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 ТЕКСТ: Мария Манолова-Мотейлова  СНИМКИ: архив на Ружена Хавранкова

„Родена съм на 3 май 1929 г. 
в Прага, в работническо семейство. 
Детството ми беше съвсем обикно-
вено. Завърших гимназия и в 1948 
г. записах да следвам Философския 
факултет на Карловия университет, 
специалност бохемистика и исто-
рия. На историческия семинар полу-
чих задача да участвам в каталогизи-
рането на библиотеката. И тъй като 
владеех руски, възложиха ми бъл-
гарските и южнославянските книги. 
И това беше първото ми докосване 
до България и българския език.“

В съответствие с духа на времето 
и тогавашните тенденции, с ръково-
дителя й избират за тема на диплом-
ната й работа „Чешкият капитал на 
Балканите“. В трети курс получава 
стипендия и през януари 1952 г. за-
минава на разменни начала за Бъл-
гария. Остава там половин година, 
която хвърля отражение върху це-
лия й живот.

„В университета в София ме по-
срещнаха много радушно. Акад. Ди-
митър Косев веднага ме взе под своя 
закрила, а българските студенти ме 
приеха безрезервно, бяха весели, 
сърдечни и открити. И въпреки, че 
от обективна гледна точка времена-
та не бяха много хубави – имаше ре-
дица политически процеси и иконо-
мически проблеми, моите спомени 
са за много хубав и весел студентски 

живот. Записах се в четвърти курс, 
но ходех на всички лекции, които 
бяха свързани с българската исто-
рия, както и в Държавната библио-
тека.

Няма как да го кажа освен, че 
страната ме омагьоса. Първо с хора-
та там – приятелите, които намерих 
и с които поддържах връзка цял жи-
вот, после с изумителната природа. 
Близка ми беше и историята, особе-
но националното Възраждане, върху 
което работех, нали съм израснала 
с Алоис Ирасек…

Знам, че ще прозвучи приповдиг-
нато, но няма как да го кажа по друг 
начин, освен, че имах две родини.“

Едни от най-хубавите й спомени 
са свързани със студентска екскур-
зия из древните градове Плиска, 
Преслав, Велико Търново и Коприв-
щица.

„Пътувахме с обикновен пътни-
чески влак. Всички носеха със себе 
си ядене и хранеха и мен със сирене, 
хляб и домати... Спомням си прис-
тигането ни в Преслав. Първо всич-
ки отидохме да вечеряме, а след това 
като специален гост ме настаниха да 
спя в дома на председателя на сел-
ското стопанство, който също ме 
посрещна с маса, отрупана с храна. 
Признавам, че рядко съм преяждала 
така, както тогава… На следващия 
ден изкачихме един съседен хълм. 

На върха всички се наредиха в ре-
дица и ми поднесоха букети полски 
цветя. Казаха, че ме поздравяват 
послучай 9 май, нашият държавен 
празник. Бях трогната...

Никога няма да забравя как слиза-
хме от влака и отивахме към разкоп-
ките. По онова време още нямаше 
такава туристическа промишленост 
като днес и всичко беше някак ори-
гинално. В Плиска събирахме по 
земята парченца от бъдещите така 
ценни артефакти. Спомням си как 
ме порази Преслав. Когато години 
по-късно се върнах там, вече всич-
ко беше различно. Беше извършена 
много работа – имаше музей и всич-
ко беше грижливо подредено, но ня-
къде се беше изгубила онази магия 
и автентичност, които ме бяха заше-
метили при първото ми идване…

Екскурзията свърши преждевре-
менно. Седяхме на една тераса във 
Велико Търново и се наслаждавахме 
на гледката към града, когато чухме 
по радиото, че е направена парична 
реформа. Това значеше, че сме ос-
танали без пари. Веднага тръгнахме 
обратно…“

През 1952 г. Ружена Хавранкова се 
дипломира и започва работа в Сла-
вянския институт към Академията 
на науките, където прави и аспиран-
турата си.

„Тук също попаднах в много хубава 

Имам още толкова 
много работа...
Д-Р РУЖЕНА ХАВРАНКОВА, К.Ф.Н, МИ БЕШЕ ОБЕЩАЛА ИНТЕРВЮ МНО-
ГО ОТДАВНА, НО НЯКАК ВСЕ НЕ ОСТАВАШЕ ВРЕМЕ. СРЕЩАХМЕ СЕ НА 
ИЗЯВИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, РАЗМЕНЯХМЕ ПО НЯКОЛ-
КО ДУМИ И СЕ РАЗДЕЛЯХМЕ. КОГАТО НАЙ-ПОСЛЕ СЕДНАХМЕ ПРЕД ДВЕ 
ЧАШИ КАФЕ И ЕДИН ДИКТОФОН И ТЯ ЗАРАЗКАЗВА, НИТО ЗА МИГ В ЖИ-
ВИТЕ Й ОЧИ НЕ СЕ ПОЯВИ ДОРИ КАПКА ОГОРЧЕНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ, КАКТО 
САМА КАЗА НА ШЕГА, „ВСЕ СЕ СЛУЧВАШЕ ДА СЪМ В ЦЕНТЪРА НА РЕФОР-
МИТЕ…“ ЗАПОЧНА РАЗКАЗА ЗА ЖИВОТА СИ ОТ САМОТО НАЧАЛО И КО-
ГАТО ПРИКЛЮЧИ, ИМАХ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК С УНАСЯ-
ЩО ШУМОЛЕНЕ БЕШЕ ПРЕСИПАЛ ПЕСЪЧИНКИТЕ СИ ЗРЪНЦЕ ПО ЗРЪНЦЕ 
ОТ ЕДНАТА ПОЛОВИНКА В ДРУГАТА, УМЕЛО РИСУВАЙКИ КАРТИНА СЛЕД 
КАРТИНА. И ЧЕ ПОТРЕПВАТ В ОЧАКВАНЕ НА НОВО ОБРЪЩАНЕ...
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среда. На едно място бяха събрани 
всички отдели – лингвистика, лите-
ратура и история, а хората бяха или 
млади, току-що дипломирали се, 
като мен, или професори със звуч-
ни имена, асове в специалността си. 
Българистите създадохме една мно-
го силна група и се срещаме до днес.

По онова време основните зада-
чи, залегнали и в плана на Инсти-
тута, бяха свързани с проучване на 
национално-освободителните дви-
жения на Балканите. Тази насока ме 
устройваше. В центъра на изслед-
ванията ми бяха теми като Април-
ското въстание, Балканските войни 
и отзивите в чешкия печат. По време 
на престоя си в България се бях за-
познала с представители на чешко-
то малцинство там и в Славянския 
институт започнах да събирам ма-
териали по въпроса. Заедно с проф. 
Урбан работех и върху историята на 
българските студенти в Чехия през 
19 век. Една от главните ми задачи 
също така беше да съставя и издам 
като главен редактор един труд, 
който излезе през 1963 г. и е извес-
тен и днес: „Česko-bulharské vztahy 
v zrcadle století“, на български език 
излезе под заглавието „Чешко-бъл-
гарските отношения през вековете“.

През 60-те години 
работата в Славян-
ския институт става 
все повече. Ружена 
Хавранкова пише 
статии и предгово-
ри, изнася лекции 
и участва в симпо-
зиуми. Присъдена 
й е научна степен 
– кандидат на фи-
лософските науки. 
В рамките на съв-
местни почини с Българ-
ския културен институт 
пътува из провинцията, 
изнася лекции и участва 

в беседи. 
„Разбира се, че темите бяха съ-

образени с времето и много често 
говорехме за Георги Димитров, но 
имаше много работа и то интересна 
и хубава работа. По това време се 
разви интересът към балканисти-
ката като такава. Основа се един от 
най-престижните международни 
форуми за научни изследвания – Ин-
ститут по балканистика. В Чехия към 
него се създаде Национален комитет 
по балканистика и аз станах негов 
председател. Върхът беше органи-
зираният в началото на август 1968 
г. в Прага Международен конгрес на 
славистите, където ми възложиха 
организацията на българската част.“

След това идва 21 август 1968 
и всичко се променя. По политиче-
ски причини Институтът е закрит 
и всички уволнени, след което ня-
кои са назначени повторно. Ружена 
Хавранкова, поради несъгласието си 
с окупацията на Чехословакия, не 
е между тях. Известно време оста-
ва без работа, след това е назначена 
отново, но не като научен сътруд-
ник, а като квалифициран работник 
в библиотеката.

„Останах там 18 години. Жал-
ко за тези години. Казва се, че за да 

израсне научният работник са му 
необходими 15 години. Аз точно ги 
бях минала. Бях на върха на възмож-
ностите си. Жалко!

В библиотеката правех изрезки 
от вестници – „Работническо дело“, 
„Борба“ и други. Не ми разрешава-
ха да пътувам до България. Разбира 
се, че продължих да работя и всяка 
година издавах нещо, обикновено 
свързано с България, но издаването 
винаги беше свързано с много голе-
ми проблеми.

Тук искам да споделя колко дъл-
боко ме трогна отношението на бъл-
гарските ми приятели и колеги, кои-
то през цялото време не престанаха 
да ме подкрепят. При това някои 
от тях бяха хора на високи длъж-
ности в йерархията. Изпращаха ми 
официални покани за симпозиуми 
и срещи. С годините ситуацията се 
разведри и след като настояванията 
от най-висши инстанции в Бълга-
рия не престанаха, започнаха да ме 
пускат, получих дори награди. През 
80-те години ме допуснаха да работя 
и в литературния архив. И все пак – 
жалко.

След 1989 г. ме реабилитираха, 
назначиха ме отново като научен 
сътрудник и работата отново пот-
ръгна, но 3 години по-късно възо-
бновеният Институт по източна ис-
тория отново беше закрит. По това 
време вече бях в пенсионна възраст 
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и в рамките на съкращаването на 
разходите, съкратиха и мен, или по-
скоро аз се съкратих сама.“

През целия си живот Ружена Ха-
вранкова съчетава работата с лич-
ния си живот. През април 1953 г. 
сключва брак с Хавранек и през 
втората половина на 50-те години се 
раждат дъщерите й Яна и Олга.

„Съпругът ми дълго време, по по-
литически причини, остана доцент, 
но накрая получи титлата професор 
по чехословашка история във Фи-
лософския факултет. Разбирахме се 
много добре и имахме много хубав 
и хармоничен брак. Бяхме заедно 
50 години. Няколко месеца преди 
смъртта му, през 2003 г., отпразну-
вахме в кметството златна сватба. 
Такъв е животът…“

В края на живота си съпругът 
й започва да пише спомени за рода 
си, чиито членове са били известни 
чешки интелектуалци. Смъртта го 
заварва по средата на работата. В мо-
мента Ружена Хавранкова довършва 

неговия труд. След това иска 
да напише и спомени за своя 
род – за баща си, който е бил 
френски легионер и за живота 
на едно обикновено работни-
ческо семейство.

„Всичко това обаче ме от-
далечава от работата ми, 
свързана с българистика-
та. Бих искала да напиша за 
чешко-българските отно-
шения, но не строго научен 
труд, а по-скоро разказ от 
моя гледна точка. За живота 
на чехите в България е пи-
сано много, но никой не се 
е замислял какво е ставало 
с тях към края на живота 
им. Много от тях са искали 
да се върнат в Чехия, но или 
са имали българска пенсия, 
или никаква. Понякога не 
са имали пари дори за об-
ратния път.

Много материали съм събрала 
и за Константин Иречек от гледна 
точка на живота и контактите му на-
пример с Марин Дринов, Адолф Па-
тера и много други. Имам издадени 
редица статии по въпроса, но ми се 
иска да се върна към тази тема. На 
бюрото вече ме чака сериозна куп-
чинка материали.“

Преди година и половина зрение-
то й драстично се влошава. Лекарите 
установяват, че причината е в ре-
тината. Това значи, че процесът не 
може да бъде спрян, а само забавен. 
Закупеният малко преди това ком-
пютър е изнесен – лекарите й забра-
няват да стои пред монитора.

„Очите ме предадоха. Пробле-
мът е, че цял живот съм писала на 
ръка. Имам приятели, които всич-
ко преписват след мен. Сега имам 
пишеща машина, пиша, без да гле-
дам. Има много грешки, но поне 
приятелите ми могат да го проче-
тат и препишат.

Има още толкова много работа...“ 
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