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На 16.02.2018 г. се навършиха 110 години от рождението на един от най-
забележителните български езиковеди – акад. Владимир И. Георгиев. 

Малцина са тези изследователи, чието научно дело създава епоха в раз-
витието на науката. Акад. Вл. Георгиев безспорно принадлежи към тях. По-
вече от 40 години след кончината му създаденото от него продължава да жи-
вее в трудовете на учените от следващите поколения.  

Днес само можем да мечтаем за солидното класическо образование, кое-
то са получавали по негово време младежите, решили да се посветят на ху-
манитарното знание. Блестящият възпитаник на Варненската класическа 
гимназия става блестящ студент по класическа филология, а след края на 
обучението си е изпратен на специализация във Виена. Там Вл. Георгиев 
работи в катедрата, в която няколко години по-рано Берджих Хрозни по-
лага началото на разчитането на надписа на диска от Фестос. Години по-
късно принос за дешифрирането му прави именно Вл. Георгиев1 (Georgiev 
1975а; Georgiev 1976а)2. Младият учен има щастието да специализира при 
такива имена в индоевропеистиката като Паул Кречмер и Норберт Йоил. 
Твърде скоро се появява и първият му голям труд в тази област – Индоев-
ропейските гутурали (Георгиев/Georgiev 1932). В него авторът излага кон-
цепцията си за т.нар. трипартиция на гутуралите, която има предимства при 
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определянето на етимологията на редица старобългарски, съвременни бъл-
гарски и общославянски лексеми с очевиден общ произход, но необясни-
ми от позицията на съществуващите дотогава представи за консонантните 
промени. 

Виенският университет продължава да бъде притегателен център за мла-
дия учен. През 1934 г. там той получава докторска степен за изследването 
си Отрицателната заповед в гръцки, латински, български, староиндийски и 
инюктивът. 

Още с първите си научни изяви, с които отхвърля общоприети посту-
лати от световнопризнати в индоевропеистиката авторитети, Вл. Георгиев 
прави заявка, че в науката навлиза учен, който не приема готови теории, 
който подлага на съмнение отдавна утвърдени постановки, който няма да 
се поколебае да заяви своето несъгласие с тези, наложени от често проме-
нящата се конюнктура.  

За близо 50 години научна дейност изследователят създава 28 книги, 
над 500 статии и над 300 популярни статии. Зад тези числа се крият забеле-
жителни открития.  

Най-широко признатото и смятано за безспорно откритие на Вл. Геор-
гиев е въвеждането в индоевропеистиката на неизвестен дотогава език, 
принадлежащ към това езиково семейство – праилирийски/предгръцки/пе-
ласгийски. Благодарение на големия авторитет на учителя на Вл. Георгиев 
– П. Кречмер, в науката е било наложено становището, че необяснимите 
от гледна точка на фонетиката на гръцкия език особености в редица 
лексеми и топоними са остатъци от предгръцки неиндоевропейски език. 
Използвайки сравнително-историческия метод на изследване, българският 
учен успява да докаже съществуването на древен индоевропейски праезик 
– пеласгийския (Georgiev 1941; Georgiev 1945). 

Интересът на индоевропеиста към древните езици, говорени от отдавна 
изчезнало или претопено население, обитаващо Европа далеч преди гръко-
римската цивилизация, въвежда в обхвата на научните дирения на Вл. 
Георгиев една от най-загадъчните теми в европеистиката – етруския език и 
култура. Повече от 30 години делят първитe му публикации (Георгиев/Ge-
orgiev 1938; Georgiev 1939; Georgiev 1940) от обобщението на дългого-
дишните му занимания и опити за дешифриране на етруските надписи, пуб-
ликувани в два поредни тома на списание Балканско езикознание (Georgiev 
1970; Georgiev 1971a). В последните си трудове ученият достига до убеж-
дението, че етруският език е продължител на хетския, и привежда в под-
крепа на това редица морфологични и лексикални съответствия между 
двата езика. 

Задълбочените познания на акад. Вл. Георгиев в областта на гръцкото 
и предгръцкото езикознание предопределят успешните резултати в раз-
читането на критско-микенската писменост, на което посвещава редица 
изследвания (Георгиев/Georgiev 1950; Георгиев/Georgiev 1955а; Georgiev 
1960; Georgiev 1976а; Georgiev 1976б; Georgiev 1976в и др.). Ученият е един 
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от малцината специалисти в тази област и има ценни приноси в гръцката 
етимология. 

Централно място в проучванията на Вл. Георгиев заема още един из-
чезнал древен език – тракийският. В засиления интерес на българската на-
ука в това направление от средата на миналия век насам неговите изслед-
вания имат централно място. Дългогодишните му усилия са обобщени в 
монографичните трудове Тракийският език (Георгиев/Georgiev 1957а), Въп-
роси на българската етимология (Георгиев/Georgiev 1958а), Българска 
етимология и ономастика (Георгиев/Georgiev 1960), Траките и техният 
език (Георгиев/Georgiev 1977). В проучванията си по тази тема авторът убе-
дително доказва съществуването на два древни балкански езика – тракий-
ски и дако-мизийски, които ясно се различават по фонетичните си особе-
ности. Естественият научен интерес към сродни с тях древни езици логич-
но го насочва към темата за отдавна изчезналите индоевропейски езици, 
говорени в Мала Азия – хетско-лувийските (Georgiev 1967; Georgiev 1973). 

Оценявайки уникалното богатство на топонимията и невероятната ус-
тойчивост на местните имена, които остават непроменени хилядолетия след 
изчезването на населението, което ги е създало, големият учен насочва из-
следователския си интерес към тяхната интерпретация, която неизменно 
върви успоредно с разглеждането на етногенетични проблеми (Георгиев/ 
Georgiev 1955а; Георгиев/Georgiev 1958а; Георгиев/Georgiev 1960; Georgi-
ev 1971б; Georgiev 1975а; Georgiev 1975б). 

Специално място в научните му интереси заема балканското езикозна-
ние. Плодотворната идея за съществуването на балкански езиков съюз, в 
който българският език заема ключова позиция, започва да печели привър-
женици в средата на миналото столетие. Натрупващите се изследвания да-
ват възможност, по инициатива и с дейното участие на акад. Вл. Георгиев, 
през 1966 г. в София да бъде проведен Първият международен конгрес по 
балканистика. Ученият е дългогодишен ръководител на Секцията за общо, 
индоевропейско и балканско езикознание към Института за български език. 
По негова инициатива през 1959 г. ИБЕ поставя началото на сп. Балканско 
езикознание, което бързо се утвърждава като престижен научен форум. 
Поредицата излиза без прекъсване вече 60 години. 

Интерес за индоевропеистиката представят два обобщаващи труда, в 
които ясно са отразени новаторските идеи на акад. Вл. Георгиев за делени-
ето на индоевропейските езици – Исследования по сравнительно-истори-
ческому языкознанию. Родственные отношения индоевропейских языков 
(Георгиев/Georgiev 1958б) и Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee 
(Georgiev 1966).  

Забележителните познания на Вл. Георгиев в областта на индоевро-
пейското езикознание предопределят своеобразен поглед „отвън“ по отно-
шение на славянските езици. Несъмнен принос са трудовете, посветени на 
периодизацията на праславянски (Георгиев/Georgiev 1968а, 1973). От из-
ключително значение е разработката Праславянската фонемна система и 
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ликвидната метатеза (Георгиев/Georgiev 1963), доразвита в монографи-
ята Вокалната система в развоя на славянските езици (Георгиев/Georgiev 
1964), която представя качествено нова теза за същността и развоя на сла-
вянската фонемна система въз основа на конкретен материал от чуждата 
топонимия и антропонимия от предписмения период, старобългарски текс-
тове, съвременните български диалекти и съвременните славянски езици. 
В тях на основата на мащабен съпоставителен анализ изследователят за-
щитава позицията, че в праславянски не е съществувала гласна о, а е има-
ло две различаващи се по дължина гласни а. Тази теза дава обяснение и на 
т. нар. руско „акане“ (Георгиев/Georgiev 1968б). 

Главният принос на книгата му Основни проблеми на славянската ди-
ахронна морфология (Георгиев/Georgiev 1969), в която се обясняват номи-
налните флексивни морфеми в съвременните славянски езици, е общова-
лидността на фонематичните и морфологичните закони, на които се под-
чиняват тези морфеми, доказателството, че както едните, така и другите 
промени са правилни и закономерни (в разрез с разпространеното дотогава 
младограматическо тълкуване на проблема). 

Почетно място сред неговите научни занимания заема българската ети-
мология. Вл. Георгиев организира екип от изследователи и поставя като 
основна задача пред секцията, която ръководи, създаването на Български 
етимологичен речник3, с което полага началото на българска етимологична 
школа. 

От гледна точка на историята на българския език интерес представлява 
предложената от акад. Вл. Георгиев периодизация, която отрича съществу-
ването на т.нар. среден (междинен) период (Георгиев/Georgiev 1958в). Ус-
поредно с тези генерални за българското езикознание въпроси, авторът се 
спира и на неизследвани частни проблеми, свързани с фонетиката, морфо-
логията и речниковия състав на българския език (Георгиев/Georgiev 1952; 
Георгиев/Georgiev 1955б; Георгиев/Georgiev 1957б, Георгиев/Georgiev 1957 
в; Георгиев/Georgiev 1958г; Георгиев/Georgiev 1961; Георгиев/Georgiev 
1968в; Георгиев/Georgiev 1968г). Голяма част от тези изследвания е събра-
на в обобщаващия труд Проблеми на българския език (Георгиев/Georgiev 
1985). 

Натрупващите се научни трудове стават стъпалата, по които Вл. Геор-
гиев се издига шеметно в научната кариера – на 26-годишна възраст по-
лучава докторска степен; на 28 г. става доцент; на 37 г. – извънреден про-
фесор; на 40 г. – редовен професор; на 44 г. – академик. Определено може 
да се каже, че кариерното му развитие е забележително изключение в об-
ластта на хуманитарните науки.  

Заедно с активната си научна дейност акад. Вл. Георгиев 40 години во-
ди академични курсове в СУ „Св. Климент Охридски“. Изброяването им 
респектира не по-малко от научните области, в които работи, или от броя 
на публикациите му. Това са курсове по: историческа граматика на ла-
тинския език; фонетика на латинския език; морфология на латинския 
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език; историческа морфология на латинския език; история на въпроса на 
предгръцкото население; латински език; история на гръцкия език; исто-
рия на латинския език; история и сравнителна морфология на гръцкия и 
латинския език; история на римската литература; история на гръцката 
литература; история на гръцката култура; историческа граматика на 
гръцкия език; езикознание; увод в езикознанието; общо езикознание. 

Невероятно изглежда съвместяването на толкова много различни и мно-
гопосочни академични дейности. 

Още по-невероятно е, когато до тях поставим впечатляващата органи-
зационна и ръководна дейност на Вл. Георгиев – директор на Института за 
български език, дългогодишен заместник-председател на БАН, ректор на 
СУ „Св. Климент Охридски“, директор на Единния център за език и лите-
ратура, ръководител на Катедрата по общо, сравнително и индоевропейско 
езикознание в Софийския университет, ръководител на Секцията за общо, 
индоевропейско и балканско езикознание към ИБЕ.  

Научните постижения на акад. Вл. Георгиев получават заслужено приз-
нание. Без да изчерпвам дългия списък на почетни звания и членства в 
престижни международни организации и комисии, ще спомена, че ученият 
е член на Френската, Белгийската, Саксонската, Финландската, Атинската 
академия на науките; удостоен е със званието „почетен доктор“ на Берлин-
ския и на Пражкия университет; бил е заместник-председател на Между-
народния комитет на славистите; заместник-председател, председател и 
почетен член на Международния комитет за изследване на Югоизточна 
Европа; член на Международния комитет на лингвистите; член на Между-
народния комитет по ономастика; член на Управителния съвет на индо-
европейското дружество; член на Бюрото на Управителния съвет на Меж-
дународния комитет по микенология. 

Акад. Вл. Георгиев два пъти е удостояван с Димитровска награда; че-
тири пъти – с орден „Георги Димитров“, както и със званието „герой на 
социалистическия труд“. Носител е на френския орден за наука „Акаде-
мични палми“.  

Акад. Вл. Георгиев извърши впечатляващ дарителски акт, като прех-
върли във Фонд „13 века България“ значителна сума и постанови волята 
си на деня, в който е роден, учреден по негово желание дарителски Фонд 
„Владимир Георгиев“ да връчва награда за труд в областта на езикозна-
нието. За беда скоро след неговата кончина депозираните средства бяха 
обезценени от инфлацията в края на 80-те и началото на 90-те години и на 
практика изчезнаха. 

Години по-късно, макар и неподплатена материално, наградата беше 
възстановена за радост на езиковедите у нас. 

За хора като Вл. Георгиев винаги имаме усещането, че са напуснали 
без време този свят.  
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Защото той можеше да даде още много.  
Защото животът му не се измерва с тирето между датата на рождени-

ето и датата на кончината му.  
Защото толкова истинска голяма фигура слага отпечатък не само върху 

времето, в което живее и работи, а проправя път и завещава идеи за идва-
щите поколения. 
 

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 Вл. Георгиев установява, че знаците от диска от Фестос показват родство с 

критското сричково и с лувийското пиктографично писмо. 
2 В предлаганата обзорна статия се цитира избрана литература. 
3 От 1973 до 2017 г. от Българския етимологичен речник са излезли 8 тома. 
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