
PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XII (1988), 4 

Димитър Ангелов (София, България) 

ПО ПОВОД ШЕСТДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПРОФ. ПЕТЪР ТИВЧЕВ* 

Един твърде рано отлетял живот, посветен 
на науката. Това е най-краткото определение, 
което ни напомня за преждевременната кон
чина на професор Петър Тивчев, починал на 
17 юли 1981 г. Изминаха седем години, откакто 
ни напусна един от най-ерудираните специа
листа в областта на византийската и среднс-
вековната българска история. Напусна ни 
изтъкнатият преподавател и учен, моят колега 
и приемник, сърдечният и добър приятел, с 
когото ме свързват трайни и дълбоки спомени. 

Още от най-ранните си години като аспи
рант и асистент, а по-късно като доцент (1966 г.) 
и професор по история на Византия (1973 г.) 
в Софийския университет „Климент Охридски" 
научно-изследователските занимания на Пе
тър Тивчев бяха насочени към разработването 
на проблеми от историята на Византийската 
империя през XI—XII в. Един период, 
който той проучи въз основа на разнообразен 
и невинаги достатъчно използуван дотогава 
изворов материал, изискващ умението на ана
лизатора и майсторството на обобщителя. 
Един период, изключително сложен и динами
чен в историческите съдбини на Византийската 
империя, тръгнала от политически разцвет по 
неудържимия път на упадъка. Един период, 
твърде важен при това за изясняване на исто
рията и на българските земи, и на българския 
народ, намиращ се под господството на Визан
тия. Един период, в който чистият „византи
нист" можеше и трябваше да се изяви едно-
временно с това и като добър познавач на род-
ната си история, да пристъпи към нейното раз-
работване и като български медиевист. 

Напълно в духа на времето, в който се раз-
гърна изследователската дейност на Петър Тив
чев, неговите интереси бяха насочени главно 
към изясняване на проблеми на социално-
икономическата история на Византийската им
перия през XI—XII в. Проблеми, свързани с 
характера и развитието на византийския фео-
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дализъм, с положението на града и селото 
с изявите на класовата борба в нейните разно
образии форми, със стремежите на българския 
народ към отхвърляне на чуждата власт. Като 
по-важни трудове в кръга на така посочената 
тематика могат да бъдат изтъкнати следните: 
„Нарастване на едрото земевладение във Ви
зантия през XII в." (1960), „За класовата борба 
във византийското село през XII в." (1961), 
„За участието на българи във византийската 
войска през периода на византийското иго" 
(1963), „Нови данни за бита и материалната 
култура на населението в западните български 
земи през XI—XII в." (1965 в съавторство 
с Геновева Цанкова-Петкова), „Sur le cites 
byzantines aux XI —XII s." (1962), „Le regne 
de l'empereur de Byzance Andronic Ier Com-
nene (1183—1185)" (1962), „За положението на 
българския народ под византийска власт (1018— 
1186)" (1975), „Бунтът на българите срещу фео-
далния гнет" (1978), „Борбите на българския 
народ срещу византийското владичество (1018— 
1185)" (1981). 

Научният авторитет, който си бе завоювал 
Петър Тивчев като един от най-добрите позна-
вачи на периода XI—XII в. намери естест
вен израз в привличането му като автор и ре
дактор в том трети на „История на България", 
излязъл през 1983 г. На неговото перо дължим 
разказа за драматичните събития, свързани с 
нашествията на печенези, узи и кумани, с 
преминаването на кръстоносците през българ
ските земи, с развитието и особеностите на ви
зантийската феодална система, при която е бил 
принуден да живее в продължение на дълги 
години намиращият се под чужда власт бъл
гарски народ. 

Без да загубва интереса си към събитията 
и процесите от историята на Византия през 
XI — XII в.,Петър Тивчев насочва своето вни
мание през последните години от научно-из-
следователската си дейност към проблеми, свър
зани с историята на средновековния Кипър 
през XIII—XV в., Проучил основно двата 
главни византийски източника за исторически
те съдбини на Кипър през този период — хро-
никите на Леонтий Махера и Георги Бустрон, 
Тивчев разгърна в няколко свои работи една 
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„ панорама от събития и факти, конто 
широка па ^ интересна и малко позната 
н и въвежд м а т е р и я > която изисква отлично 
материя- д к и п ъ р с к и я диалект на гръцкия 
познавай ^ т о в а о т л и ч н о познаване на 
еЗИК «"«та на съседни страни и народи, с конто 
',/СТ°£п е поддържал през разглеждания период 
политически, икономически и културни връз-
П0ЛИ Характерно за проучванията на Петър 
ти'ячев върху средновековния Кипър е и това, 

и τνκ както пои изследванията си върху 
1гтооията на Византийската империя през 
γ τ _ . χ ΐ Ι в той отделя нужното внимание на 
гъбития и факти, които в една или друга сте
пей имат отношение към българската история, 
към участието и ролята на българи в съдбините 
на този така богат със своето минало егейски 
остров чиято многовековна и бурна история 
продъл'жава да ни вълнува и сега, в наши дни, 
в условията на съвременната сложна полити-
ческа обстановка. 

Научно-изследователските занимания на 
Петър Тивчев бяха неразлъчно свързани с 
неговата преподавателска дейност, със семи-
нарните занятия, които водеше, лекциите, 
които четеше в Софийский .университет „Кли
мент Охридски" и с лекциите върху историята 
на Византия в университета „Братя Кирил и 
Методий" във Велико Търново. Една наистина 
широка дейност, която той вършеше с подчер-
тана любов към своята специалност, с жела-
нието да въведе студентите в сложната история 
на Византийската империя. Любов и желание, 
които не го напуснаха до последния момент от 
неговия живот и които го караха въпреки раз-
клатеното му здраве да работи едновременно 
и в двата университета — в София и Търново, 

даправи чести и уморителни пътувания, верен 
на своя преподавателем дълг. Съвместното ни 
сътрудничество с Петър Тивчев доведе до из-
даването на една христоматия с подбрани 
текстове върху политическата, социално-ико-
номическата и културна история на Византия. 
Христоматия, която се оказа ценно помагало 
за семинарните упражнения на студентите от 
София и Велико Търново и която претърпя че-
тири последователни издания (през 1956, 1963, 
1970 и 1974 г.). 

Всяка загуба на творец — в облаетта на 
науката, на литературата, на изкуството, е 
загуба на неповторима индивидуалност, на 
личност, която не може да бъде заменена с 
друга. И особено тежко е това, когато тази за
губа стане твърде рано. Затова болката ни по 
преждевременната кончина на Петър Тивчев е 
особено голяма. Остава ни обаче неговото дело 
— дело на талантлив и неуморим труженик, на 
дълбоко предан на благородната си професия 
учен и иреподавател, на талантлив и неуморим 
изследовател. А за мене остава споменът за 
скромния, приветлив, добросърдечен колега и 
приятел, койю започна първите си стъпки 
в ръководения от мене Висш семинар по исто
рия на Византия, за да израсне постепенно като 
широко ерудиран учен и преподавател в една 
сложна, изискваща много труд и солидна под
готовка материя. 

Нека всички ние — колеги, приятели, сту
дента на Петър Тивчев, да си припомним по 
повод шестдесетгодишнината от неговото раж-
дане за човека, учения, преподавателя, оти-
шъл си така рано в разцвета на своите твор
чески сили. 
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