тия, 
дето са били стипендианти,  ще ги пратят учители по разни места.  И 
една седмица, след като ме назначиха в Академията, получавам писмо: 
„Имате задължения като стипендиант, явете се в министерството, ще Ви 
назначат в Босилеград”, а там, знаете ли какво беше, какъв ужас – те 
още се биеха там. Щяха да ме запратят там. Ама аз вече бях важна, 
имам  си  заповед  за  БАН.  Взимам  си  заповедта  и  отивам  в 
министерството.  Там  беше  един,  когото  знаех  от  университета,  той 



командвал  там парада.  Седна  и  каза  така:  „Вие,  като стипендиантка, 
имате задължения към тая държава”, а аз го прекъсвам:  „На държавна 
служба  ли  трябва  да  съм,  ами  на  държавна  съм.  –  Ама  имате  ли 
заповед? – Да”. 

- А какво стана със стипендията, взехте ли я?
- Първата  година  нищо  не  взех,  после  приравниха  всички  стипендии, 

както Ви казах. Някакъв невероятен късмет съм имала. Една седмица 
преди това са щяли да ме пратят. 

- А Вие станахте в БАН асистент, не знам сега има ли нещо подобно?
- Не, асистентите много години след това ги нарекоха научни сътрудници 

ІІІ степен, после ІІ, І. И така.
- Предлагам да спрем дотук и да продължим следващия път.
- Хайде, стига толкова.
Следваща среща: 
- Така,  в  института  заварих  класици,  т.  е.  Михаил  Войнов,  Геновева 

Цанкова и други, директор беше Снегаров. Ако има да се говори на кого 
съм ученичка, аз съм – така да се каже – ученичка на Войнов, защото 
той имаше опит в издаване на извори, тъй като беше един от авторите 
на гръцки и на латински речник. И с него толкоз се сближихме, че той 
ми стана кум, той беше учител преди това на моя мъж. Други не бяха 
опитни.  Войнов  беше  опитен:  тогава  нямаше  компютър,  а  той  с 
ножичка  режеше  гръцките  текстове  и  ги  преписвахме  на  машина. 
Изреже ги с ножичка,  залепи ги от лявата страна,  изреже с ножичка 
после българските и тях залепи отдясно, а отдолу залепи коментара.

- И после всичко се набира? Това е невероятен труд!
- Ама знаете ли колко е мъчна, пипкава работа.  После назначиха Боян 

Мирчев  за  машинописец,  от  тия  Мирчеви,  почутите  слависти  беше. 
Той е бил журналист в „Зора” и понеже е бил изгонен, не му дават друга 
работа, а само на машинописец. Но понеже беше интелигентен човек, 
гръцки  не  знаеше,  но  на  български  добре  преписваше  нещата.  Не 
правеше грешки. А иначе за изворите имаше комисия, в която влизаха и 
Геров  и  Бешевлиев.  А  Романски  беше  част  от  колегията,  която 
редактираше текстовете  на български.  После назначиха  и  друг  – той 
обаче  не  е  класик,  класици  сме  аз  и  Войнов,  Цанкова  и  Лишев.  Не 
обичахме Лишев, защото беше партиец и клеветеше. 

- Знаеше ли се кои са т. нар. „доносници”?
- Ама разбира се, членовете на партията винаги ги привикваха, за да ги 

разпитват. 
- А каква точно информация даваха, за работата или?
- Какво ли не... И уволниха Войнов.  Първо го  арестуваха един път за 

няколко  часа  и  понеже  той  им  казал,  че  няма  да  им  служи,  те  се 
заканили, че никога няма да го направят професор; и наистина, той умря 



през 1985 г.,  без да го направят професор.  Остана си старши научен 
сътрудник.

- А те са го уволнили от института?
- Да, уволниха го и той стана дърводелец.
- Дърводелец! Е, след като е изгонен, няма ли право на някаква държавна 

работа.
- Няма, няма, курник направи на една комшийка и така... След това обаче 

Тодор Павлов, който беше добър човек, го върна. А ние слушахме какви 
доноси правеха, ходеха горе в управата на Академията да кажат, че сме 
негодни и да ни махат, да ни уволняват и така. 

- А конкретни доноси помните ли?
- А, аз имам досие, но...
- Вие разказахте, че сте го чели, но това е доста по-късно?
- Да, за по-късно става въпрос.  Досието на мъжа ми е 145 страници и 

главно него го  клепат по македонския въпрос.  А мене ме пуснали в 
католическия процес, моля, дето можеха на лагер да ме пратят! През 
1952  година  застреляха  няколко  католически  деятели,  а  аз  съм 
свършила Френския колеж. Та в досието пишат,  че в посолството се 
срещам  с  директора  на  Пловдивския  френски  колеж,  отец  Озон: 
“днеска,  утре,  други ден пак се  срещна,  пак се срещна”.  А то  какво 
беше?  Аз  предавах  латински  на  дъщерята  на  посланика.  И  те  ме 
виждали сигурно,  че  влизам там и  мислят,  че  с  него имам работа  и 
пише: „запетайка, отец Озон, запетайка, който е обвинен в разузнаване” 
–  значи,  че  аз  с  този  човек  се  срещам.  Тоест  аз  му  помагам  в 
разузнаването. Обаче след няколко такива вести вече престава и пише: 
„Срещите им не са за разузнаване” – разбрали накрая. Не са разбрали, 
че  преподавам,  но  са  разбрали,  че  не  давам  политически  сведения. 
Обаче  написали  едно  заключение  (доклад):  “Тя  живее  охолно  с 
родителите си на Цар Асен”, а то охолното беше, че нашата къща беше 
разрушена и аз живеех в къщата на баба ми, която беше до нашата. И –
продължава  в  доклада  –  тя  се  среща  с  Войнов  и  Цанкова,  които  са 
такива и такива,  т.  е.  клепат.  Само накрая,  казах ли Ви имаше едно 
изречение: „Тя е морално запазена” – умряхме си от смях. Аз не бях 
женена,  нали,  и те не са ме виждали с момче.  Те много държаха на 
морала, семейния.

- То е имало май утвърден кодекс?
- Е, в по-късни времена. Имаше една Стаматка Калузова, когато нас ни 

пратиха  в  Синагогата  да  работим,  а  тя  беше  неженена  и  си  имаше 
приятели  и  те  писали,  че  не  е  „морално  запазена”,  а  Косев,  стария 
Косев, вика: „Тия пак ли с това се занимават?”, защото стария Косев се 
е развел и си имаше приятелка. 
След  прекъсване  за  почерпка  пускаме  отново  диктофона, 
разговорът продължава около досието:



- Те казват, пише там: „Те я държат в института, защото върши много 
работа и знае много езици”, ето извинение ли трябва да бъде. Това го 
пише партийният секретар в късното досие. Аз взех, че направих копие, 
сложих  го  в  един  плик  и  му  викам:  „Довечера,  като  се  прибереш, 
прочети  си  това”.  Еми  партиен  секретар  беше,  аз  не  съм  член  на 
партията, но те се занимаваха. 

- А  партийните  секретари  са  били  подставени  лица  или  от  вашите 
колеги?

- Не, те са колеги, всеки институт си имаше партиен секретар.  Имаше 
партийна група. Две години минаха не го бях виждала. „Ти ми прати 
едно писмо, но не съм го писал аз”. Е, кой го е писал? Е, такива бяха 
времената!  В  този  дух  Ви  казвам,  ако  имаше  някой,  който  да  ми  е 
учител,  това  беше Войнов,  който  беше опитен.  По едно  време,  като 
казаха марксистки ще се пише, тогава Войнов казва: „Ние ще престанем 
да  пишем статии,  ще гледаме само извори”,  защото там и след това 
Бакалов  вика:  “Единствено  у  Вас  не  съм  намерил  такива  работи”, 
защото Ви казвам, Войнов беше опитен човек: много по-възрастен от 
мене и знаеше какво да ми каже, хем да не ме погнат – нали върша 
работа, – хем да не съм длъжна да слагам Ленин, Сталин. И наистина, 
един цитат нямам.

- Вие не сте писали статии тогава?
- Известно време, докато малко-малко се успокоиха нещата. 
- А коя година преминаха нещата, до коя година беше задължително да  

се поставят Маркс и Енгелс навсякъде? 
- Ами, вече в института по Балканистика никой не ме е карал подобни 

работи  да  правя.  Абсолютно  никой,  защото  Николай  Тодоров  беше 
много умен човек.

- Добре, какво представлява редакцията на една статия в подобен дух,  
просто не излиза или Ви карат да я преработите?

- Има редакция на „Исторически преглед” и те почват да чопкат.
- Сядат и казват, защо няма Маркс?
- Не е в марксически дух.
- Връщат статията?
- Да и после,  въпреки това,  като ти пишат на края на годината досие, 

пишат:  „Другарката  Тъпкова  все  още  не  е  усвоила  марксизмолени-
низма”.

- Всяка година ли са Ви правили характеристика?
- Аха!
- А имали ли сте периодични изпити да кажем по „История на БКП”?
- Разбира се, държах изпит по БКП и тъй нататък и ми писаха четири, а аз 

им  казах:  „Много  ми  е”.  Тези,  които  си  бяха  партийци,  си  бяха 
спокойни,  обаче никой от моето семейство не стана партиец.  Когато 
направиха  института  по  Балканистика,  Владимир  Георгиев,  тогава 



трябваше да бъде директор и после сложиха мъжа ми. Той много ме 
обичаше,  нали  Ви  казвам:  от  университета  беше  правена  една 
конференция по Антична история и средновековна с класически студии 
и много ме хареса,  че  умея да организирам и понеже им превеждам 
всичкото на френски, казал на мъжа ми: “Ще я направя научен секретар, 
добре”. Като дойде Николай, един ден ми вика: „Да, ама нямаме зам. 
директор  –  научният  секретар  трябва  да  бъде  член  на  партията”  и 
Владимир  Георгиев  ми  вика:  „Ами ние  ще  ви  направим  членове  на 
партията” – с мъжа ми да ни направят двамата. И аз казвам: “Другарю 
Георгиев” и Николай, който Ви казвам, че беше добър човек, партиец си 
там с техните работи, както си правят, но нас не ни тормозеше. На тая 
тема не ни закачаше.

- Вие  никога  не  ставате  член  на  партията.  Това  е  много  странно,  
защото Вие все пак имате една твърде успешна кариера, значи е било  
напълно възможно и да не си?

- Никога, никога не станах! 
- Вашият брат също има една блестяща музикална кариера, а казвате,  

че и той не е бил?
- Той пък нарочно се скарал с една партийна секретарка, за да не го кара 

да става. 
- След смяна на касетата продължаваме, не точно по темата:
- Аз  бях  безкрайно  благодарна,  защото  се  махнах  от  Института  по 

история,  защото  там  до  безкрайност  не  можеше да  се  остане.  Аз  се 
махнах 63-та година. Да,  ама казаха по едно време: „Тях няма да ги 
правим старши научни сътрудници”, това не било наука издаването на 
извори. И когато отидох в Института по балканистика, можех да издам 
и изследвания, и извори. Тогава две години след това, като влязох, и ме 
направиха старши. 

- Иначе са си казвали: тя просто превежда?
- Не “тя”, “те превеждат”, аз, Войнов, Цанкова и т. н. и полека, полека 

Цанкова стана и така.
- А какво са правили тези, които биват наричани учени?
- Не,  те  се  наричаха  специалисти  по  средновековна  история,  статии, 

книги почнаха да пишат и т. н.  И аз,  когато отидох в Института  по 
балканистика и започнах и станах. 

- Но вече нямахте никаква цензура, никой не Ви караше да цитирате 
Маркс?

- Никога, никога!
- На колко години отивате в Балканистиката?
- Те  пишат,  че  балканистиката  е  64  годишна,  но  те  започнаха  да  я 

записват тогава. Те създадоха нов институт. А всъщност почнахме 61-
ва. Главно беше секцията на Николай Тодоров, той стана директор и си 
взе  секцията,  а  тогава  в  началото  той  взе  мене, дето  Ви  казвам,  че 



Владимир Георгиев ме искаше и Бешевлиев,  който Бешевлиев преди 
това го бяха взели по едно време, нали Ви казвам, идваха в института, 
но  им  плащаха  на  парче.  Или  в  археологическия  музей  Николай  го 
поиска и той с удоволствие го взе. И направихме първо група, която 
стана „Секция Византия и балканките народи” – аз я кръстих така. След 
няколко години той беше вече много стар, махна се и умря, късно умря 
той, но се пенсионира и останах аз шеф на тази секция. 

- Колко години бяхте в Академията?
- Колко години съм била в  Академията  ли,  52. Като ме пенсионираха 

първо, като  направих  65,  това  беше  89-та,  четири  години  само 
преподавах вече. Ще Ви кажа и за преподаването. 93-та  година дойде 
Светлина  Николова  и  ми  каза: „Елате  в  института  по  Кирило-
методиевистика, защото аз искам да има там историческа секция”,  аз 
казвам: „А, не ща”,  тя  настоя и  аз  добре,  че  се  съгласих,  защото аз 
изкарах там 10 години, а ги изкарах в периода, когато паднаха парите и 
пенсиите станаха минимални. Това беше 93-та  година и изкарах точно 
2003 г.  Благодарение  на  това  сега  взимам  добра  пенсия.  Изкарах  в 
Академията много, много години.  

- А там, заварихте ли много хора от Класическа филология? 
- Казвам Ви, тогава бяха  Лишев, Войнов, Цанкова. Тримата бяха преди 

мен и то е било няколко години „Комисия за издаване на извори по 
българска  история”, тогава  го  направиха  институт  със  Снегаров 
директор и тогава ме взеха мен, като след това разшириха института с 
друга проблематика, нова история, османски период.

- А на Вас не са Ви давали дълго време да преподавате?
- На никого не даваха, който е безпартиен.
- Трябваше  задължително  да  сте  партийни,  за  да  имате  право  да  

преподавате?
- Да,  за  да  има  идеологическа  подготовка  да  преподава  по  тоя  начин 

марксически науки, например Примов, Борислав Примов, който е бил 
от  университета  и  го  пратиха  при  нас,  първо  беше  и  той  така  на 
хонорар, после като редовен, старши научен сътрудник стана и после 
вече по-късно. Той не дойде в института по балканистика, ами отиде 
някъде  в  музея,  но  и  той  не  стана  професор.  Така,  а  аз  почнах  да 
преподавам чак 73-та г.

- А Вие на колко години сте били?
- Аз  не  е  важно  на  колко  години  бях,  но  един  месец  след  това  ме 

направиха професор. Разбирате ли, чак трябваше да стигна до професор, 
за да мога да преподавам, а мъжа ми никога не започна. И той и не 
искаше  после  вече.  Мъжът  ми  го  направиха, преди  да  умре, зам. 
директор  на  Единен  център  по  езикознание. Разбира  се, директор 
направиха Георги Димов, защото е член на партията – никой, който не е 



член на партията, не може да има висша длъжност. А него го направиха 
заместник.

- За да не взима пряко решения?
- Да, да, но на него хич не му хареса това. Обажда се един ден Георги 

Димов: “Къде е, казва, зам.  директора?”, а те решили мъжа ми да го 
направят  и  той  като,  вече  това  Ви  казвам  86-та  г.,  а  той  умря  на 
следващата.  И  аз  си  казвам:  “Е, много  хубаво – може  заедно  да  се 
пенсионираме, може ти малко да ме похраниш”, а той като викна: „Аз 
си имам работа, какво ще ми губят времето”, хич не беше доволен.

- Той е искал да си се занимава с научна работа?
- Да.
- Много  от  хората  започват  да  преподават, без  изобщо  да  имат 

докторска степен, а при Вас е трябвало да станете професор, за да  
Ви допуснат?

- Не, не, не е трябвало, а тогава някак се разчупиха нещата и то почнах не 
в университета, а в  Художествената академия. Аз преподавах история 
средновековна, но в катедрата по изкуствознание. И то тогава Фол се 
отказал  беше,  нали  тогава  започнаха  да  го  издигат  него,  той  е 
преподавал преди мене и ми предложиха на мене.  И там преподавах 
двадесет години, не двадесет – десет, там преподавах до 93-та, защото 
93-та ми се натрупа доста работа: четях лекции и спецкурсове на много 
места и оттогава винаги някъде преподавам. 

- На Вас Ви харесва преподавателската дейност?
- Абе, аз повече с научноизследователска се занимавам, но винаги някъде 

преподавам. Сега преподавам  в  Балканистиката  и  в  Пловдив, 
преподавам в Смолян, там е филиал на Пловдивския университет, също 
и в Благоевград. Имам също и много аспиранти в годините. 

- А основно с какви аспирантски работи, преводи, извори?
- Не,  не  толкова  извори,  колкото  някакви  теми,  главно  история. 

Например  в  Търново  имам  Пламен  Павлов, той  ми  написа 
библиография в „Наука”; един, който е сега преподавател в Пловдив – 
Чешмеджиев; един, дето  му  викам  Митака: той  ми беше  асистент  в 
Търново. А в Търново най-много съм преподавала – 30 години и затова 
ме направиха почетен член. Тука ето тази Лиляна, дето я споменавам 
няколко пъти, Христо Матанов, Батанов, той не ми беше аспирант,  а 
беше при мене, работи. Аспиранти от Класическа не съм имала. 

- Но в историческия не се изучава толкова сериозно гръцки и латински?
- Ами не се изучава, но или те са свършили класическа филология.
- Ами от историческия, когато дойдат и не знаят гръцки?
- Ами ходят си на курсове, на уроци и така.
- А научава ли се по този начин?
- Е, не се научава така, че да издават извори, но достатъчно да си ползват. 
Следва продължение: 


