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IN MEMORIAM

äîö. ä-ð ÑÒÅÔÀÍ ÃÚÐÄÅÂ
(19662010)
На 16 февруари 2010 г. във Велико Търново внезапно почина
доцент доктор Стефан Георгиев Гърдев – преподавател в Катедрата
по съвременен български език и член на Факултетския съвет на Филологическия факултет при Великотърновския университет “Св. св. Кирил
и Методий”, член на редакционната колегия на филологическото
списание “Проглас” и основател и редактор на интернет портала Българска електронна лингвистична библиотека (БЕЛБ) (www.belb.net).
Професионалното развитие и израстване на Стефан Гърдев изцяло са свързани с Великотърновския университет и с филологическата
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наука в него. През 1991 г. той завършва специалност “Българска филология”, след което става редовен докторант по морфология на съвременния български книжовен език с научен ръководител – проф. дфн Стоян
Буров. През 1996 г. защитава блестящо дисертация на тема “Квантификацията в съвременния български език”, излязла по-късно като книга
под заглавие “Числото в реч” (Русе, 2000).
Разработката на младия учен привлича вниманието на най-изтъкнатите български лингвисти, вкл. и на лингвисти от чужбина, и по категоричен начин му отрежда място сред научната общност в България.
През 2001 г. той заема редовно асистентско място по съвременен
български език и завинаги свързва живота си с живота, успехите и проблемите на Катедрата по съвременен български език при Филологическия
факултет на университета.
През 2008 г. той става доцент по съвременен български език,
функционална граматика и лингвокултурология с труда “Езикови структури. Пътища и граници на смисъла”. Този труд окончателно утвърждава
автора като модерен изследовател с вкус към интердисциплинарните
теми от областта на хуманитаристиката. Той е първото хабилитирано
лице в България по лингвокултурология – една научна специалност,
която изисква познания не само по лингвистика, но и по философия,
културология, литература.
Вестта за преждевременната смърт на Стефан Гърдев потопи в
скръб семейството му, близките му, приятелите и колегите му. Лингвистичният клуб “Проф. Борис Симеонов”, Пловдив, публикува на своята
електронна страница затрогваща бележка под заглавието “Тъжен 16
февруари за българската лингвистика”. В нея се припомнят заслугите
на Стефан Гърдев за създаването и поддържането на Българската електронна лингвистична библиотека (вж. повече за нея в сп. Български
език, 2008, № 3, с. 162–163) и за новия облик на списание “Проглас”. В
бележката се изтъква, че Стефан Гърдев е посещавал Пловдив и Пловдивския университет с “повече от желание”. Участието си в журито на
националните студентски научни конференции, чийто домакин ежегодно е Пловдивският университет, той приема като “празник на общото
ни знание”. Впрочем нека отбележа, че той се гордееше с контактите
си с колегите от Пловдив, Русе, София и Благоевград, но особено държеше на взаимовръзките си с доц. Красимира Чакърова и нейните колеги
от Пловдивския университет.
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Некролог публикува на електронната си страница и Катедрата
по български език на Пловдивския университет. В него се дава висока
оценка на научното му дело, като специално се отбелязва, че “Доц. Стефан Гърдев създаде един различен стил в описанието на езика”. Съболезнователни писма изпратиха деканът на Филологическия факултет
на Югозападния университет “Неофит Рилски”, Благоевград, и Катедрата по български език, литература и изкуство към Русенския университет “Ангел Кънчев”. В писмото на колегите от Русе се казва: “Скърбим за нашия Стефко – за човека и приятеля, за възторжения, влюбен в
българския език учен, който можеше да даде на нашето езикознание
още ценни изследвания”. В писмото на колегите от Благоевград се
акцентира на неговото сътрудничество на списанието на Филологическия факултет на Югозападния университет “Езиков свят”, което малко
преди смъртта на Стефан Гърдев беше качено за четене и на страниците на БЕЛБ.
Информация за кончината на Стефан Гърдев можеше да се намери
и на електронната страница “Културни новини” (http://kulturni-novini.
info/news). Там Магдалена Костова-Панайотова споделя следното: “Не
съм езиковед. Познавах Стефан отскоро. Но искам да споделя едно свое
убеждение. Убеждението, че на хора като него се крепят началата на
стария ни свят. Беше човек, който не скъпеше своето време и вършеше
много неща на ползу роду”. Тъжната вест буквално взриви форума към
цитирания сайт – колеги, студенти, състуденти, съученици, приятели
написаха прекрасни думи, с които се опитваха да изразят скръбта си.
Много от тях пишеха, че това не е истина, не може да е истина, не
искаха да повярват, смятаха, че не е справедливо, че съдбата не трябва
да бъде толкова жестока. Всички те взаимно се утешаваха, че споменът
няма да избледнее. “Стефчо ще остане жив вътре в нас, но частица от
нас си отиде с него”, тъжно констатира един от участниците (Емил).
Доц. Петя Осенова от Софийския университет пише: “Иска ми се да
има(ше) повече хора като него на този свят!”, а доц. Ваня Зидарова от
Пловдивския университет допълва: “Напусна ни един ДОБЪР човек!
Не мога (и не искам) да повярвам!”.
Некролози публикуваха и двата великотърновски ежедневника
“Борба” и “Янтра ДНЕС”.
Ще цитирам и част от вълнуващото стихотворение, посветено на
паметта на Стефан Гърдев, публикувано от името АИТИА на следния
адрес: www.sibir.bg/blog/aitia:
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Стаята ти днес остана празна,
дълго чака старото бюро
някой най-накрая да му каже
накъде си тръгнал и защо.
Чакаха разхвърлените листи
да усетят твоята ръка.
Тъжни, недописаните мисли
взираха се в тежката врата. […]

Поклонението пред тленните останки се състоя на 18 февруари
2010 г. в Ритуалната зала на Великотърновския гробищен парк. Край
ковчега се събраха цялото му семейство, роднини, близки, приятели,
множество колеги от града и страната. Траурно слово държа доц. д-р Багрелия Борисова – зам.-ректор на Великотърновския университет и
декан на Филологическия факултет. От името на ректорското и факултетското ръководство и лично от името на ректора проф. дпн Пламен
Легкоступ тя изрази най-искрените си съболезнования към родствениците, близките и приятелите на Стефан Гърдев и ги увери, че делото
му ще остане в историята на университета и факултета. Слово произнесе
и ръководителят на Катедрата по съвременен български език проф. дфн
Стоян Буров. В него се казваше: “Загубата е голяма и безвъзвратна. Но
това е загуба не само за Катедрата по съвременен български език и за
неговите студенти. Загубата е голяма и за списание “Проглас”, което
той правеше с голяма любов и отговорност. Загубата е още по-голяма
за интернет портала на Българската електронна лингвистична библиотека. Тази библиотека изцяло е негова реализация, той й посвещаваше
страшно много време и я поддържаше с огромна всеотдайност. Не е
нужно да обяснявам, че и лично за мене тази загуба е драматична, защото виждах в негово лице бъдещия стожер на нашата наука във факултета и университета”. В словото се чу още следното признание: “Ние
всички по малко се възползвахме от неговата доброта и готовност да
помага, да услужва, но никой от нас не беше достатъчно настоятелен
да го накара да пази силите си и да съхрани здравето си.”…

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÑÂÅÒËÀÒÀ ÏÀÌÅÒ ÍÀ
ÑÒÅÔÀÍ ÃÚÐÄÅÂ!
Стоян Буров
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