Без време напусналият ни колега Александър Людсканов бе първият професионален
математически лингвист у нас. Той работи в областта на автоматичния превод в оная епоха,
когато трудностите по пътя към механизирането на превода от един естествен език на друг
изглеждаха по-малки, отколкото днес. Но Людсканов бе от ония, които виждаха нещата понадълбоко и това знаят всички, надникнали в известната му монография „Превеждат човекът и машината" [69].
Людсканов е роден на 20 април 1926 г. в София. Внук е на известния общественик и
държавник Драган Цанков (1828‒1911). Завършва френския колеж през 1943 г. в София,
след което отбива военната си служба и участва в Отечествената война. През 1949 г.
завършва с отличие право в Софийския университет. От 1950 до 1953 г. работи като редактор в Издателството на Централния съвет за българо-съветска дружба. Оттогава датира
професионалното му отношение към превода от руски на български. С руския език, литература и култура той бе закърмен от къщи, знаеше Гоголевите произведения едва ли не наизуст или поне използваше най-подходящите за дадена житейска ситуация цитати от тях.
От 1953 до 1964 г. Ал. Людсканов работи като преподавател по руски език в Софийския
университет. През 1964 г., вече определил езиковедските си интереси, той защити кандидатска дисертация на тема „Предмет, метод и систематика на общата теория на превода".
Бе време, когато езиковедските среди не се стесняваха да гледат накриво всички опити за
формализация и математизация на езиковите явления, затова Людсканов намери убежище
в лоното на Математическия институт на БАН, отначало като научен сътрудник в секцията
по теория на вероятностите и математическа статистика. През 1968 г. той бе избран за старши сътрудник и стана ръководител на първата у нас група по математическо езикознание,
която от 1970 г. влезе в състава на сектора по общи въпроси на кибернетиката и теорията
на управлението. Ранната му смърт го завари на тоя пост. През 1973 г. Людсканов защити в
Лайпциг докторска дисертация на тема „Човекът и машината като преводачи“.
За краткия период на работа, който му бе отсъден в Математическия институт на БАН
(1964‒1976), Ал. Людсканов разви интензивна и плодотворна дейност в няколко насоки.
Той разви т. нар. от него селективен модел на превода и основаната върху него стратегия
при автоматизирането на подобни процеси.
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Тези резултати на Людсканов намериха международен отзвук. Под негово ръководство бе създаден алгоритъм за автоматизиран превод от руски на български, с който бяха
направени някои първоначални експерименти. Ал. Людсканов разгледа обстойно въпроса
за нулевите елементи при автоматичния превод.
Немалка част от творчеството на Людсканов бе резултат на двустранно сътрудничество
с чуждестранни институти. С колеги от Академията на науките на ГДР (Ю. Кунце и др.) той
работи върху създаването на обективирана категориална граматика и идентификацията на
антецедентите на местоимения в научни текстове. Заедно с френски колеги (Д. Еро и др.) в
рамките на съвместна тема с френския Национален център за научни изследвания Ал. Людсканов работи върху семантичния анализ на научни текстове.
Ал. Людсканов бе не само изследовател, но и преподавател. От 1953 до 1958 г. той
чете лекции по руски език. От 1968 г. той четеше в СУ спецкурсове по Основи на математическата лингвистика и автоматичния превод и Автоматичния превод и основните лингвистични проблеми в научно-техническата информация. Във Великотърновския университет
той четеше спецкурс по Методологични проблеми на съвременното езикознание.
Особено активна бе дейността на Ал. Людсканов на международната арена. Той взе
участие през периода 1963‒1976 в повече от 30 международни срещи, във всяка от които
имаше доклад или друго научно участие. Ал. Людсканов чете освен това лекции в Париж,
Безансон, Берлин, Лайпциг, Прага, Москва, Монс, Пиза, Отава и Монреал. Той бе активен
деятел в редица международни организации и членуваше в Международната асоциация
по кибернетика (1966), Международната асоциация по компютърна лингвистика (1967),
където от 1969 г. бе член на изпълнителния й комитет. През 1969 г. Людсканов бе избран и
за вицепрезидент на Международната организация по семиотика.
През май 1975 г. Ал. Людсканов бе душата на проведената с голям успех във Варна от
ЕЦММ Международна конференция по компютърна лингвистика. В нея взеха участие 170
души, от тях 60 от чужбина, и бяха изнесени над 100 доклада.
По думите на проф. M. Янакиев „Ал. Людсканов вярваше, вярваше не сляпо, не защото
други му бяха внушили, а защото се беше убедил чрез собствена рефлексия, че не е далеч
времето, когато електронноизчислителната техника ще бъде способна да извършва
вместо човека всички онези изнурителни, но необходими справки, които днес често не
позволяват на преводача да отдели достатъчно внимание на творческите съставки в
работата си, справки, без които преводачът живее с чувството, че не е намерил найдобрия възможен превод. Отлично познаващ спецификата на многото разновидности
на преводаческата работа, Александър Людсканов непрестанно и ревностно търсеше
не „общи решения", а общата логическа основа на превода като дейност, основа, осъзнаването на която дава възможност в аналогични ситуации да се избира от няколко
принципно допустими превода наистина най-добрият” [69].
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