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IN MEMORIAM
Слово, произнесено от проф.

Анчо Калоянов:
ПРОЩАЛНО С ИВАН РАДЕВ,
 22.12.2020, Царевград Търнов

Днес земята на Бълга-
рия прибира в обятията 
си своя син, роден пре-
ди 77 години, отдаден ѝ 
изцяло от ранна младост 
до зрелостта. Тежък 
клас със златни зърна, 
сведен доземи, отжъ-
на Жетварят, за да бъде 
причислен Иван Радев 
към светите ни закрил-
ници там, дето родните 
сенки с писаното слово 
посрещат събрата, за да 
бдят заедно над живите, 
които говорят и пишат 

на нашия език.
Прощаваме се с оби-
чайните за нас думи, че 
човекът е пръст и отива 
при пръстта, и е запале-
на свещ в храма на живо-
та, и догорява, но преди 
това е светил с даденото 
му от Бога и додадено-
то от неговата воля и 
трудолюбие - на Иван 
Радев му беше дарено 
много свише, което той 
умножи с проницателен 
ум, постоянство и неис-
това работоспособност, 

равна на подвиг. Той на-
истина живя в България 
и за България, от ранна 
младост до неотдавна. 
Казвам това пред него 
и пред Вас от името на 
тези, които го познава-
хме от есента на 1964 
г., неговите приятели, 
с мен Георги Гърдев и 
Христо Живков (към 
тримата присъединявам 
и по-късните му прияте-
ли). В нашето приятел-
ство той беше стожерът, 
но той беше стожер и за 

семейството си, за ка-
тедрата, академичното 
лице на Университета 
на Света гора и на съ-
временната ни наука за 
българската литература 
(на фолклорен език - 
дърво столовато с коре-
ни в земята и с върше в 
широките пространства 
на българската книжов-
ност от Паисий до днес) 
- университетски пре-
подавател, евристичен 
критически ум, автор 
на шест десетки книги 
и редактор на стотици, 
превърнал „столицата 
на оцелелите“ след Ос-
вобождението в своя, 
която с право му отдаде 
почетно място в своя 
„град на мъртвите“.
Скъпи на сърцето на 
Иван Радев и на нас, 
неговите приятели - не-
говата Пенка, незамени-
мата от студентството на 
Света гора до последния 
му дъх, ти не беше не-
говата сянка, а неговото 
второ Аз, обичната щер-
ка Ния и нейните две 
щерки Горица и Мари-
ца, любимият Светлин 
и снахата Александра - 
Иван Радев остава с нас 
и в идните дни, защото 
има с какво да го пом-
ним, и с оставеното от 
него слово! 
                              Поклон!

С мъка на сърцето Учителският 
клуб в Балчик съобщава, че на 27 де-
кември 2020 г. напусна нашият свят 
Жоржета Джилянова – дългогодиш-
на учителка по математика и ак-
триса в самодейния театър на НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870” Балчик 
/5.Х.1939 – 27.ХII.2020 г./
Г-жа Джилянова беше прекрасна 
майка, баба и колежка!

Почивай в мир!

Мир на душата ти!
Сред нас, до 12 декември 2020 г., 
макар и болна, бе г-жа Мария 
Бонева, дългогодишна учителка 
по биология в ОУ “Антим I” и СУ 
“Христо Ботев” Балчик /род. на 
24.IV.1936 г./ 
Г-жа Бонева бе активистка в 
Учителския клуб! 
Поклон пред паметта й!

Предновогодишно!

На 30 декември 2020 
г., с писателката Цон-
ка Сивкова, посетихме 
97-годишния фронто-
вак ПЕТЪР ГАТЕВ от с. 
СЕНОКОС, пример за 
невероятен жизнен сто-
ицизъм. Ако изпишете 
името му в YouTube, 

може да гледате филм 
за него, който засне-
хме с д-р Ерсин Исма-
ил преди три години. 
Предстоят ни още сре-
щи с Бай Петър, защото 
решихме да напишем 
книга за него. Той за-
служава. 

Рожденият му ден е на 
3 април. Ако искате, 
може да го поздравите, 
както направи през ми-
налата година кметът 
на с.Сенокос г-н Кра-
симир Иванов.
 

Маруся КОСТОВА


