
PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XII (1988), 3 

ПРЕГЛЕД I ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ I SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Аниссша Милтенова (София, България) 

1 ЙОРДАН ЗАЙМОВ! 

На 11. XII. 1987 г. почина проф. д-р Йордан 
Займов. Славистичната наука загуби един от 
най-ревностните изследователи на българската, 
балканската и славянската етимология и оно
мастика, на историята на българския език и на 
старобългарските книжовни и епиграфски па-
метници. Научното дело на Й. Займов пред-
ставлява неделима част от пътя, изминат от 
езикознанието и изворознанието у нас през 
последните четири десетилетия. 

Проф. д-р Йордан Займов е роден на 23 ап-
рил 1921 г. в София. След като завършва гим
назия (полукласически отдел}, следва славянска 
филология в Софийския университет „Климент 
Охридски" (1940—1944). По време на следване-
то формира интересите си под непосредствения 
пример и ръководство на професорите Стефан 
Младенов, Йордан Иванов, Михаил Арнаудов, 
Михаил Попруженко, Стоян Романски и др. 
През 1946—1948 г. е гимназиален учител по 
български език в с. Гиген, Плевенско. През 
1950 г. Й. Займов постъпва като научен съ-
трудник в Института за български език при 
БАН, където работи до края на живота си. От 
1960 г. е старши научен сътрудник, а от 1971 г. 
— професор в Секцията за общо, индоевропей-
ско и балканско езикознание. От 1976 г. огла-
вява Секцията по ономастика и Групата за из-
даване на старобългарски паметници. 

Многобройни и престижни са приносите на 
Й. Займов в областта на етимологията и оно-
мастиката. Той активно участвува в съставяне-
то на Български етимологичен речник, голяма 
част от първия том на който е негово дело 
(1971). Публикува цяла поредица статии, пе-
чатани в български и чуждестранни издания, в 
конто разглежда етимологията на много гео-
графски и лични имена. Върхови постижения 
в тази облает са книгите му „Местните имена в 
Пирдопско" (1959), „Местните имена в Пана-
гюрско" (1977) и „Български географски име
на с -jb. Принос към славянския ономастичен 
атлас" (1973), защитена като докторска дисерта-
ция през 1977 г. Основните му интереси са на-
сочени към проучването на старинните българ

ски географски имена, въз основа на конто мо-
гат да се правят изводи за пътищата и местата 
на заселване на българските славяни на Бал-
канския полуостров. На този важен както за 
историята, така и за езикознанието въпрос е 
посветена монографията „Заселване на българ
ските славяни на Балканския полуостров. Про-
учване на жителските имена в българската то
понимия" (1967), в която е привлечено изклю-
чително богато градиво, събрано от широк кръг 
наши и чужди извори. Подложени са на детай-
лен разбор над 6000 жителски имена, образу-
вани съе старинни славянски наставки. Й. За
ймов публикува редица статии, в конто излага 
резултатите от проучванията си на български 
географски имена в Албания, в Средна и Южна 
Гърция. В тях се съдържат пенни данни за 
българското население и за българския език 
през средновековието. Предстоят да бъдат отпе-
чатани капиталните трудове „Български водо-
пис. Имената на водите в североизточния край 
на Балканския полуостров" и „Български имен-
ник". 

Й. Займов разкри качествата си на задълбо-
чен познавач на историята на българския език 
в статиите, посветени на етимологичен и сло
вообразователен разбор на географски и лични 
имена, зарегистрирани в старобългарски памет
ници. Той проучи народните имена на месе-
ците, старобългарските имена Безмер, Гостун 
и Маломир, термините „славяни" и „българи", 
изнесе богати сведения за старобългарската то
понимия във връзка с историята на българския 
език. В няколко публикации се спря на важни 
фонетични явления (изчезването на краеслов-
ните ерове, епентетичното „л", развоя на някои 
старинни славянски наставки, географски име
на с -шт- и -жд- и др.), конто са разгледани 
в нови аспекта въз основа на обширен топо-
нимичен материал. 

Проф. Й. Займов проучи и издаде Битолския 
надпис на Иван Владислав — важен паметник 
за българската история, старобългарския език 
и славянската епиграфика. Убедително е посо» 
чено мястото на паметника сред другите старо-
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г а р ски каменни надписи, а датирОЁКата — 
inl5·'ϊ016 г. е основана на разчитането на тек-

а и на допълнителни съображения от истори-
ОРСКО естество. За този труд авторът е удостоен 

Кирило-Методиевска награда на БАН през 
?о71 г. Едно от последните му постижения в 
„поучването на епиграфските паметници бе съоб-
шението му за Първомайския надпис от XI— 
XII в- (1983). 

В научните интереси на проф. Й. Займов 
централно място заемат проблемите за изда-
ване на най-ранните запазени старобългарски 
паметници. През 1982—1983 г. излезе издание-
то на Супрасълския (Ретков) сборник (съвм. с 
М Капалдо). То съдържа снимки на ръкописа 
в естествена големина, старобългарския текст 
на паметника и целия гръцки текст, към конто 
се предполага, че възхождат преводите. В уво
да са отбелязани някои нови езикови черти на 
паметника по отношение развоя на българските 
говори и на книжовния език през XI в. В срав
нение с изданието на С. Северянов са поправе-
ни всички грешки при разчитане на текста, оз-
начени са библейските цитати, приложен е ко-
ментар и разночетения по съществуващите пре-
писи. Изданието като цяло представлява извън-
редно необходимо помагало в работата на широк 
кръг специалиста. То бива отличено с Кирило-
Методиевска награда на БАН за 1983 г. 

През 1984 г. излезе от печат Кичевският 
(Битолски) триод, старобългарски паметник от 
XI—XII в. (в Холандия, възпроизведен със 
старобългарски машинописен шрифт; предстой 

да бъде публикуван пълен речник-ийдёкс към 
него). Под печат се намира ново критично из
дание на Асеманиевото евангелие — един от най-
ценните старобългарски паметници от X в. 

По инициатива на проф. Й. Займов бяха 
преиздадени класическите трудове на А. М. Се-
лищев: „Славянское население в Албании", „По
лог и его болгарское население" и „Очерки по 
македонской диалектологии" (1981). Той уча-
ствува в почти всички конгреси, конференции 
и симпозиуми по славистика, ономастика и ети-
мология, като в докладите си с професионална 
вещина, добросъвестност и строго придържане 
към фактите защитава научната истина за про-
изхода на Кирило-Методиевия език. Проф. 
Й. Займов бе член на Международния комитет по 
ономастика (със седалище в гр. Лувен, Бел-
гия), ръководител на българската нодкомисия 
към Комисията за съставяне на славянски оно-
мастичен атлас при Международния комитет 
на славистите. От 1977 г. бе член на редколе-
гията на сп. „Балканско езикознание". За пло-
дотворната си научна и обществена дейност е 
награден с орден „Кирил и Методий" I степен 
и с медал „100 години БАН". 

Всецяло отдален на науката, безкомпроми-
сен в отстояване на позициите си за развоя на 
бьлгарския език в миналото и днес, проф. 
Й. Займов се нарежда сред най-видните предста
вители на славистиката у нас и в чужбина. Той 
достойно продължи най-добрите традиции в бъл-
гарското езикознание и допринесе за утвържда-
ване престижа му в международен мащаб. 
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