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Българската наука претърпя тежка загуба. По
чина най-видниятбългарски езиковед акад. Вла
димир И. Георгиев. 

.Завършил класическа филология през 1930 г. 
в Софвйския университет „Климент Охридски", 

той посвети повече от петдесет г один и от своя 
живот на проблемите на езикознанието. Него-
вите изключителни постижения в индоевролеис-
тиката, славистиката, балканистиката и бълга-
ристиката определиха до голяма степен сегаш-
ннте научни представи във всички тези области 
и му отре-Диха място между най-големите ези-
коведн в света. 

Още в първите си трудове Вл. Георгиев се 
завимава с решаването на централни въпроси 
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на индоевропейското езикознание. В редица 
публикации (от 1932 г. насам) той показа, че 
в общоиндоевропейски са съществували само 
две серии гутурални консонанти — велари и 
лабиовелари *— и че сибилантите и африка-
тите в някои индоевропейски езици са се раз
вили чрез палатализация на веларите. Въз ос
нова на тази теория Вл. Георгиев отрече деле-
нието на индоевропейските езици на centum и 
satam, коею беше едно от основните положе
ния на индоевропейската диалектология и не-
позволяваше да се обясни очевидната близост 
на гел/хга-езици като германските със satsm-
езици като балтийските и славянските. Важен 
принос по сравнителната фонетика на индоев
ропейските езици са и неговите публикации по 
ларингалната теория и по отделки проблеми на 
хетски, старогръцки, албански и славянските 
езици. Вл. Георгиев изясни основни положения 
на индоевропейскою словообразуване и мор
фология; неговиге публикации по индоевро
пейската глаголна система, между който спе-
циално трябва да се отбележи трудът му Die 
Entstehung der indoeuropäischen Verbalkatego
rien (Балканско езикознание, XVIII, 3, 1975, 
5—56), откриха нови перспективи за бъдещите 
изследвания. 

Специализацията във Виена (1933—1934) 
при Кречмер и Йокл насочва вниманието на Вл. 
Георгиев към езиковиге проблеми на древното 
население на Балканския полуостров и Източ-
ното Средиземноморие. През 1941 и 1945 г. той 
публ^икува двете части на книгата Vorgriechi
sche Sprachwissenschaft, която представлява бле
стяще постижение на сравнително-историчес-
кия метод. В тази книга той показа, че голяма 
част от гръцката лексика и топонимия, чиято 
етимология е неясна и е смятана за наследена от 
прединдоевропейски субстрат, свидетелствува 
за съществуването на изчезнал индоевропейски 
език (каричан предгръцки, пелазгийски или 
език на Георгиев), който се характериэира с 
прндвижване на експлозивните съгласни, пала
тализация на гутуралите, прехед на не *о в а, 
на индоевропейските сонанти в иг, ul, um, un 
и пр. Благодарение на изеледванията на Вл. 
Георгиев тракийският език, смятан по-рано за 
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иранизиран „ет'руски1' или „етрускоиден" (не-
индоевропейски) език, зае своето място в се-
мейството на индоевропейските езици. Вл. Геор
гиев разграничи сыцо дакийския от тракийския 
и установи, че това са два различии индоевро
пейский езика. Тези постижения са от особено 
значение, тъй като те разшириха кръга на ин
доевропейските езици и промениха съществу-
ващите гл,едища по индоевропейска диалекто
логия и по въпроса за индоевропейската пра
родина. Именно стремежът към откриване и 
интерпретация на нов езиков материал, който 
е характерен за индоевропеистиката, обуславя 
както задълбочените проучвания на Вл. Геор
гиев на крито-микекски, използването на хето-
лувийските данни за сравнителната граматика 
на индоевропейските езици, така и многогодиш-
ните му занимания с дешифровката на етрус-' 
кия език, в резултат на конто той установи, че 
етруският принадлежи към хето-лувийската 
езикова група и е в особено тесни езикови връз-
ки с лидийския. Редина от най-важните му по
стижения в индоевропеистиката са обобщени в 
книгата „Introduction to the history of the Indo-
European languages" (1981), която представлява 
трето, преработено и допълнено издание на лек-
пиите му, четени в Москва през 1956 г. 

Проучванията на Вл. Георгиев в областта 
на славянските езици са естествена част от за-
ниманията му по индоевропейско езикознанне. 
Като отразяват неговото съвършено владеене 
на сравнително-историческия метод, огромната 
му ерудицяя и присъщия му задълбочен и нова
торски подход към езиковия материал, тези про-
учвания показват и неговия интерес към по
нови езикови явления, специфични за развоя 
на славянските езици и на българския език. 
Той защити тезата, че в праславянскп до VIII — 
IX в. не е имало гласна *о, а корелация кратко 
*й — дълго *й и че следи от старинного *а са 
засвидетелстваии и в диалекти на съвременните 
славянски езици (в българските родопски гово
ри, в словенски, в руското акане). По този на
чин резултатитеот ликвидната метатеза в славян
ските езици (и специално TRaT<CTäRT в южно, 
славянските), старобългарските форми им. пад. 
ед· ч. йыкъ, род. пад. ед. ч. ЙОБ\, началното */« g 
думи като езеро и пр. получиха естествено обяс-
нение. От особеиа важност за цялостното твор
чество на Вл. Георгиев е неговата книга „Ос-
новни проблеми на славянската диахронна мор
фология" (1969), в която той за пръв пьт при-
лага принципите на диахронната морфология. 
Излизайки от положението, че сигурни фонема-
тични закони могат да се установят само въз 
основа на корени и основи, но не я на флек-
сивни морфеми, той отрече съществуването на 
специфични фонематични закони в праславян
ски, действуващи само в краесловие, и показа, 
че фонематично'ю съвпадане на отделни флек
сии в парадигмите на някои праславянски имен
ии основи води до замяната на по-рядко упо-
требявавите от тях с изосемантични флексии от 
други основи. В редица свои статии, публику-
вани през последнитетридесетгодини, Вл. Геор
гиев засяга почти всички оснотши проблеми на 
славистиката. Той даде нови решения на кон-

кретнИ вълроси на славяиската сра&нйтелно-
историческа граматика и етимология, изследва 
задълбочено отношснияга на праславянски към 
другите индоевропейски езици и диалектното 
разчленяване на праславянския език. Въз ос
нова на относителната хронология на фонетнч-
ните и морфологичните промени той определи 
три периода в развитието на праславянски. 

В своите публикации по българистика, об-
хващащи пялата единалесетвековна история на 
българския език, Вл. Георгиев изясни важни 
фонетнчнн, словообразувателни, дгорфологичнн 
и етимологични въпроси. Определянето на зву-
ковата стойноп на глаголическата буква # ка
то отговаряша на кирилската щ = ш т в старо
българските паметници, обяснението на sis n 
гаг' от stj, skj, sk', rdj, zgj, zg' като нови (късни) 
съчетания, възникнали от si ' , id' (=стб. ШТ, 
ЖА), на формите за заповедното и условното на
клонение на стб. гсшь на особеностите на ста-
робългарския глагол нмгшь, на старобългар
ските форми fopr*. и р з г ж и пр. са важни при
носи в старобългаристиката и славистиката и са 
израз на неговата изключителна ерудиция, твор
чески подход към езиковия материал и езико-
ведска интуиция. В една от последните си ста
тии Вл. Георгиев отново показа, че славянските 
местни имена в Гърция имат характерните черти 
на българския език и че гр. ζ в Δαβραγέ9ας, 
Λαμποβίζια субституира га и Ы. По този начин 
той убедително защити тезата за българския 
ироизход на тези имена. Изследванията на Вл. 
Георгиев по проблемите на съвременния бъл-
гарски език отразиха неговия стремеж да раз-
крива закономерностите в езиковия развой, да 
разграничи архаизмите от ииовациите, да по-
каже механизма на езиковите изменения. Той 
предложи нова периодизация на историята на 
българския език, отличаваща се със своя ясен 
и рационален класификационен принцип, и взе 
дейно участие в създаването на нов, демокра
тичен правопис след социалистнческата рево
люция у нас. 

В тясна връзка с българистичните изслед-
вания на Вл. Георгиев са неговите публикации 
в областта на съвременната балканистика. В 
тях, зашищавайки тезата на Н. С. Трубецкой 
за балкански езиков съюз, той изтьква значе-
нието на българския език за формнрането на 
този съюз. 

Автор на две книги и многобройни статни по 
въпросите на българската етимология и онома
стика, Вл. Георгиев е инициаторът за създаване 
на Българския етимологически речник. Той бе-
ше редактор и един от съставителите на този 
речник от самого ыу начало до средата на чет-
въртия том и имг изключителни заслуги както 
за отделните етимологически решения, така и за 
цялостння подход към езиковия материал. 

Изключителните заслуги на акад. Влади
мир Георгиев за развитието на езикознанието 
получиха висока оценка у нас и в чужбина. 
Избран за академик у нас през 1952 г.,"за член 
на Финландската (1961), Френскатя (1965), Сах-
сонската (1968) и Атинската (1977 г.) акаде-
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кия, за Почетен доктор на берлинский (I960), 
Пражкия (1968) и Киевский (1983 г.) универ
ситет, той е герой на социалистический труд и 
народен деятел на културата. Носител е иа най-
високн държавни и научни отличия: лауреат е 
иа Диыитровска награда, награде» е с ордените 
„Георги Димитров" — 4 пъти, „Народна репуб-
лика Болгария" ] ст., награда га „Паисий Хн-
лендарски", френския орден за научни пости
жения „Академически иалми" н др. Той умело 
съчетаваше научната си дейност с работата си 
като организатор на науката и заемаше най-
високн постове у нас и в чужбина, между конто 
трйбва да се огбележи избирането му за замест-
ник-председател на БАН (1959—1972), за ди
ректор на ЕЦЕЛ (1972—1986), за секретар на 
отделението за езикознание, литературознание 
и изкуствозиание при БАН (1958—1963), за ди

ректор на Института за български езнк л ос, 
1957), за ръководител на Катедрата по пл, ~ 
икдоевронейско езикознание в СУ К и 

Охридски" и на Секция га за общо H M ^ " 1 ' 
пейско и балканско езикознание в Инстито 
български език, за председател на Междуна™ 
ния комитет за класически студии (1959— lgfui" 
на Международння комитет на спяии '■ 
(1960-1965, 1983-1986), за замести ^ 
седател (от 1962 г.), председател (от 1965 г Г 
почетен председател на Международння ком 
1ет за Югоизточна Европа и пр. Както чрез ич 
ключителните си научни приноси, така и Чве* 
своята организаторска дейност, чрез своята 
иринципност, научна и човешка честност ака 
дсмик Вл. Георгиев определи до голяыа степей 
облика на иашия научен живот след победата 
на социалистическата революция. 
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