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На 31 .мај 2013 20дина во скоаје uочина акаде.мик Пешар Хр.
Илиевски, редовен uрофесор на Филозофскuoш факулшеш во скоије.
За доиисен член на Македонскаша акаде.мија на наукише и у.меш
носшише е избран на 14 .мај 1979 20дина, а за редовен на 21 ное.мври

1983 20дина.
По иовод с.мршша на акаде.мик Пеluар Хр. Илиевски, Маке
донскаша акаде.мија на наукише и у.мешносшише, Филозофскиош фа
кулшеш ири Универзишешош "Св. Кирил и Мешодиј н u Инсшuшу
шош за македонски јазик "Крсше Мисирков" на 3 јуни 2013 20дина

одржаа заедничка ко.ме.морашивна седница. Седницаша ја ошвори
акад. Љуuчо Коцарев, uошuрешседашел на Македонскаша акаде.мија
на наукише и у.мешносшише. За живошош и делошо на акад. Пешар
Хр. Илиевски од uмешо на Одделениешо за лиН2висшика и лишера
шурна наука 20вореше акад. Блаже Рисшовскu, а како не20в нај
близок сорабошник 20вореше акад. Вишо.мир Мишевски. Од u.мешо
на Филозофскиош факулшеш зборуваше доценш д-р Рашко Дуев, а од
u.мешо на Инсшишушош за .македонски јазик д-р Убавка Гајдова. Проф.
д-р Крucшuна Кра.мер зборуваше од u.мешо на а.мериканскише лиН2вucши и слависшu. Пред каuелаша зборуваше 2.2. Сшефан од u.мешо
на Македонскаша uравославна црква

-

Охридска архиеиискоиија.

Во оваа uубликација 2и објавува.ме одржанише 20вори и библи02рафијаша на шрудовише на акаде.мик Пешар Хр. Илиевски.

СООПШТЕНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Македонската академија на науките и уметностите со жалење
ја известува јавноста дека на 31 мај почина академик Петар Хр.
Илиевски.
Петар Хр. Илиевски е роден на 2 јули 1920 година во село
Горно Бигор - Доленци, Кичевско. По завршувањето на Богослов
скиот факултет во Софија, во 1946 година, работи како наставник во
средни училишта во Скопје. Во 1956 година дипломира на групата
Класична филологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Специ
јализирал микенологија во Кембриџ во 1957/58 година и докторирал
од истата област во 1960 година на Филозофскиот факултет во
Скопје на тема "Аблативот, инструменталот и локативот во најста
рите грчки текстови" при што е избран за доцент, во 1966 година е
избран за вонреден професор, а во 1971 година за редовен професор.
Одговорен уредник е на сојузното списание за класична филологија и
антички студии "Жива антика".
Од 1965 година е член на Постојаната меѓународна комисија
за микенолошки студии. Од 1981 година е член на Центарот за балкано
лошки истражувања при Академијата на науките и уметностите на
Босна и Херцеговина, го организирал Друштвото за антички студии на
Југославија (1972-1973 година), како и низа меѓународни научни собири.
Научната дејност ја остварува во три области: класиката, бал
канистиката и палеославистиката.
Во класиката ги истражува античката просодија и преводните
можности на македонскиот јазик, како и класичното наследство во
македонската култура. Меѓународна афирмација постигнал во мике
нологијата, каде што дава свој прилог кон решавањето проблеми од
религијата, антропонимијата и просопографијата, со што придоне
сува да се реконструира микенската цивилизација.
Во балканологијата ги истражува причините на јазичните
промени и заемното доближување на јазиците што се зборуваат на

територијата на Балканот, со посебен осврт на морфосинтаксичките
особености, лексиката и зборообразувањето во македонскиот јазик.
Посебно ја проучува дамаскинарската книжевност во маке
донски превод во контекстот на историскиот развој на македонскиот
јазик. Проучувајќи ја словенската писменост од нејзините почетоци,
особено глаголицата, евангелската мисија на свв. Кирил и Методиј, ја
проследува нивната идеја за рамноправност на јазиците, како и
просветителската дејност на свв. Климент и Наум Охридски.
Учесник во НОБ

е

од септември 1944 година.

Учествувал во првиот превод на Светото Евангелие на совре
мен македонски јазик во 1952 година. Автор е на околу 400 труда и
добитник на повеќе награди и признанија.
За член на Македонската академија на науките и уметностите
е избран во 1979 година.
Погребот на академик Илиевски ќе се изврши на Градските
гробишта во Бутел на 1 јуни 2013 година (сабота), а неговите
посмртни останки ќе бидат изложени во капелата на Гробиштата од
12 до 13 часот.
Заедничката комеморативна седница на Македонската акаде
мија на науките и уметностите, на Филозофскиот Факултет при Уни
верзитетот "Св. Кирил и Методиј" и на Институтот за македонски
јазик "Крсте Мисирков" ќе се одржи во МАНУ на 3 јуни 2013 година
(понеделник) во 12 часот.

Акад. Блаже РИСТОВСк.и,
Одделение за лингвистика и литературна наука

ПОЧИНА АКАДЕМИКОТ ПЕТАР ХР. ИЛИЕВСКИ

Ужалено семејство на академикот Петар Илиевски!
Уважени почитувачи на починатиот колега и пријател!
На 31 мај 2013 година сосем неочекувано не напушти нашиот ува
жуван пријател и колега, тивкиот човек и строгиот научник на Одделе
нието за лингвистика и литературна наука на МАНУ акад. Петар Хрис
тов Илиевски. Сите свои полувековни макотрпно изведувани сложени
проучувања и аргументирани научни сознанија од областа на класич
ната филологија, посебно од микенологијата, балканистичката проблема
тика од разни епохи и палеославистиката, со акцент на опширната ки
рило-методиевска област и со посебен интерес кон глаголичкото писмо
и евангелската мисија на солунските браќа и културно-историските
проф или на светителите од Ох.ридскиот книжевно-културен центар
Климент и Наум; сите проучувања на развитокот на старословенските
традици и иновации и црковнословенската писменост и зачуваните спо
меници во османлискиот период, проучувањата и изданијата на дамаски
нарската писмена традиција, со сите "светила незаодни" и културни
традиции;

сите тие многубројни фундаментални истражувања a a

демикот Илиевски штедро ги завешта во Фондот на македонската
научно-културна историја.
Академикот Петар Хр. Илиевски е роден на 2 јули 1920 година
во кичевското село Бигор - Доленци. По краткото учество во Народно
ослободителната војска на Македонија во 1944 година, патот го про
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должува на Богословскиот факултет во Софија што го завршува во 1946
година. Учествува во првиот превод на Светото Евангелие на совреме
ниот македонски јазик (1952). Желен за проширување на своите знае
ња, се запишува како студент на Катедрата за класични студии на
Филозофскиот факултет и дипломира во 1956. Со специјализацијата по
микенологија на Универзитетот во Кембриџ (во 1957/58 учебна годи
на), по проучувањето на микенските плочки стана првиот наш мике
нолог и во 1960 година докторира со дисертацијата ,,Аблативот, инстру
менталот и локативот во најстарите грчки текстови" што беше и обја
вена во следната година. Од 1965 година станува член на Постојаната
меѓународна комисија за микенолошки студии, а од 1981 и член на
Центарот за балканолошки истражувања при АНУБиХ во Сараево, го
организира Друштвото за антички студии на Југославија (1972-1973),
како и низа меѓународни научни собири во земјава и во странство. Има
работено врз повеќе научноистражувачки проекти и објави над 400
одделни студии и други прилози (на разни јазици) во земјава и во
странство, со десетина одделни фундаментални монографски публикции
што го претставија како повеќестран истражувач во областа на кла
сичната филологија, микенологијата, балканистиката и славистиката, со
посебен ангажман во македонистиката и во црковната историја и кул
тура. За своите научни истражувања беше добитник на високи награди
и признанија, а на 14 мај 1979 година беше избран и за член на МАНУ.
Долги години, до пензионирањето, беше редовен професор на
Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје и
одговорен уредник на меѓународното списание за класична филологија
и антички студии "Жива антика". За своите фундаментални истражу
вања од областа на македонистиката (со рефлекс на лингвистиката), со
посебен научен интерес кон медиевалистичкиот период и палеослави
стиката, старословенскиот јазик и писмената традиција, балканистиката
со акцент на сакралното и световното писмо (посебно во нашата
писмена традиција), со студии за јазикот, литературата и културната
историја. Уникални кај нас му остануваат истражувањата од областа на
микенологијата од аспект на јазикот, духовниот живот, антропоними
јата и просопографијата на Микенците и микенската цивилизација.
Редовно учествуваше на меѓународните славистички конгреси и
на други научни собири во земјава и во странство, а беше редовен акти
вен учесник и на билатералните руско-македонски и украинско-маке
донски научни собири што се одржуваат наизменично во Македонија и
во Русија и Украина.
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Беше секретар на Одделението и редактор на списанието "При
лози", а од формирањето на Истражувачкиот центар за ареална лингви
стика во МАНУ беше претседател на Советот, како и член на Советот
на Лексикографскиот центар. Беше редактор и соработник на лингви
стичката област во Редакцијата на првата национална Македонска енци
клопедија. Усрдно го водеше и секторот за Македонскиот термино
лошки речник. Објави забележан полемички осврт за истражувањата на
текстот на каменот од Розета, па се обиде да се вклучи и во решавање.о
на прашањето за името на нашата држава, но остана кум на национал
ната парична единица денарош.
Академикот Илиевски активно учествуваше и на последниот
состанок на Одделението и си отиде со молба да му се овозможи на
неговиот соработник и наследник да отиде поскоро во Киев за да
уточни некои непројавени делови од зборови на копиите од ракописот
превод од грчки на македонски од XVI век, за да може 93-годишниот
истражувач да ја заврши дообработката и ракописот да биде објавен во
рамките на научната соработка помеѓу НАНУ и МАНУ. Ракописот
остана отворен...
Академикот Петар Хр. Илиевски е веќе завршен профил во
македонската научна и културно-национална историја. Делата стану
ваат светила незаодни за поколеНИЈата.
Слава му!
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Акад. Витомир МИТЕВСКИ,
Одцеление за лингвистика и литературна наука

INMEMORIAМ

ПЕТАР ХР. ИЛИЕВСКИ (1920-2013)

Доволен е само кус преглед на библиографијата на акад. Илиев
ски за да се согледа обемноста и разновидноста на неговиот научен
ангажман. Ширината на неговиот интерес предизвикува тешкотии при
обидот да се прикаже, бидејќи бара познавање на повеќе области кои
понекогаш се многу одцалечени една од друга. Познавачите на него
вото дело прават едно тематско групирање кое се наложи како најпри
Фатливо. Тука прво се наоѓа класичната филологија каде што истак
нато место зазема микенологијата. Потоа следуваат балканолошките
лингвистички С1Удии со посебен осврт кон историскиот развој на маке
донскиот јазик. Третата група трудови ги обработуваат византиско-сло
венските односи со посебен акцент на кирило-методиевските С1)'ДИИ.
СО своите истражувања во микенологијата, и тоа почнувајќи од
времето кога таа го пробиваше својот пат како посебна научна дисци
плина, акад. Илиевски многу брзо се издвои како светски експерт. Него

вата докторска дисертација од 1960 година Аблашuвош, uнсшрумен
шалош

U

локашuвош во најсшарuше zрчкu шексшовu е една од првите

во таа област и се наметна како неизбежна литература, често цитирана
во научните кругови. Четириесет години подоцна, тој го објави делото
Жuвошош на Мuкенцuше во нuвнuше uuсмени сведошшва кое претста

вува синтеза на четиридецениските истражувања и

ги

Донесува завршните

истражувачки разултати во низа области: географијата, стопанството,
религијата, топонимијата, антропонимијата итн. Притоа е особено зна
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чаен компаративниот пристап што го применува при толкувањето на
личните имиња во микенскиот, хомерскиот, класичниот грчки и сло
венскиот свет со што проблемот посебно се аR!I)'ализира. Во една раз
виена споредба со балканските искуства низ историјата се докажува
дека на овие простори се воспоставени континуитет и врски кои гово
рат за проникнување и заемно влијание на различните култури.
К ако класичен филолог со широк интерес акад. Илиевски се
впушта во истражувањето и проблеми од областа на поетиката, лите
ратурата и философ ијата. Овде би ја издвоил книгата За аншичкаша
иросодија во македонски иреиев во која се расправа за јазикот и метри
ката во препевите на античката епска поезија на македонски јазик при

што централно место заземаат препевите на акад. Михаил Петрушев
ски. Намерата е да се укаже на спецификите на нашиот јазик кој со
својот говорен ритам е податен за создавање на класичниот хексаметар,
но наедно е изложен и на опасноста од претерано присуство на дактил
ски хексаметри што не одговара на оригиналот. Со својата суптилна
анализа, овие текстови претставуваат документ за еден значаен поетски
преводен потфат, а наедно и прирачник и водич за сите оние што сакаат
да се испробаат како препејувачи на античката епика.
К он ова би додал и една серија текстови кои расправаат за зна
чењето на поимот хармонија во старогрчкиот јазик, литература и
философ ија. Тргнувајќи од оформувањето и развојот на терминот har
тоnја во микенскиот и хомерскиот грчки, истражувањето ги открива
многуте значенски нијанси на зборот за да ги покаже длабочината и
клучното значење на овој поим за античката култура воопшто.
Истражувањата на микенскиот и класичниот свет му овозможија
на акад. И лиевски да изгради широка основа за балканолошки лингви
стички студии каде што е вклучен и развојот на македонскиот јазик.
Тука посебно значење има обемната книга Балканолошки лиНl
висшички сшудии каде што се истражуваат причините за јазичните про
мени и заемното доближување на јазиците што се зборуваат на една
територија како што е Б алканскиот Полуостров. Предмет на анализа се

морфосинтаксичките особености, лексиката и зборообразувањето. Колку
за пример, би го издвоиле проблемот за потеклото на суфиксите -јѕѕа во
грчкиот и во словенските јазици. Авторот покажува дека влијанието
Mefy овие две јазични средини на Балканот не одело исклучително од
грчкиот кон словенските јазици, туку и обратно.
К рупен придонес на о вој IUIан е и изданието на Крнинс1CUОШ

дама ски н,- Ра60тејќи студиозно во ракописните одцеленија во библио
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теките во неколку балкански центри, а потоа и во Киев и во Москва,
академик Илиевски успеа да го комплетира ова дело во кое се укажува
на особеностите на македонскиот јазик со векови наназад, пред да биде
утврден како посебен современ литературен јазик.
Подоцна кон ова ќе се надоврзе и крупното дело под наслов
Традиција и иновации во македонскише црковнословенски кнuжевнu
сЙоменици од шурскиош Uериод.
Како одговор на една расправа во македонската јавност за поја
вата и развојот на словенската писменост се јавува книгата под наслов
Појава и развој на uисмошо со uосебен осврш кон uочешоцише на
словенскаша Uисменосш. Во неа се пристапува кон проблемот на сло
венската писменост со опсежни аналогии со постарите писма. Со оглед
на тоа што Словените ги усвоиле придобивките на византиската и
медитеранската култура, а посредно и на блискоисточната, истражува
њето завлегува во областа на самите почетоци на писмото воопшто.
Во вториот дел на книгата посебно внимание се посветува на
глаголицата, која во Охридскиот книжевен центар се употребува како
официјално писмо во најстариот период од словенската писменост.
Глаголицата од авторот се нарекува "иконично писмо", создадено непо
средно по победата над иконоборството, со цел да се врши и визуелна
евангелска проповед.
Во рамките на кирило-методиевските студии посебно се издво
јува книгата под наслов Свешwzа незаодни. Словенскише uрвоучишели
и нивнише ученици. Делото ги анализира главните придобивки на миси
јата на светите браќа Кирил и Методиј, создавањето на словенското
писмо, кодификацијата на книжевниот односно литургискиот јазик и
првиот превод на најзначајните библиски и литургиски книги, но
притоа се истакнува идејата на св. Кирил за рамноправноста на сите
јазици, која од денешна перспектива ја доживуваме како одбрана на
културолошките начела на современа Европа.
Не претендирајќи на улогата на некаков оценувач на научното
дело на академик Илиевски, ќе си дозволиме само да го искажеме
нашиот личен впечаток. Тематски разгранетиот опус што останува зад
него сведочи за еден извонредно плоден научник кој благодарение на
своето многустрано образование успеал да создаде неповторлив синте
тички научен увид во проблемите на кои работел. Покрај тоа, слободен
сум да тврдам дека се уште не сме во состојба да го утврдиме реално
значењето на тоа научно остварување. Тоа веројатно ќе можат да го
направат генерациите што доаѓаат.
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За да добиеме барем делумна претстава за ликот на академик
Илиевски, неопходно е накусо да укажеме и на неговиот ангажман во
областите кои излегуваат од рамките на класичната филологија.
Тука, пред се, мислиме на неговата долгогодишна работа врз
афирмација на православието кај нас. Теолог според првичното високо
образование, тој уште од раните повоени години, во неповолни поли
тички околности по 1945 година, се залага и на теоретски и на прак
тичен план за нашата вера. Прво работи како предавач по веронаука, а
потоа учествува и во Матичната комисија за основање на Православ
ниот богословски факултет во Скопје. Потоа пишува и серија статии за
ЕНЦUКJlоilедuјаша на ЈУ20славuја со теми од православието. Сепак, во

оваа област е најзначајно неговото учество во преводот на ЕваН2елuешо
на македонски Јазик.
Како посебен прилог кон изградбата на самостојната Македо
нија ќе го издвоиме именувањето на македонската валута - денарот.
Тој, така да речеме, кумот на нашиот денар, ја изврши таа задача
постапувајќи компетентно, одмерено и далековидо.
Би ни требало многу простор ако сакаме да ги наброиме сите
ангажмани на акдемик Илиевски како професионалец и јавна личност.
Колку за пример, ќе споменеме дека тој е организатор на многу до
машни и меѓународни научни собири од највисок ранг, како што е
Осмиот меѓународен микенолошки колоквиум во 1985 година

во

Охрид.

Со еднаква одговорност учествува и се грижи за работата на Истра
жувачкиот центар за ареална лингвистика при МАНУ.
олгогодишен одговорен уредник е на меѓународното научно
списание Жива аншuк.а

за

чие редовно излегување се грижеше буквално

до последниот здив.
Како професор остана приврзан кон своите поранешни С1)'денти
без оглед на тоа што веќе одамна беше во пензија. Благодарение на
неговата помош, многу млади класични филолози се здобија со звање
магистер и доктор на науки, а на некои им овозможи и учество на
научни собири или престој во странство.
Сето тоа не му пречеше во сеКОЈдневниот живот да остане
едноставен, непосреден и простодушен човек секогаш подготвен за
искрена комуникација.
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Доцент д-р Ратко ДУЕВ,
Филолошки факултет "Блаже Конески"

ГОВОР НА КОМЕМОРАЦИЈАТА
ЗА АКАДЕМИК ПЕТАР ХР. ИЛИЕВСКИ

"Nemo per

ѕе

satis valet ut emergat; oportet таnuт

aliquis porrigat, aliquis educat" .
"Никој не е доволно силен сам да се подигне;
некој треба да му подаде рака, некој да го подучи".
(Сенека, Писма до ЛУКWlиј, 52.3)
Кога ќе се сетам на времето пред 20-ина години, на времето
кога зачекорував во светот на науката, кога со недоверба гледав во
моите обиди да напишам научен труд, дури и не верував дека можам
сам да го сторам тоа, а немав ниту искуство ниту доволно знаење, пред
мене се појави Човекот кој ми подаде рака и несебично ме подучуваше.
Неговите зборови "Ова е веќе добро" за мене значеа многу, ми
влеваа самоДоверба, беа лек за мојата трема кога одев на домашни и
меѓународни научни собири, кога ги објавував моите прилози и книги.
Тоа траеше до неодамна, кога го замолив да го прочита мојот реферат
за Меѓународниот микенолошки колоквиум, кој се одржа во Париз
2010 година, за да ме посоветува за моите ставови. Но, тој ме одби.
Зачуден го замолив да ми одговори "Зошто Професоре?" Едноставно
рече: "Нема потреба, веќе можеш сам".
Кога требаше заедно да заминеме на моето прво учество на еден
светски конгрес, кој се одржа во Рим, тој се премисли и сметаше дека е
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подобро сам да учествувам. Тоа за мене беше шок. Да настапам пред
академици, врвни специјалисти од целиот свет, да реферирам и да ги
бранам своите ставови, но премолчев, знаев дека го прави тоа со намера
и за мое добро, да научам повеќе. На такви собири можат да учеству
ваат само врвни специјалисти и помлади научници но само со препо
рака од еминентен професор. Во деновите додека траеше собирот, оста
натите учесници се однесува кон мене со голема почит, но знаев дека
тоа не поради мене туку поради мојот професор Петар Хр. Илиевски.
Постепено, на својствен начин за него, во мене ја всадуваше
љубовта кон науката и успеа да го прелее сопствениот научен дух полн
со строги начела: одговорност, пожртвуваност, неуморност, упорност,
самокритичност и начелото како научно и аргументирано да се брани и
сака сопствената татко вина.
Некои му замеруваа, но тој никогаш не отстапи од своите
начела, ниту кога го прогласуваа за херој и гениј, ниту, пак, кога го
сметаа за предавник. Неговите дела остануваат како споменик на еден
научник од светски ранг, чија големина и значење за нашата држава и
народ уште долго ќе бидат предмет на анализи и расправи.
Уште многу може да се зборува за неговиот лик, за неговата
скромност, чесност, како професор но и педагог. Тоа го чувствував кога
започнав да работам на Филозофскиот факултет, знаев зошто се разли
кувам од другите, бидеј ќи немале среќа да имаат таков учител и пато
каз во животот.
Како во антиката, ќе завршам со стихови кои му ги посветив
нему, како натпис на неговиот споменик, токму тука во МАНУ каде
што во 1998 година се вработив како негов асистент:

Тој беше
каде белuош нарцис беше uолн со беда,
а севuшнuош молкум 2леда без екош,
каде совршенuош нuчкум јаде од свешош,
шаму, каде зборош 20 2леда лuкош на векош.
Тој одеше
низ шuрнuош Океан со немирен чекор,
од земја каде редош е uошuснаш од сшzен Неuокор,
одеше низ небошо држејќu 20 сонцешо,
но не знаеше дека ја МШlува Неа.
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Живееше
каде бессuлниош uека Uо uочиш,
а реки uолни крвје ШрКШlааш шела,
каде немиош в усша uолни коuнеж
и УМОШ не владее над слободни ЛУlе.
Тој беше. е и ќе биде шаму

каде неуморно ilловеше не20ваша мисла.

Gratias tibi ago!
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Проф. д-р Убавка ГАЈДОВА,
Институг за македонски јазик "Крсте П. Мисирков"

INMEMORIAМ
Е
П ТАР ХР. ИЛИЕВСКИ

Почmyвано семејство Илиевски!
Почитувани присутни!
Во овој несреќен, но неодминлив дел од животот, денес се
собравме да му ја одцадеме нашата почит на акад. Петар Хр. Илиевски.
Обично, во вакви мигови се вели последна. Уверена сум дека за луѓе со
величина на акад. Илиевски не може и нема да биде последна туку
ДОСТОЈна почит на заминување.
Пред два дена се простивме со нашиот драг професор, соработ
ник во научната и во издвачката дејност, почитувач на работата на
Инстmyтот за македонски јазик и негов поддржувач во многу иници
Јативи - со мисла, со совет, со поглед директно насочен, со напишан
збор, секогаш длабоко научно осмислен и духовно облагороден.
Неговиот седумдецениски ангажман во научниот живот во
Македонија и неговата несекојдневна повеќедимензионалност на нау
.
чен интерес се вкоренети во создавањето и во разВОЈОТ на класичната
филологија, палеославистиката, балканистиката и, воопшто, во македо
нистиката. Како класичен филолог, тој јасно ја разбираше и ја разви
ваше свеста за потребата од мултидисциплинарен пристап во лингви
стичките проучувања на македонскиот јазик и доста често и конкретно
зборуваше за врската меѓу класичната филологија и славистиката, и во
овие рамки, историјата на македонскиот јазик, ономастиката, етимоло
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ГИЈата, македонската дијалектологија и, секако, балканистиката. На
сите ни е познато колкав е неговиот научен опус и колкав е неговиот
придонес за развојот на сите овие дисциплини, истовремено и колку
сета таа работа создаде база за вклучување серија класични филолози
кои денес работат на проблематики од ваков тип; дел од нас, во
Институтот за македонски јазик.
Малкумина во овој момент можат да речат: "Јас бев студент на
акад. Илиевски". Јас имав среќа да бидам дел од таа мала, но за мене,
значајна последна генерација негови студенти на Институтот за кла
сични студии. Горда сум на тоа, како и на фактот дека, во текот на
годините што следуваа, работата, професионалните и личните контакти
постојано не поврзуваа - при работата на мојата докторска дисертација,
во контактите поврзани со работата на МакедОНСКUОUl дuјалеКUlен

ашлас, во одбележувањето на неговата 85-годишнина, овде во просто
риите на Македонската академија на науките и уметностите. Тоа беа
мигови на среќа, мигови на постигнување успеси и прослава на науката
и на животот, мигови што стануваат дел од нас засекогаш. Зашто акад.
Илиевски на Македонија и на светот не им го остави само неговото
богато научно Филолошко творештво, создадено како во повеќе животи 
на сите нас што имавме можност да работиме со него ни остави дел од
себе, дел од неговата енергија да се остане доследен на науката, на
себеси, на работата, колку и да натежнал товарот на животот и неод
минливиот тек на годините. На сите нас ни го остави незаборавот.
На крајот, му изразуваме длабока признателност за неговото
импозантно дело што ни го остави нам, на неговите студенти, соработ
ници и следбеници; му изразуваме длабока почит на академикот Петар
Хр. Илиевски за благородноста што го красеше во односот со нас.
Нека му е вечна слава!
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Проф. д-р Виктор ФРИДМАН,
Универзитет во Чикаго, САД

Проф. д-р Кристина КРАМЕР,
Универзитет "Торонто", Канада

Членови надвор од работниот состав на МАНУ

ГОВОР НА КОМЕМОРАЦИЈА

Петар Илиевски беше лингвист со светско реноме. И како бал
канист, и како класицист, и како славист неговото знаење, влијание и про
дуктивност беа на највисоко ниво. Како балканист, неговиrе работи се
особено темелни. Во Македонија, Петар Илиевски беше човек со најдла
боко познавање на најраниrе етапи на јазициrе на Балканот, но, исто
ги

така,

знаеше и сите старословенски извори и со сето тоа тој даде исклучите

лен придонес во сиrе тие области. Мносу е важно неговото истакнување
на улогата на би- или мултилингвизмот во формирањето на балканскиот
a беше најважен.
јазичен сојуз. за него, како научник, факroрот Koнвepгe
Неговата работа како класицист, исто така, е призната на свет
ско ниво. Во поранешна Југославија, како и во денешна Република
Македонија, меѓународната репутација на Македонија во класичната
филологија се должи мносу на работата на Петар Илиевски. Во кон
текст на сегашноста, неговиот напис за "Прилози" на Одделението за
лингвистика и литературна наука, број 31, 1 од 2008 година е особено
значаен. Тој текст е од особена важност и за науката и за Македонија.
Петар Илиевски беше поборник за вистината и имаше способност тоа
да се пренесе во науката. Во името на сите лингвисти, балканисти и
слависти в о Север на Америка, би сакале да ја изразиме нашата гол ема

почит кон споменот на Петар Илиевски.
Вечна слава!

25

Господин господин СТЕФАН,
Макед онска православна црква

СЛОВО НА ПОГРЕБОТ НА АКАДЕМИК ПЕТАР ИЛИЕВСКИ

Нажалено семејство и роднини,
господине Претседателе и членови на МАНУ,
претставници на научно-образовните институции,
пријатели и почитувачи на покојниот,
возљубени во Господа,
Со вчерашниот ден заврши еден ретко плоден овоземен живот,
живот исполнет со многу труд и постојани активности, со неуморност
до последниот миг. Затоа и ќе речам дека денес се простуваме од една
исклучителна личност, како за нашата наука така и за нашата света
Црква.
Името на покојниот академик Илиевски ќе остане забележано и
во поновата историја на MГll.J" како човек активен учесник во нај
суштествените настани во повоениот период поврзани за црковниот
живот и за Црквата. Тој припаѓаше во најтесниот круг на организато
рите на сите собири и конференции, бил учесник на трите историски
црковно-народни собори за обнова на Охридската архиепископија како
МПЦ, бил соработник и член на црковно-просветниот совет, повоен
вероучител, еден од превеДУвачите на Светото Евангелие на современ
македонски литературен јазик во 1952 година, како и консултант околу
преводот и издавањето на Библијата во 1990 година. Тој бил меѓу ини
цијаторите и член на матичната комисија за формирање на Богослов
скиот факултет во Скопје, како и соорганизатор или учесник на сите
научни и јубилејни собири во организација на МIП.J;; беше редок бого
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слов И познавач на теолошката проблематика и лиreратура, особено на
средновековието, на тоа наше големо време, кога се зацврстени теме
лите на нашето народно и духовно битие, на нашата православна побож
ност и култура. Само личности со познавања како неговите можат да
препознаат и стил и дух на творби и автори, да ја препознаат раката на
анонимните од скромност и непознати творци, прикриени и од напла
стените времиња, да го препознаат Ништиот Наум, да ги одбележат и
Девол и Кутмичевица, и Велика, да ја разберат и видат и светлината и
просветленоста на рамноапостолите и подвижниците од нашите про
стори.
Почитуваниот академик Илиевски не само што имаше широко
познавање туку и, пред се, имаше длабока интуиција, лично чувство и
духовно гледање на нашиот изворен ХрИСТИЈански и православен свето
кирилометодиевски и климентонаумовски идентитет, тоа што нас не
прави тоа што сме и тоа што треба да останеме како народ и Црква, за
да истраеме и да ги надживееме искушеНИЈата на нашево време.
Почитувани присутни,
се простуваме од исклучитекен човек, од човекот што ги осво
јуваше луѓето со својата едноставност и добрина, со својата продухове
ност и благородност, од човекот со кој имавме среќа да живееме во
исто време и да соработуваме, од човекот кого многумина упати и по
.
патот на вистината и во таЈните на науката, КОЈ на многумина им го
.

покажа патот на животот. А сето тоа го правеше најмногу со личниот
пример, го покажуваше со својот живот и дела.
Да се помолиме Господ - преведниот Судија и Дарител на се да
го награди со место меѓу праведните, близу до светите на кои им
посвети најголем дел од својот живот и работа.
Бог да го прости и нека му е вечен споменот!
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shed by the American Philological Association, Princeton University, 1972.
-ZAnt 22,255-253.

1973
92. Григориј, епископ пелагониски и прилепски.

-

Дваесеш и

шеСUIМина: кнu:жевен зборник на uрuле{iскише авшори [Скопје: При

леп],7-10.

93. Јазикот на дамаскините и процесот на обновување на пис

мениот јазик во турскиот период.

-

Пред 6,1-12.

94. Кон интерпретацијата на моделот на удвоениот објект во
македонскиот јазик.

ГЗБФф 24-25, 205-220.

95. Културно-просветната дејност на манастирот Пречиста 
Кичевско. - БU20рски научно-кулшурни собuрu: I Научен собир [Гости
вар 22-23. Х 1971],73-79.
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96. Описната компарација во балканските словенски јазици. Реферашu 7,25-33.
97. Претходниците на К. ПејчиновиЌ.

-

Сu.мUозuyм Кирш Пеј

чuновuТ<: u неговошо време (Тетово,24 и 25 ноември 1971),55-61.

98. Претходниците на ПејчиновиЌ.

-

Весник [службен лист на

МПЦ 1973].
1974
99. Впечатоци од m Балканолошки KOнrpec (Лингвистичка сек
ција). - МЈ25,294-300.
100.

[приказ] Јоhn Chadwick, Dосиmеntѕ јn Мусеnаеаn Greek,

second edition, Cambridge, University Press, 1973, рр. XA':XV-622, голем
окшаво). - ZAnt 24, 388-396.

1975
1О1.

Контекст

и интерпретаццја на

дамаскинови слова.



ГЗБФф 1 (27),201-239.

102. Нови надежи за дешифрирање на линеарното А писмо. ZAnt 26/2,501-503.
103.

Пресоздавање на хероиката "Скендербеј". -КЖ21/1,30-32.

104.

Illyrian Personal Names јп the Mycenaean-Greek Onomasti

соп? -ZAnt 25,413-421.
1976
105. Обиди на воведување на говорниот јазик во писменоста
пред К. П. Мисирков (Од дамаскинарската книжнина во Македонија).

-

Крсше П. Мисирков и нацuоншlНО-КУЛШУРНUОШ развој на македонскиош
народ до ослободувањешо (Скопје, 22-23 април 1975) [ИМЈ],57-65.

106. Насекаде длабоко вшкаенаша класuка. - Нова Македонија
13.УI 1976; Вечер 12. УI 1976.
107. Sheep Records from the Мусепаеап Archives.

Odredbe

pozitivnog zakonodavstva i obicajnog prava о sezonskim kretanjima stocara
и jugoistocnoj Evropi kroz vekove [Beograd: Balkanoloski institut, posebna

izdanja knj. 4],213-222.
108. Der Anteil des Griechischen und des Lateinischen ап der
EntwickIung der grammatischen Struktиr der slawischen Balkansprachen.
Z812112,129-135.
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109. [приказ] rpuiop С. Прлuчев, Скендербеј. Од iрчкиош ори
iинал uреuеал М д. Пешрушевски, изд. Македонска KHuia. СкоЙје

1974, сшр. ХХУ111+206 +116 ФаксuмwlU од авшоiрафош на uоемаша и
6 wzусшрацuu. - ZAnt 26/1,237-241.

110. [приказ] John Chadwick, Тhe Мусеnаеаn World, Cambridge
University Press, Cambridge 1976, рр. XVI11+201, lf. - ZAnt 26/1 241-246.
111. [приказ] Тh. G. Spyropoulos - Ј. Chadwik, Тhe Тhebes Tab

lets 11, Suplementos а Мјnоѕ Num. 4, Salamanca 1975, рр. 120+ХХХЈ

шабла со 121 фошоiрафија на археолошки локалишеши и uредмеши и

19 фошоiрафии на линеарни Б Uлочкu. - ZAnt

26/1,247-250.

1977
112. [превод] Извештај за пратеништвото на Теодор Метохит.
- Сuоменици за средновековнаша и uоноваша исшорија на Македонија,
том П [Скопје: Архив на Македонија], 228-307.
113. Из микенске палеографије. - Зборник Владuмира Мошина
[Београд], 17-24.
114. А апсх; EipTH.L OV Јашјт - 'lAnt 27/1,118.
115. Мус. A-ri-ja-to. - 'lAnt 27/2,342.
116. Мус. E-ri-ka-we-e. - 'lAnt 27/2,346.
117. [приказ] R. R. Bolgar, Classical 1njIuences оn Eиropean Cul

ture А. D. 1500-1700, Cambridge University Press 1976, рр. XV111+383+16
plates, ВО. ZAnt 2711,297-300.

1978
118. Антички елементи во современата охридска топонимија.
'lAnt 28,85-111.

-

119. Класичното наследство трансформирано во проповедите
на Дамаскин Студит. - Рефераши 8, 15-21.
120. Вераша на нашuше шашковцu од Б. Бошковски. - Весник 1
[службен лист на МПЦ], 24-25.
mons.

-

121. Сlаѕѕјсаl heritage transformed in Damascenus Studite's ser
8 Meaunarodni slavisti6ki kongres, Knjiga referata 1 [Zagreb], 353.
122. Ѕоmе observations on Mycenaen personal names of non

Greek origin. - Actes du 1f congres international des etudes du sud-est
europeen (Athenes, 7-13 mај 1970) [Тоmе IV: Linguistique et litterature],

9-23.
39

1979
123. f[еколку лексички балканизми од претсловенскиот бал
кански јазичен сојуз во македонскиот јазик

(босwzек, кариа, рофја,

ШШlас). -НДиск 5, 47-52.
124. Неколико паралела из словенске и грчке топонимије. 

ОнПрwz l ,9 25.
-

125.

По Меѓународниот славистички симпозиум во Солун 

Врските на грчката и словенските средновековни литератури.

- Нова

Македонија 5. VI 1979.
126.
mastics.

-

Interlinguistic Contacts Reflected in the Мусепаеan Onо

IV Congres International des Etudes du Sud-Est-Europeennes

(Ankara, 13-18 aout ,1979),269.
127. Vocabulary Words from the Мусепаеап Personal Names. 

Colloquium тусеnаеит: Actes du ѕјхјете colloque international ѕиу les
textes тусеnјеnѕ et egeens (еnи а Chaumont ѕиу Neuchiitel du 7 аи 13
septembre 1975 [Neuchatel: Universite],135-146.
128. Тhе Ancient Greek јп Contact with Other Balkan Languages.

-ЅАЉ 16/1,139-161.
129.

Мус.

ka-ra-na-ko. -ЅМЕА 20, 161-169.

130.

Мус.

Qo-te-wo ј-ји. -ZAnt 2912,250.

131. Further оп the Followers јп Ноm. and Мус. Greek. -

ZAnt

2912,286.

Sigrid Deger-Jalkotzy, E-QE-TA. Zur Rolle des
Gefolgschaftswesens јn der Sozialstruktur mykenischer Reiche. Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (Коттјѕѕјоn јИУ mykenische
Forschung) Wien 1978,рр. XIl+217; ВО. -ZAnt 29/1,167-170.
132.

[приказ]

1980
133.
Охридско.

Интерпретација на неколку претсловенски топоними од

- Вшора јУlословенска ономасшичка конференција (Скопје,

6-9 октомври 1977) [Скопје: МАНУ], 109-117.
134.
тропонимија.
135.

Континуитет меѓу микенската грчка и класичногрчката ан

-ZAnt 30, 73-88.
Топономастички

белешки

од

реонот на

Галичица.

ГЗБФф 5-6 (31-32),289-308.
136.
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on Damascene Literature in Macedonia. -МасRev 10/1,28-37.



[предговор] Cedvik, Dzon: Mikenski svet. - [prevela Ljiljana
Crepajac; Beograd: Rad], 5-18.
137.

1981

Внатрешни и надворешни фактори во развојот на маке
донскиот третосложен акцент. - ЛЗб 28/4, 35-42.
138.
139.

Инструменталот и неговите функции во микенскиот грчки.

-'

ПрWlOзu МАНУ/ОЛЛН 6/1, 23-51.

Од најстарата словенска антропонимија. Cetvrta jugoslo
venska onomasticka kon/erencija (Portoroz) [Ljubljana: ЅЛZU], 15-17
(резиме).
140.

-

Од научната дејност на академикот Михаил д. Петру
шевски: по повод неговата седумдесетгодишнина. -ZAnt 31,7-19.
141.

142.

Топонимијата - јазик на земјата. -ЛЗб 28/5,27-35.

Учество на грчко-романскатајазична средина во формира
њето на македонскиот третосложен акцент. - ПРWlозu МАНУ/ОЛЛН
143.

6/2,35-58.

Mycenaean-Greek personal names аѕ а lexical stock - Intensive
prefixes eri-, ari- јп Мус. Greek. -Proceedings о/ Thirteenth International
Congress o/Onomastic Ѕсјеnсеѕ, Vol. 1. [Wroclaw: Ossolineum], 529-534.
144.

[приказ] Арuсшошел, За Uоешuкаша. Превод од сшаро
zрчкu на Михашz д. Пешрушевскu, издание на Македонска книга 
145.

Кулшура - Наша книга
ХЈХ+125,

Комунucш - Мuсла, Скоuје, 1979, сшр.

КЗ. -ZAnt 31,333-335.

146.

[приказ] R. L. Palmer, 'Ље Greek Language, Faber аnа Faber,

London -Boston 1980,рр. XII+355, 80. -ZAnt 31,335-338.
147.

[приказ] Georg Renatus Solta, EinjUhrung јn аје Balkanlin

guistik mit besonderer Berиcksichtigung аеѕ Substrats иnа аеѕ Balkan
lateinischen, W'lSsenschaftliche Buchgesel/schaft, Darтstadt 1980, рр. Х+261,

во + 1 маuа (за расuросшранешосша на шрако..дакuскошо население).

- ZAnt 31,339-341.
148.

[приказ] D. Ј. Georgacas, Ichthyological Terms /or the Stur

geon аnа Etymology о/ the International Terms Botargo, Caviar аnа Соn

geners (А linguistic, philological аnа culture-historical study) 43, 1978, рр.
330 голем окшаво. -ZAnt 31,342-343.
149.

[приказ] FestschriJt for Oswald Szemerenyi оn the Оссаѕјоn

о/ his 65th Birthday, edited by Веlа Brogyanyi, Amsterdam -Јоhn Веn

41

јаmјnѕ В. v., 1979 јn two parts (! рр. XIV+ 487; I! 489-999), ВО. - ZAnt 31,
344-345.

150.

[приказ] Ljubomir Crepajac, Latinski jezik za IVrazred иѕmе

renog obrazovanja (tre/:a godina исеnjа) za prevodilackи i arhivsko-muzej
sku strukи; izdanje Zavoda za udibenike i nastavna sreastva, Beograd 1981,
str.142, BO.-ZAnt31, 360-362.

[приказ] Б. Бошковскu, Фuлософскu ешuчкu сuсшемu. 
Весник 12 [службен лист на МПЦ].
151.

1982
152.

За потеклото на -its- суфиксите во грчкиот. - Прuлозu

МАНУ/ОЛЛН711, 55-70.
153.

Микенската просопографија како историски извор. -

ППМАНУ 6, 103-125.
154.

Неколку топоними и хидроними од основата *alb(h)- во

!vlакедонија. - OпJug 10, 313-321.
155.

Од историјата на Футурот во балканските јазици. - НДиск

1,45-53.

Проклиза на рефлексивот се во македонскиот и во несло
венските балкански јазици. - Прuлозu МАНУ/ОЛЛН7/l, 42-53.
156.

157.

Са мудрошnу антике. - Просвешнu uреzлед 3911448 [Бео

град], 19.
158.

Традиција и иновации во книжевните споменици од Маке
донија за време на турскиот период. - Пред 15, 163-176.
159.

Balkanisms resulting from endogenous processes and extemal

1inguistic interferences. - А Graeco-Slavic Controversial Problem Reexa
mined [Athena], 319.
160.

[приказ] Ernst Risch, Kleine Schriften zum siebzigsten Gebur

stag, herausgegeben von Annemarie Etter und Marcel Looser, Walter ае
Gruyter - Berlin
161.

New York 1981, рр. XVI I +783, 80. -ZAnt 3211, 112-116.

[приказ] D.

lеm Reexamined: Тhe

Ј1:(Ј

-

-

Ј. Georgacas А Graeco-Slavic Controversial Prob

Suffixes јn Byzantine, Medieval, and Modern Greek:

Тheir Origin аnа Ethnological

Implications, Pragтateiai tes Аlшаеmјаѕ

Аthеnбn, Тоmоѕ 47, 1982, рр. 437, голем окшаво. - ZAnt 32/1, 116-122.
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1983
162. Лексички реликти од стариот балкански јазичен слој во
јужнословенските јазици. - Реферашu 9,7-14.
163.

Македонска Илuјада. -ЛЗб 30/3,43-58.

164. Метричко-ритмички особености на македонскиот прево
ден хексаметар. - ZAnt 33/1,63-82.
165.

[со: Пеев, К.]: Необична иновација во долновардарските

говори. - МЈ 34,105-113.
166.

Појава на описен перфект со

uмaм

во грчкиот и латин

скиот јазик. - НДиск 2,14-24.
167.

Универзалноста на Хомеровата Илuјада (ПО повод на

македонскиот препев на Илuјадаша). -ЛЗб 30/2,59-73.
168.

Mihail D. Petrusevski - Scholar and Polyglot. - MacRev 13/ l ,

169.

Ѕоmе Structural Peculiarities of Mycenaean-Greek Personal

77-80.
Names. - Res Мусеnаеае: Akten des VII Internationalen Mykenologischen
Colloquiuтs in Nurnberg (6.-10. April 1981) [Gбttingеn],202-215.

170. Ѕоmе Lexical Relicts from Ancient Balkan Linguistic Stratum
in South Slavic Language. - РеЗlОме дOКllaдoв u nUC'bMeHblX сообzценuЙ: 9
МеждународНbZЙ соезд славuстов (Киев 1983) [Москва: АНСССР],204.

171.

[приказ] Н von КAМPТZ, Homerische Personennamen, Spra

chwissenschaftliche und historische Klassifikation,

Vandenhoeck and Rup

recht, Gдttingen 1982, str. XXVI+ 338, 80. - ZAnt 33/1,109-112.

172. [приказ] RБЅ МYCENAEAE, Akten des VII Internationalen
Мykenologischen Colloquiuтs in Nurnberg voт 6.-10. April 1981, herausge
geben von Alfred Heubeck und Gi1nter Neumann, Vandenhoeck & Ruprecht,
Gбttingеn 1983, 439, рр. 439, 80. - ZAnt 33/2,219-223.

1984
173. Балканските меѓујазични контакги во антропонимијата на
Зборнuкош од Миладиновци. - Жuвошош u делошо на браќаша Мшzа
диновци (Скопје, 15-16 октомври 1982) [Скопје: МАНУ], 257-270.

174.

Микенски скриптории: обид за реконструкција на микен

ската администрација. - Прuлозu МАНУ/ОЛЛН 9/2, 27-70.
175. Придонес на микенскиот грчки кон интерпретацијата на
хомерските лични имиња.

-

ZAnt 34, 49-58.
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176. Хипердетерминираноста во грчкиот и македонскиот јазик.
-МЈ35,111-116.
177. [дискусија] За имињата на дните. -ZAnt 34,66.
178.

[дискусија] За транскрипција на грчките ИМШba. -ZAnt 34,71.

179. Greek-Slavonic

Interrelations

Ref1ected

in

Damascenus

Stoudites' Тhesaurus and Its Church-Slavonic Translations. - Прwzози
МАНУ/ОЛЛН911,41-51.
180. Iz predslovenske toponimije

и

Makedoniji. - Zbornik radova

Savetovanja о риаnјјта standardizacije geografskih naziva и jezicima naroda
i narodnosti SFRJ [Sarajеуо], 204-215.
181. Metodologija istorijske onomastike.

-

Zbornik radova Saveto

vanja о pitanjima standardizacije geografskih naziva и jezicima naroda i
narodnosti SFRJ [Ѕатјеуо], 329-332.
1985
182. Податоци за балканската ономастика од најстарите грчки
писмени извори. - Зборнuк на шрудови од V југословенска оном.ас
шичка конференција (Мостар 1983) [Saraevo: ANUВiH], 193-201.
183. Хармонија: прилог кон зборообразувањето и семантич
киот развој на терминот harmonia кај античките Грци. - Прwzозu
МАНУ/ОЛЛН10/1,37-56.
184. Znacaj prevoda Grigorija Pelagonijskog za razvoj pismenog i
knjizevnog makedonskog jezika. - Zbornik Drustva slovenskih knjizevnih
prevajalcev [Ljubljana], 95-101.
185. Leonard R. Palmer (5.УI 1906-26. VПI 1984) [In memoriam].
-ZAnt 35,1-2; 133-136.
186.

[приказ] Pylos Сотеѕ Alive, Industry Administration јn а

Мусеnаеит Palace. А Ѕутроѕјит о/ thе New-York Society о/ thе Arche
ologicallnstitute о/ America аnа Fordham University јn Memory Claireve
Grandjouan, Edited by Cynthia W. Shelmerdine аnа Тhoтas G. Palaima,
New York, 1984,рр. XLY 107+ 13jigures, 80. -ZAnt 35,143-147.
187.

[приказ] Adriana Quattordio Moreschini, Le /ormazioni nо

minali greche јn -nth-, Edizioni аеП' Ateneo, Incunabula Graeca vol.
LXXXIIJ. Roma 1984,рр. 117,80. -ZAnt 35,147-149.
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1986
188. Две слова на Климент Охридски и едно на Јован Егзарх во

еден ракописен зборник од xv век. - [(лwиеНlU Охридски: сшудuu [Ско
пје], 32-50. ( 6. МЈ7, 73-99)
=

189.

За потеклото на -иѕ- суфиксите во грчкиот. - ГЗБФф 13

(39),228-242. (

=

190.

152. ПршlOЗU МАНУ/ОЛЛН711,55-70)

Од терминологијата на микенската борна кола. - Зборнuк

на шрудовu Йосвешенu на акаде.мuкош Мu:xашlO АЙосшолскu Йо Йовод
75-Z0дuшнuнаша од жuвошош [Скопје: МАНУ], 471-484.

Кон употребата на паралели меѓу микенската и словенската
религија: (методолошки осврт). ПРШlозu МАНУ/ОЛЛН11/2,5-26.
191.

-

192. Владимир Георгиев (16.II 1908-14.VП 1986) [In mеmо

riam]. - ZAnt 36,1-2, 95-97.

193. Мноryзначноста на терминот xap.1WoHuja. - Треша Йро

zрача на Радио СкоЙје.

194. Ехраnѕјоn of the Greek Suffix -јѕѕа and the Slavonic -јса. 

Festschriftfi1r Ernst Risch zum 75. Geburstag [Berlin; New York: Walter de

Gruyter], 406-414.
195. Рјѕаnј podaci о zemljoposednickim odnosima nа Balkanu iz

kasne bronzane epohe. - Godisnjak АNUВјН24, 5-40.
196.

[приказ] АСТЕЅ DU Vlr CONGRES DE LA FEDERATI0N

lNTERNATI0NALE DES ASSOCIATI0NS D'EТUDES CLASSIQUES, pub

иеѕ par Јаnоѕ Harmatta, Akademiai Kiado, Budapest 1984,vols 1-11, 464-

613., посебно Studia Мусеnаеа, vol. 11, str 451-514, 599-601, 80. - ZAnt
36, 103-107.
197.

[приказ] Linear В: А 1984 Survey, edited by Аnnа Morpurgo

Davies and Yves Duhoux, Cabay, Louvain-la-Neuve, 1985, 310, 80.

-

ZAnt

36, 107-113.
198. [приказ] Alfred Heubeck, Kleine Schriften zur griechischen

Sprache und Literatur, Uni1-'ersitiitsbund Erlangen-Nurnberg 1984, рр. 599,
80. - ZAnt 36, 113-114.
199.

[приказ] У. Duhoux, 1ntroduction аих dialectes grecs аnсјеnѕ.

Problemes et methodes. Recueil de textes traduit. Cabay, Louvain-la-Neuve
1983, рр. 111. - ZAnt 36, 114-116.
200.

[npиказ] Francisco Aura Jorro, Diccionario тјсеnјсо, vol. 1,

1nstituto dejiZoZogia, Madrid 1985, рр. 480, 80. - ZAnt 36, 116-119.
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201 . [приказ] Ј. Т. Hooker, Тhe Origin o/ the Linear В Script, Ѕир
leтentos а Мјnоѕ Nuт. 8, Salaтanca 1979, 80. - ZAnt 36,119-122.
1987
202. Кон проблематиката за појавата на балканизмите и уделот

на балканскиот јазичен супстрат во развојот на балканскиот јазичен
сојуз. - Пршози МАНУ/ОЛЛН12/1, 57-88.
203. [edited with: Crepajac, L.]: Tractata Мусеnаеа: Proceedings
о/ the Eighth International Colloquiuт оn Мусеnаеаn Studies (Held in

Ohrid, 15-20 September 1985).

-

Skopje: МАЅА.

204. Kutel. - Tractata,64.
205. МN a-ko-ro-qo-ro and the terms for "farmer" in the Linear В
Texts. - Tractata, 151-161.
206. Мусепаеап а-то I(h)arтol and Ѕоmе IE Co-Radicals. Minos 20-22 [Studies јn Мусеnаеаn and Classical Greek, Presented 'о Ј.
Chadwick],259-309.
207. Odraz zemljoposednickih odnosa u mikenskoj toponimiji:

imena mesta slozena ѕа wo-wo i (-)wo-wi-ja. - GodiSnjak ANUBiH25,5-21.
208.

[приказ] Corpus о/ Мјсеnаеаn Inscriptions /roт Кnоѕѕоѕ,
Vol. I by Ј. Chadvick - L. Godart - Ј. Т. Killen - Ј. Р. O/ivier - А. Ѕассоnј
-

Ј. А. Sakelarakis, Caтbridge University Press, Edizioni dell 'Ateneo, ѕра
Roтa 1986, XV+435,/olio. - ZAnt 37,38-40.
209.

[приказ] Hugo МЙhlеѕtеin, Hoтerische Naтenstudien, Веј

trage zur klassische Philologie,Bd,183, hgb. von. Е. Heitsch, L. Коеnеn, R.
Merkelbach und С. Zintzen, Athenauт, Verlag, GтbH Frankfurt ат Мајn,
1987, XIЈ+198 str. -ZАnt 37,40-42.

210. Jтage о/ Antiquity after the Decipherтent о/ Linear В (јn the
Conteтporary Сlаѕѕјсаl Education).

Col1oquim Didacticum Classicum

ХУI Zagrabiense, Zagreb 1987.
1988

211. БалкаНОЛОUlки лиН2виСluички сшудии: (со uосе6ен осврш
кон исшорискиош развој н а македонскиош јазик). - Скопје: ИМЈ
[Посебни изданија: бр. 14],594 с.
212. Од јазикот на Григориј Пелагониски. Јазичнише uојави
во Бишола и Бишолско денеска и во минашошо (реферати од научниот
-
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собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола) [Скопје: МАНУ],
47-56.
213. Просветителската мисија на св. Методија. - КиР WlOмешо
диевскиош (сшарословенскиоui) аериод и киРWlомешодиевскаша шра

диција во Македонија (прилози од научниот собир одржан по повод
1l00-годишнината

од

cMpтra

на

Методиј

Солунски:

Скопје, 1-3

октомври 1985 г.) [Скопје: МАНУ],249-258.
214.

Просветителската мисија на св. Методија. - Охридскаша

архиеаискоаија и uокрсшувањешо на Русија [Скопје: Православен
богословски факултет], 73-81. [= 212. Скопје: МАНУ,249-258]
215. Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија.
- МЈ38-39,7-25.
216. Emst Risch (1911-1988) [In memoriam]. - ZAnt 38,91-94.
217.

Rivalry between the Greek suffix -јѕѕа and the Slavonic -јса. 

Papers presented а! Vth International Congress оЈ South-East Eиropean Re

search Studies (Belgrade, 1l-16th september 1984) [Skopje: Institute of

National History], 97-104.
218.

[приказ] Тех!, Tablets And Scribes, Studies јn Мусеnаеаn

Epigraphy and Есоnоту offered to Emmett L. Bennett, Jr., editet by Ј.Р.
Oliver and Тh. G. Palaima, Suplementos а Мјnоѕ Num. 10. Ѕаlатаnса 1988,

391, 80. - ZAnt 38, 103-110.

1989
219. Просветната програма на св. Климент Охридски. - Кли

менш Охридски и улоz аша на Охридскаша книжевна школа во разви
шокош на словенскаш а uросвеша (материјали од научен собир одржан
во Охрид од 25 до 27 септември 1986 г.) [Скопје: МАНУ],267-277.
220. Микенски лични имиња од основите khari- tрад'

klewes tслав' . - ПpWlози МАНУ/ОЛЛН 14/1,43-63.

И

klewo-,

221.

Doprinos liпеamЉ В tek:stova

222.

Evidence for Temple Economies in the Linear В Texts. - Vle

u

rasvetljavanju grcke religije

kasne bronzane epohe. - GodisnjakANUBiH 27, 5-38.

Congres International d'Etudes de Sud-Est Europeen, Resumes des сот

munications, Histoire 2, [Sofia],12-13.
223.

Тi-ri-se-ro-e and Ѕоте Other Мусenаеап Names with Augmen

tative Prefixes.

-

Studia Мусеnаеа [ZAnt: посебни изданија

кн.

7],67-79

.
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224. Report оп Section V of the ХVIПth ElRENE Congress. - Stu
dia Мусеnаеа [ZAnt: посебни изданија кн. 7], 1-4.
225. [приказ] А Lexicon ofGreek Personal Names, edited by Р. М

Fraser and Е. Matthews, vol. l Тhe Aegean Islands, Сурrus, Cyrenа јса,
Clarendon Prees, Oxford 1987, XXXV+489, 40.

- ZAnt 39,87-89.

226. [приказ] Problems un Decipherment, edited by Yves Duhoux,

Тhoтas G. Palaima, and John Веnnе! BCILL, Peeters, Louvain-la-neuve
1989, рр. 21б, 80.

- ZAnt 39, 89-93.
1990

227. Две писма на печалбар до фамилијата во Охрид на маке
донски со грчко писмо. Прwzозu МАНУ/ОЛЛН 15/1,27-40.
-

228. Просветната улога на манастирот "Св. Пречиста": (со
посебен осврт кон дамаскинарската книжнина). Манасшuр Пречисша 
Кuчевска, 15-39.
-

229. Михаил д. Петрушевски (1911-1990). - Сиоменица иосве
шена на uочинашиош Мuxаuл д. Пешрушевски, редовен член на Маке
донскаша академија на наукише и умешносшише, 13-17. - БWlшен
1711,22-23.
230. Име на светската наука - М. д. Петрушевски. - Нова
Македонија 3. IП. Повод 12/52, 12.
-

231. Со песни црквата поучува Низ културното наследство:
Манастирот Света Пречиста. - Нова Македонија 13. VП.
232. O-tarno 1 Orti-anorl и други микенски хомерски имиња
сложени со (-)аnDГ, (-) andro(s)/-ra. - ZAnt 40, 15-28.
=

1991
233. [приредил со: Митевски, В.]: Грчко-рuмска аншика во
Југославија и на Балканош. - Скопје: Сојуз на друштвата за антички
студии на Македонија (прилози од 5-0Т научен собир на друштвата за
антички студии на Југославија, одржан во Скопје од 26 до 29 септември
1989 г.) [ZAnt- Посебни изданија, бр. 9].
234. Грчко-словенски паралели во антропонимијата - (Имиња
на -слав). -ЛЗб 38,25-30.
235. Манастирот Св. Пречиста (Просветен центар во Западна
Македонија). - Биiорскu научно-кулшурни собuри 1 IX научен собир
(Кичево, 8-9 јули 1990) [Гостивар], 5-12.
48

236.

Местото на македонскиот Mefy балканските и европските

јазици. -ПРWlози МАНУIОЛЛН 16/2,37-46.
Микенскиот троен херој и хомерските херојски имиња. Грчко-рu.мска аншика во Јуzославujа и на Балканош (прилози од 5-от
научен собир на друштвата за антички студии на Југославија, одржан во
Скопје од 26 до 29 сеmември 1989 г.) [ZAnt - Посебни изданија, бр. 9 ] ,
237.

47-53.

Мик. a-re-ko-to-re IAlekotoreil (дат.) и Хом. :4Aiхтшр, rjЛiк
'СШР, rjЛiхтроv. - ПРWlози МАНУIОЛЛН 1611,67-78.
238.

Mikensko wi-du-ro, k1asicnogrcko {j:)OVAoq, Паv(Е)lОЕ1/q,
ПОАvzбrJq i srodna licna imena. - Posebna izdanja ANUBiH, knj. 95 [Ѕзra
јеуо: Odjeljenj е drustvenih nauka 27] ,313-319.
239.

Position of the Ancient Macedonian Language and the Name
ofthe Contemporary Makedonski. - Sbomik Praci Filosoficke Faculty Brne
ske University. Series Archaeologica et Classica [Е 36, Studia Minora:
Вто] ,135-139.
240.

Tradition and innovations in the Development of the Macedo
nian Language. - MacRev 21,20-24.
241.

1992
242.

Кој е собирачот и запишувачот на

Народнише бucери од
Кuчевско? - Од мешодолоzијаша на научнаша рабоша. - Совр 15/5-6,
98-109.

Михаил д. Петрушевски и списанието Жива аншика: (по
повод на осумдесетгодишнината од раѓањето и годишнината од смрпа).
243.

-ПРWlози МАНУIООН 2311,45-62.

Повторно за народните умотворби од Кичевско - Наука
или парадирање? - Совр 16/9-10, 168-174.
245. Потеклото на античкиот македонски и името на совре
мениот македонски јазик - ПРWlози МАНУIОЛЛН 17/2, 99-125.
246. Струмички (Македонски) ап остол - кирилски споменик од
ХШ век. - Совр 16/1-4,224-230.
247. 40 години Жива аншика и сеќавање на проф. М. д.
Петрушевски. - ZAnt 41-42, 9-14.
248. Чие е името Мак едонија? - Макед 39/473 , 18-20.
249. Ч ие е името Македонија? Н ова Македонија 29. VШ 1992.
244.

-
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250.

Денар. -Вечер 1. V1992.

251.

Thе Strumitsa (Масеdопiап) Apostle. - MacRev22/2,151 -156.

[=245. Совр16/1-4,224-230].
252.

Observations оп the personal паmеѕ from the Кnossos D
tablets. -ВСН25 (supplement),321 -348.
253.

Report оп Section У. -ААntН33/1-4,395 -397.

254.

Thе Ancient Macedonian Language and the Name of the
Contemporary Makedonski. - MacRev 22/3, 247 -257. [= 244. - ПрWlОЗИ

МАНУ/ОЛЛН17/2,99 -125].
255.

[приказ] MeZena, Joze L. - Olivier, Јеаn - Pierre, Тithemy.

Тhe TabZets аnа NoduZes јn L inearВ from Tirins, Тhebes аnа Мусеnае, А

Revised Transliteration by, SupZementos а Мјnоѕ Num. 12, SaZamanca 1991,

97,80. - ZAnt41-42, 123.
256.

[приказ] W. PDtsher, Aspekte иnа ProbZeme der minoischen

Religion. Ејn Versuch. Georg OZms VerZag, Hidesheim - Ziirich - New York,

1990,282 str., 80. -ZAnt41-42, 124 -126.
1993

257. Македонија u односите со Грција (Масеаоnја аnа Its

ReZations with Greece).
258.

- Скопје: МАНУ,136с.

Античкиот македонски и името на современиот македон

ски јазик. -Пред25,33 -38.

32 -37.

259.

Просветителство со удвоени сили.  Макед15/485,14 -15.

260.

Развој и многузначност на терминот хармонија. - кж38/1,

261.

Терминот e1t'ta.p1)e!lO и состав на групата "свети словенски
Седмочисленици". - Прwzозu МАНУ/ОЛЛН18/2,5 -31.
262.

ѕиаѕ3,15 -21.

Anticka makedonstina а ѕоисаѕпу makedonsk:Y jazyk - Univer

263.

Position of the Ancient Macedonian Language and the Name of
the Contemporary Makedonski. BaZkan Роrиm112 [Skopje], 241 -254.
264.

Thе Origin and Semantic Development of the Term Harmony.

265.

Thе Enlightenment of the Slavs (Ех Oriente Lux). - MacRev

- IСЅ18,1 -11.

23/2 -3,151 -161.
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1994
266.

Константин Кирил "Философ" - ортодоксен теолог. - При

лози МАНУ/ОЛЛН1911-2, 77-103.

267. Местото на античкиот македонски Mefy другите индоевроп
ски јазици. - ZAnt 44, 73-94.
Мотивот свеlШlина во делата на св. Климент Охридски.
Пршози МАНУ/ОЛЛН19/1-2, 105-131.
268.

-

Духовниот семафор на Лазар Кескинов [предговор]. - Кес
кинов, Лазар М.: Духовен семафор: аUОЛОlешска чишанка, Битола: Прес
269.

панско-битолска епархија, 3-11.
270.

Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија.

Археолошка карша на Реuублика Македонија, Том 1 [Скопје: МАНУ:
Музеј на Македонија - Археолошки оддел], 180-190. [= 215. - МЈ 38
39, 7-25].

-

271.

Св. Јован Крстител, патронот на Бигорскиот манастир. 

Манасшир Свеши Јован БиlОРСКU [Скопје: Републички завод за заштита

на спомениците на културата; Охрид: Епархија Дебарско-Кичевска],
25-39.
272. The Ѕlаvопiс Holy Seven Saints ("Sedmocislenici").
24/3, 185-194.

-

MacRev

1995
273.

Апотеозата на Словошо во Прогласот кон св. Евангелие од

Константин Философ - Св. Кирил. - ZAnt 45 (Sertum Gantarianum), 23-36.
274, Антички и современ македонски јазик. - Содржuнскu и ме
шодолошки uрашања во uсшра:ж:увањешо на исшорuјаша на кулшу
раша на Македонија,

кн.

1 [Скопје: МАНУ], 23-30.

275. Балканизација на македонскиот и неговото место Mefy дру
гите балкански јазици.
Ѕtudiеѕ in Macedonian Language, Literature and
-

Culture [Ann Arbor: Michigan Slavic Publications], 67-82.

276.

Интерпретација на неколку профилактични микенски лични
имиња.
Зборник на шрудовu uосвешенu на академик Блаже KOHecкu
[Скопје: МАНУ], 47-59.
-

277.

Метафората свеlШlина во химнографијата на словенските

првоучители и нивните ученици. - КЖ 15/5-6, 42-48.
278.

Поетско-стилистички особености во канонот за ап. Андреј

од св. Наум Охридски. -Пршози МАНУ/ОЛЛН20/1-2, 71-101.
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279.

Појава, промени и традИЦИЈа на словенското писмо во

Македонија. - КЖ 1517-8,22-27.
280.

Свети словенски Седмочисленици. - Свешик.лuменшово

слово: црковен алманах [Охрид], 48-54. [= 271. -МасRеv 24/3, 185-194].
281.

Свв. Климент и Наум Охридски (Просветителство со

удвоени сили). - Свешише Клuменш и Наум Охридски и uрuдонесош на

Охридскиош духовен ценшар за словенскаша uросвеша и кулшура
[Скопје: МАНУ], 17-29. - Отворање на научниот собир свв. Климент и
Наум Охридски, 7-8.
282.

Творештво длабоко и трајно вткаено во македонската

МО

дерна литераrypа и литераrypна наука. - Совр 4517-8, 103-107.
283.

Te-o-do-ra и

други

теофорни

имиња

во

микенските

текстови. -МЈ 40-41,225-233.
284.

Lexical Relicts of Pre-Slavic Languages јп the Contemporary

Macedonian Language. - Макед 17/503, 17-20.
285.

Thе Languages оп the Tenitory of Macedonia јп the Classical

and the Early Bizantine Periods. - Balkan Forum 3/2 (11),271-278.
286.

[приказ] Michael Meier-Brilgger, Griechische Sprachwissen

schaft 1-1! Sammlung Goschen, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1992,
1 str. 170,11 str. 133, 12. - ZAnt 45,423-427.
287.

[приказ] М Ј. Osbome

- Ѕ. G. Вуmе,

А Lexicon о/ Greek Per

ѕоnаl Names 1! А1Т1СА, Тhe British Academy, Clarendon Press, Ox/ord 1994,

ХХЈ+510, 401. - ZAnt 45,427-430.
288.

[приказ] А. Leukart, Die /rilhgriechischen Nomina аиј -јдѕ

und -дѕ. Untersuchungen zu ihren Herkunft und Ausbreitung (unter Verg
leich mи den Nomina аи/ - еИѕ), herausgegeben von Sigrid Deger-Jalkotzy,
Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1994, 354,
801. - ZAnt 45,431-434.

Сесловенски и универзалнu иораки во ПР02ласош кон Св.
ЕваН2елие од Консшаншuн ФWlософ. - Македонско-руски јазични, лите
289.

ратурни и културни врски,Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје,
1995,31-51.
1996
290.

Авторскиот потпис "Нишчии Наум" во канонот за св.

апостол Андреј - 1.100 20дини од хирошонuзирањешо на св. Клuменш во

еиискоЙ и доа2ањешо на св. Наум во Охрид [Охрид: МПЦ],131-144.
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291.

АПОКРИфни интерполации во Краткото житие на св. Кирил

Философ ("Успение Кирилово").- Прwzо зu МАНУ/ОЛЛН21/l, 5-24.
292.

Енигматичните знаци врз градежен материјал од црк ите на

Брегалница. -Прwzозu МАНУ/ОЛЛН21/1,25-39.
293. Јазиците на почвата на Македонија во античкиот и рано
византискиот период. - Јазuцuzuе u iiочваzuа на Македонија: iiрWlОЗU за
uсzuраж:увањеzuо на исшоријаша на к.уЛUlураzua на iioчвazuа на Маке
донија [Скопје: МАНУ Макропроект "Историјата на кутурата на Маке
,

донија":

кн .

294.

3], 19-31.
Идејата на Константин Философ за рамноправност на јази

ците. -ПРWlозuМАНУ/ОЛЛН2112, 17-37.
295. Палеографско-јазични особености во канонот за ап. Андреј
од св. Наум Охридски.

-

Рефераzuu од Вшораша македонско-северноаме

риканска славuсzuuчка конференција за македонисшика "Македонски
оzu јазuк, лuzuераzuура и кулzuура" (Охрид, 16-19 август 1994 г.) [Ско

пје],11-26.
296. Појава на словенската христијанска култура. - Рели2 иише и
рели2иС1\UШе асИекши на маzuерuјШlНаzua и духовнаша к.улzuура на iiоч
ваша на Реiiyблика Македонија [Скопје: МАНУ Макропроект "Истори
,

јата на културата на Македонија":
297.

кн.

4],11-22.

Писмената традиција во Кичевско. - KPHиHCКU iiосланuја 1

[Охрид-Кичево],7-27.
298.

Прогласот кон св. Евангелие. - Нова Македонија, Лик 3/1,15.

299.

Од Прогласот кон св. Евангелие на Константин Философ

Манифест на словенската просветителска мисија. - Црковен живоzu 1/3, 6.
300. Обновување и ревитализација на македонски светињи 
Црковен живоzu 1/7,5.

301.

Споменот на свв. Климент и Наум Охридски низ вековите.

-

Црковен жuвоzu 1/6,5.

302. Church-State Relations and Interconfessional Coexistence јn
Macedonia (In the Postsocialistic Period with а Historical Background ). MacRev 26,1-2.
303.

Thе Мусеn аеаn Persona1 Names in -to with Regard to the Deri

vatives &оm Verbal Adjectives . - АШ е memorie del secondo Congresso
lntemazionale di Micenologia (Roma -Napoli , 14-20 ottobre 1991) [Ro ma:

Gruppo Editoriale Intemazionale ], 51-69.
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304.

[приказ] Denise Schmandt-Besserat, Belore Writing, vol. Ј.

From Counting to Cuneiform. University 01 Техаѕ Press, Austin, 1992.
ZAnt 46,117-122.
305.

[приказ] Јоhn Chadwick, Lexicographica Graeca. Contribu

tions to the Lexicography 01 Ancient Greek, Clarendon Press, Oxlord 1996,
VЈ+З4З, 80. -ZAnt 46,121-128.
1997
306.

За аншuчкаша иросодија во македонски иреиев.

-

Скопје:

Матица македонска,141с.
307.

Дактилскиот ритам на македонските народни приказни и

хомерскиот епски хексаметар. - Народношо шворешшво на uочваша на
Македонија: ирwzози за исшражувањешо на исшорuјаша на кулшураша
на uочваша на Македонија [Скопје: МАНУ, Макропроект ,,историјата на

културата на Македонија":

кн.

6],11-20.

308. Од балканската терминологија на македонскиот народен
волуметриски систем. - Прwzози МАНУIОЛЛН 2211-2, 15-40. (Рефе
paluu 12).
309.

Охридскиот книжевен центар и словенската писменост.

-

Прwzози МАНУIООН28/1-2,7-41.

310.

Појава, промени и традиција на словенското писмо во

Македонија. - Педесеш 20дини на македонскаша наука за јазикош
(Скопје, 30 ноември до 2 декември 1995) [Скопје: МАНУ],19-35.
311.

Романтичарскиот занес на нашите преродбеници и научно

историските фак:ти за античките Македонци. - Македонскошо научно
лишерашурно дРУ2арсшво и не20виош коншинyuшеш до основањешо на
Македонскаша академија на наукише и умешносшuше (прилози од

научниот собир одржан на 28 и 29 јуни 1996 г.) [Скопје: МАНУ],53-58.
312.

Сесловенски и универзални пораки во Прогласот кон св.

Евангелие од Константин Кирил. - Зборник на [ирудови од Ј руско
македонска

конференција

(Охрид, 22-24 август

1995 г.)

[Охрид

Скопје],23-43.
313.

Православието низ вековите [предговор]. - Баталден, С.:

Преисuишување на шрадицuјаша (Есеи за исшорuјаша на иравосла
вuешо), Скопје: Култура, 7-20.

314.

Ѕоте

Parallels between Balkan Popular

Меаѕшеѕ ofVolume for Dry Materials.
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ZAnt 47,63-86.

-

and Мусепаеап
'"

315. Thе Position of the Ancient Macedonian Language, and the
Modem Name Makedonski. -Balkanistica 10 [Oxford: Mississippi], 227-240.
316. [приказ] М Fraser and Matthews, А Lexicon о/ Greek Per

ѕоnаl Names, Vol. 111 А

:

Тhe Peloponnese, Westem Greece, Sicily, and

Magna Graecia, Тhe British Academy, Clarendon Press Ox/ord 1997. - ZAnt

47,239-242.
1998
317. Медитеранскиот и старобалканскиот културен контекст и
конrинуитет. - Македонскаша лишерашура и кулшура во коншексшош на
медишеранскаша кулшурна сфера (Скопје, 24-25 октомври 1996) [Скопје:
МАНУ: Компаративно проучување на македонската литература и умет
ност во хх век: том 3], 101-118.
318. Мир во разноконФесионална средина. - Свешик.лuменшо
вошо славо: Алманах [Охрид].
319. Микенски борбени лични имиња. - ПРWlOзи МАНУ/ОЛЛН
23/1-2,19-42.
320. Од научниот опус на акад. Божидар Видоески. - Сuоменица

uосвешена на Божuдар Bидoecк.u, редовен член на Македонскаша ака
демија на нayкuше и умешносшише

321. Православието
чари. - кж 43/1,94-99.

низ

[Скопје: МАНУ], 15-20.

призмата на западни црковни истори

322. Св. Пречиста Кичевска чувар на словенската писменост. 
Кuчево и Кичевско: (фошомоноzрафија) [Кичево; Скопје: ,,ѓурѓа ] 63-{ј8.
"

,

323. Iцжовно-државни односи и меѓуконФесионална коегзи
стенција во Македонија. -Гласник ИНИ 42/1,7-26.
324. Научни есеи за православието - Стивен Баталден: ,Дреис
питување на традицијата" (Скопје: Култура 1997). - Нова Македонија,
11.II 1998.
325. Голема пријателка на Македонија - Ивона Бернс. - Сшо
жер 2/26-27, 55.
326. Јоhл Chadwick [In memoriam]. -ZAnt 48,5-15.
327. Approche de la langue des Macedoniens antiques. -La Repub
/ique de Macedoine: nouvelIe venue dлnѕ /е concert europeen (dir: Chiclet, С.,
Lory, В.) [РаЛѕ, Montreal: L'Нarmattan], 127-136.
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1999
328. СвеШWlа незаодни: словенскише uрвоучишели и нивнише
ученици: (студии). - Скопје: Матица македонска. - 462 с.
329. Владо Малески. - Владо Мшzескu: свечен собир uосвешен на

80-20дuшнинаша од раiањешо и 15 20дини од смршша на Владо Мшzескu
(Скопје 24. xn 1999 г.) [Скопје: МАНУ], 7-8.

330. Значење на дамаскинарската книжнина за развојот на писме
ниот и книжевниот македонски јазик - Македонија: uрашања од исшори
јаша и кулшураша [Скопје: МАНУ], 95-109.
331. Значение дамаскинскоЙ литературbl )))151 развИТИ5I ПИСbмен
МакедонИfl: воnрОСbl
ного и литературного македонского 51Зblка.
истории и КУЛbmУРbl [СКОПbе; Москва: Македонскал академил наук и
искусств], 10 стр.
-

332. Светила незаодни. -Денес 22. vп 1999, ПIl93, стр. 54-56.
333. Стабилност и промени во јазикот.
7. XI 1999, стр. 11.

Македонија денес,

6и

334. Паримејник - БWlшен.
стр. 15.

335. Поезијата и историјата.

-

Ушрински весник

12. VIП 1999,

336. An Attempt at Reconstructing the Balkan-Macedonian Volu
metric System for Dry Materials and Its Terminology. -1ЅЅ 10/1-2, 1-126.
337. Interpretation of Ѕоmе Мусеnаеan Personal Names: Nomina

Тheophora. -FZoreant Studia Мусеnаеа [Wien: Verlag der 6ѕtепеiсhiѕсhen
Akad. der Wissenschaften], 299-311.

338. Multilingual Contacts and Conflicts in the South-Eastem

Eиrope: (Reflected in the Мусеnаеаn onomastics).
V111 иншернационaтzен
кон2рес за ЈУ20исшочна Евроuа (Букурешт, 24-29 август 1999). 
ПРWlози МАНУ/ОЛЛН24/1-2, 5-15.
-

339. [приказ] Божидар Видоески: Дијшzекшише на македон
скuош јазик, МАНУ, 1999. - КЖ' 4411, 108-109.
2000
340. Живошош на Мuкенцише во нивнише Йисмени сведошшва:

со iiосебен осврш кон ономасшичкише и iiросоii02рафски uзводи (Тhe
Life оЈ thе Мусеnаеаnѕ Jrom Тheir Own Records with ЅресјаЈ Regard to the
Onomastic and Prosopographic Deductions).

илустр.
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-

Скопје: МАНУ. - 419 стр.:

341.

Историски осврт врз идејата

рамноправност на јазиците:
во богослужбенalmпypгиска употреба. - Исшоpuја на идеише на iiочваша
на Македонија: iiрWlози за ucшра:ж:увањешо на ucшоријаша на кул
шураша на iiочваша на Македонија [Скопје: МАНУ, Макроnpоект "Исто
ријата на куmy pата на Македонија":

кн.

за

11],11-20.

342. Христијанство. Религија на крстот и единство во разно
видност. - ПРWlози МАНУIОЛЛН 25/1-2,7-32.
343. Од најстарата историја на писменоста: бројките им претхо
буквите.
-Јф 56/1-2,469-480.
на
дат
344. Придонесот на Михаил д. Петрушевски.
(Лик) 26-27. П 2000.

-

Нова Македонија

Просвештението кај св. Климент Охридски. - Весник на
МПЦ 42/3,58-64.
345.
346.

Jma ge of Ant iqu it y after the Decipherrnent of the Linear В. -

Colloquium Didacticum Classicum XVI Zagrebiense: The Image 01Antiquity јn
Modem Тјтеѕ [Zagreb],139-152.
347.

The linear ,,в" logogram s *111, *110, and cOITespond ing Balkan

рориlа! Меаѕшеѕ ofv01ume fordry Ma teria1s. -ZAnt 50,125-139.
2001

348. Појава и развој на iiис.мошо: со iiосебен осврш кон iiоче
шоцише на словенскаша iiис.меносш (Origin and Development 01 Writing:
with ѕресјаl regard to the beginnings

01

Slavonic literacy). - Скопје:

МАНУ. -384с.
349.

Дамаскините и нивниот удел во развојот на современите

балкански јазици врз народна основа.

Мl2001,1-30.

350. Значење на дијалектолошките студии на југоисточните
македонски говори за палеославистиката (Неколку Фонетски особе
ности на староцрковнословенскиот и нивните континуанти во југо
источните македонски говори). - ПРWlози МАНУIОЛЛН 2411-2, 25-40.
351.

Христијанството - демократски духовен систем: Христо

вото учење низ призмата на теологијата, филозофијата, етиката, кул
турата. - Ушрински весник, 4-8 јануари,3, 463.
352. Христијанство - 2.000-годишен јубилеј.

-

Пелаiонишиса

[Битола], 9 стр.
353.

Фанула Папазоглу (1917-2001) [In memoria m]. - ZAnt 51,

68-75.
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354.

Конвергентни и дивергентни тенденции во развојот на

балканскиот јазичен сојуз и перспективите на европската мултијазична
заедница. - Ме2ународна конференција: Балканош во новиоиЈ. МШlениум
[Скопје: МАНУ],187-203.
355. Convergent and Divergent Tendencies in the Development of
the Balkan Linguistic League and Prospects to the European Multilingual
Community. - International conference Тhe Balkans in the new millennium:

Science and culture "n а joint action for реасе and development (Skopje, 25
and 26 Мау 2001) [Skopje: МANU], 180-190: 5 tab.
356. Geschichte der k1assischen Studien in der Republik Make
donien. Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike bd. 1511. - Stuttgart.
Weimar: Ј. В. Metzler.
357.

Klassische Einflfisse auf das Kircheslawisch Ш1d das modeme

Makedonisch. - Der Neue Pauly. Enzyklopedie der Antike bd. 1511,276-277.
Stuttgart. Weimar: Ј. В. Metzler.
358.

Klassische Studien. - Makedonien / Mazedonien.

Pauly. Enzyklopedie der Antike Bd. 1511, La-Ot.,280-281.

-

Der Neue

Stuttgart. Weimar

: Ј. В. Metzler.

359.

Sprache. - Makedonien / Mazedonien.

-

Der Neue Pauly. Enzy

klopedie der Antike Bd. 1511, La-Ot., 276-277. - Stuttgart. Weimar

:

1. В.

Metzler.
360.

[приказ] V. Aravantinos - L. Godart

-

А. Sacconi: Тhebes fouil

lеѕ de lа Cadmee L Les tablettes еn linneaire В de lа odos Pelopidou. Edition et
commentaire. Istituti editoriali е poligrajici internazionali, Pisa-Roma, 2001,
рр. 460, голем окmаво. -ZAnt 51,84-90.
361.

Жuвоuисош ошворен кашехuзuс. - Премин,2001,52-53
2002

362.

[со: Гоцевски, Т.]: Хрисшuјансшвошо и мuрош - мирош u

хрисшuјансшвошо.

Куманово: Македонска ризница. - 111 с.: илустр.

(Коричен наслов: 2.000 години христијанство,2.000 години учење за мир).
363.

Глаголичката графема З(ЗeмJlzа) и грчката Тh(eta). - Славuc

шuчкu сшудuu 10 (посветен на проф. Зузана Тополињска по повод седум
десетгодишнината),187-198.
364.
сеЌавања.
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-

Денар, Создавањето на македонскиот денар: Видувања и

Народна банка на Р. Македонија, 75-82.

365.

Од историјата на словенската писменост. Случајни грешки

WIи намерни интерполации во Краткото

житие

на св. Климент Охридски

од Хоматијан. - Зборник од 1II Македонско-руска научна слависшuчка

конференција (Охр ид, 9-11 авсуст 2001) [Скопје: Универзитет "Св. Кирил
и Методиј"].
366.

за

Од методологијата на Блаже Конески во користењето извори

КИРWIометодиевскиот период. - Делошо на Бла:же Конески (осшва

рувања и uерсuекшиви): Меzународен научен собир uo иовод 80-iодишни
наша од раzањешо на Бла:же Конески [Скопје: МАНУ], 299-308.
шаша

367.

Писмо "Без оустроенија". - Зборнuк на рефераUlи од чешвр

.македонско-северноамериканска

слависшuчка

конференција за

.македонисшика l1Македонски јазик, лишерашура и кулшура" (Охрид, 5-6
авсуст 2000) [Скопје: Универзитет "Свв. КирWI и Методиј"], 35-56.
368.

Христијанство. Религија на крстот и единство во разновид

ност (Минато и перспективи). - Годишен зборник на Боiословскиош
факулшеш"Свеши Клwveенш Охридски",

кн.

8,21-36.

369.

Miroslav Marcovich (1919-2001) [In memoriam].

370.

Рах Augusta, Рах Byzantina и Рах Divina.

ZAnt 52,

5-20.
-

Зборник на

шрудови: Хрисшијансшвошо во кулшураша и у.мешносша на Сшру.мич
каша еИархија: Йо Йовод 2.000 lодини хрисшијансшво [Струмица: Завод
за заштита на спомениците на културата и Музеј], 29-47.
371.

Азбуката е совршена во својата едноставност: изум од прво

степена важност за прогресот на цивилизацијата и културата: Разговор со
академик Петар Хр. Илиевски. - Ушрински весник 30. VШ 2002, 4, 956.
372.

Појава и развој на писмото, со посебен осврт кон почетоците

373.

[приказ] ѕ. Homblower & Е. Matthews, Greek Personal Names.

на словенската писменост. - Нова Македонија (Лик) 20. Х 2002.
Тheir Value аѕ Evidence, Proceedings о/ thе British Academy 104, Published
/or the British Academy
ZAnt 52, 234-244.
374.

by

Ox/ord University Press, 2000, рр. VII1+ 184, Ef. -

[приказ] V. L. Aravantinos - L. Godart - А. Ѕассоnј, Corpus des

documents d'archives еn lineaire В de Тhebes

(1-433).

ТНЕВЕЅ FOU1LLES

DE LA САпМЕЕ IIL Universita degli Studi di Napoli "Federico 11", Universita
degli Studi di Roma "La ѕарјеnzа "; Biblioteca di "Pasiphae ((, СоПаnа di

filologia е antichita egee diretta da LOU1S GODART е ANNA ЅА CCONL Рјѕа
Roma 2002, рр. 326, iоле.м окшаво.

ZAnt 52, 244-246.
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2003
375.

Графитите врз градежен материјал од црквите во Крупишге

и Баргала. - Зборник од Научниош собир: Сuшрохрисшијанскаша архео

ЛОlија во Македонија [Скопје: МАНУ],41-57.
376.

ДијалеК11lа база на некои графички варијанти во глаголи

цата. - ПРШlози МАНУ/ОЛЛН2711-2, 21-38. (Рефераши 13,2003).
377.

Македонскиот превод на Пресшолношо

Чешвороеван

iелие: По повод 50-годишнината од неговото објавување. - ПРШlози
МАНУ/ОЛЛН2811, 25-58.
378.

Првиот словенски и современиот македонски превод на

евангелието. - Зборнuк од V-ша Македонско-северно сшериканска кон

ференција за македонски сшудии (Macedonian Studies Vol. 4: Papers from

the Fifth International Macedonian-North Атепсаn Conference оn Macedo
nјаn studies) [К.оlumbuѕ: Ohio],107-128.
379.

Glagolica: An Iconic Script for Visual Evangelic Preaching. 

IСЅ 27-28,153-164.

2004
380.

Грандиозен меѓународен проект. - Промошивен говор за

Оuшшословенскиош линi висшички аZШlас Фонешско-iрawашuчкаша

серија, том 46: Рефлекси на еровите. Вторичен вокализам.
381.

-

БШlшен 31/2.

Киевските глаголички листови. (Фрагменти од старосло

венски лmypгичен ракопис со текстови од западни и источни црковни
служби на мешан јазик) - Македонско-украински кулшурни врски

(Х-ХХ'

век) П (Охрид,21-23 октомври 2003 г.) [Скопје: МАНУ],79-109: илустр.
382.

Светол лик во нашиот црковен, просветен и културен живот.

-лз 51/4-6, 103-110.
383.

Тhe Ваlkan Linguistic League: Past, Present and Future.

IX

Congres internat, d' Etudes Sиd-east-Europeennes (Resumes) [Тiranа],201-202.
384.

Рах Augusta (Romana), Рах Byzantina (Christiana) and the

Contemporary Peacemakers. - AIБЅЕЕ Bulletin, 32-33-34, 2002-2004,
Bucarest, 213-222.
2005
385.

Традиција и иновации во македонскише црковнословенски

кнuжевни саоменици од шурскиош аериод. - Скопје: МАНУ. - 393 стр.
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386. Македонскиош ЙравоЙис: Свечен собир по повод 60
годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис и
нивната примена во Букварот : Скопје, 7. УI 2005. - Скопје: МАНУ,
2005. - 23 стр. - (Свечени собири; 50).
387.

Позајмување и адаптација на лексички форманси во бал

канските јазици. - Ме2ународна научна конференција "Теории и ме
шоди во арешzнаша линzвисшика" - Придонесош на Божидар Ви
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