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На 7 декември 1993 година во Скопје почина академикот Бла
...

же Конески, истакнат научник и писател, член на Македонската
академија на науките и уметностите од нејзиното основање во 1967
година и нејзин прв претседател - должност на која се наоѓаше се
до 1975 година.
По повод неговата смрт во Македонската академија на науките
и уметностите на 9 декември с е одр:ж;а комеморативна седница, на
која за

животот

и делото на академикот Блаже Конески говореше

претседателот на Академијата акад. Ксенте Богоев.
,

Истиот ден се изврши погребот на посмртните останки на по
чинатиот. Пред Капелата на гробиштата говореа акад. Матеја Ма
тевски, член на Одделението за уметност на Академијата, д-р Ата
нас Вангелов, декан на Филолошкиот факултет во Скопје, и Илија
Димоски, претставник на градот Прилеп. Пред отворениот гроб од
починатиот се прости д-р Гане Тодоровски, професор на Филолош
киот факултет - во име на Друштвото на писателите на Македонија.
-

Во оваа публикација се објавуваат одржаните говори и би
блиографијата на академикот Блаже Конески, како и неговиот по
следен прозен текст' "Една ситуација е едно лично становиштеU,
диктиран на акад. Зузана Таполињска.
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Акад. КСЕНТЕ БОГОЕВ,
претседател на Македонската академија
на науките и уметностите,
Скопје

говор НА КОМЕМОРАТИВНАТА СЕДНИЦА

На 7 декември во тивките попладневни часови згасна живо
тот на нашиот ценет и драг колега и пријател академикот Блаже
Конески.
Роден на 19 декември 1921 година во с. Небрегово, Прилепско,
Блаже Конески дипломира славистика и веднаш потоа се вклучи
во вонредно значајната работа на Комисијата за изработка на ма
кедонски правопис и кодификација на македонскиот стандарден
јазик, каде што имаше определувачко влијание благодарение на
својата стручна компетентност и углед.
Од 1946 година тој ја започнува својата животна-кариера ка
ко универзитетски професор на Филозофскиот факултет, каде што
долги години раководи со Катедрата за македонски јазик и со уре
дувањето на лингвистичкото списание "Македонски јазик". На ис
тиот факултет биран е за декан, а од 1958 до 1960 година Блаже
Конески е ректор на Универзитетот во Скопје-.
Во 1967 година Конески е избран за прв претседател на Маке
донската академија на науките и уметностите и таа должност ја
врши во два мандата - до 1975 година. Тој стана член на Хрватска
та, Српската, Словенечката, Босанско-Херцеговската, Црногор
ската и Војводинската академија, потоа на Австриската и Полска
та академија на науките, а за почесен доктор е промовиран на Чи
кашкиот универзитет (САД) и на универзитетите во Вроцлав и
Краков (во Полска). Овие денови бевме известени дека Руската
академија на науките, на својата декемвриска сес:и:ја, ќе го избере
за неЈЗИН член.
.
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Блаже Конески е ОДликуван со голем број републички и
странски признанија и награди: За животно дело на Република
Македонија, Наградата "АВНОЈ", Хердеровата награда за литера
тура, Његошевата награда, "Златен венец" од Струга, Наградата
"Скендер Куленовиќ" за КНижевно дело, Награда на Сојузот на
писателите на СССР и др.
Исклучително богатиот научен и книжевен оnyс го израз у
ваат преку 650 nyбликувани биб лиографски единици, од кои 45
книги поезија, проза и научни трудови, околу 17 О студии и есеи од
литературата и културната историја, 27 книги од областа на лин
гвистиката, а 22 книги поет ски зб ирки се преведени на повеќе
странски јазиц . Конески е афирмиран и ценет како одличен пре
ведувач на познати дела од светската класика, главно поезија: Ње
гошевиот "Горски венец", Шекспировиот "О тело", стихови од Хај 
не, Пушкин, Прешерн, Блок, Мицкиевиќ , Гете,. Шилер и др., проза
од Иво Андриќ И др.
Во почетниот период од акт ивноста на Академија та под него
во раководство изградена е Солидна концепција за профилот и деј 
носта на оваа врвна научна у станова, утврдени се начелата за ра
ционален и систематичен развиток и афирмација на Академијата,
без импровизации, низ научниот напор на членовите на Академи
јата и во соработка и КООРДИliација со други научни институции во
земјата и од странство, со цел да се унапредуваат науката и умет
носта, да се афирмираат културните традиции и нашето национал 
но битие и да се отворат ШИРоко патиштата кон иднината.
Научната дејност на Блаже Конески о пфаќа пространо по 
драчје на лингвистиката и културната историја на македонскиот
народ. Македонскиот јазик Тој го сл еди од најстарата словенска
писменост, преку Охридскат а школа, средновековната nисменост
до најново време, а јазичните процеси ги разгледува на поширок
лингвистички и јазично-културен план - во балкански и словенски
заемни врски и интеРКУЛТУР1iи влијанија.
Конески твори и го дава својот придонес во исклучително ва
жен период од историјата на македонскио т народ - тогаш кога се
поставуваат темелите на ма.l{едонскиот литературен јазик и кога
тој јазик се кодифицира во СТандарден, модерен литературен јазик.
Со името на Бла же Конески затоа се сврзани сите клучни доку 
менти и дела на македонскаТа наука за јазикот: обликувањето на
азбуката, правописот, граматиката, речникот, историјата на пис
мениот јази к во Македонија, историската фонологија, историјата
на јазикот и др. Во неколку стотини студии, расправи и други при
лози Конески го следи развојниот пат на македонскиот јазик од
словенските текстови на првоучителите и на Климента до маке
донските преродбеници и Мисирков и по ната му до Рацина и од
него до најново време. СтудиJ.tте за Охридската книжевна школа и
за македонската преродба, есеите за јазикот на Пејчиновиќа и на
Крчовски, за Партенија ЗОграфски и Пулевски , за Цепенкова и
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Мисиркова, за Рацина, за јазикот на народната поезија и др., по
длабочината на научните изводи остануваат прилози од трајна и
инспиративна научна и културна вредност.
Конески не е само научник, теорет:Ич�iр и истражувач, тој е
уметник на обликувањето на јазичниот израз. Сите негови тексто
ви, научни и литерарни, претставуваат образец за убав македонски
збор. Може слободно да се каже дека најмногу поради неговите
научни и поетски трудови, сите славистички центри во светот се
свртеа со интерес кон запознавањето на македонскиот јазик.
Во нашата Академија неговата дејност 'во научната област
што ја застапува има широк радиус и нестивнат интензитет. Од
пристапното слово "Зборот и Фонетските промени" речиси во сите
броеви на сnисанието .. Прилози" на Одделението за лингвистика и
литературна наука учествува со свои трудови на теми од македон
ската или општата лингвистика. Тој е уредник на повеќе од десети
на зборници на трудови од меѓународни лингвистички научни со
бири, а од 1969 година тој е непрекинато, повеќе од 20 години,
раководител на научниот проект "Македонска научна и стручна
терминологија" од кој се издадеiIи: 78 броја во списанието "Маке
донска терминологија", на чија обработка се ангажирани над 100
научни работници од 'Универзитетот, институтите, Академијата
и др.
Како поет, прозаист и есеист Конески е писател со голем лите
ратурен оnyс и секако маркантна личност на нашата модерна лите
ратура, со уметнички приод кон јазикот, со стилски совршено обли
куван јазичен израз. Тој е суптилен мисловен поет - творец и мисли
тел. Писател на голема поезија, со светски антологиски вредности.
Еден од основните квалитети на неговата поезија е благородната ед
ноставност, длабокиот лиризам со топол и хуман пристап. Вдахновен
од реалниот жив от, народните традиции и песни, тој ги опева убави
ната, болката и тагата, самотноста и меланхолијата. 1
Дошло да живеам самјачки.
Така живеел Августин.
Така живеел Климент,
А каков самјак сум јас
Прилегни, пристани.
Навечер желба за разговор.
Никој не доаѓа. Никој не се јавува.
Пушти го пак радиото.
Стихот на Блаже Конески е неизвештачен и слободен, без пате
тика. То ј не ја прифати соција л-реалистичната фразеологија. Тој е
едноставен и реален, твори од самиот живот, со љубов и чувство кон
луѓето, често низ внатрешен монолог и чувство за национално до
стоинство. Тој се открива низ песните и тој остава универзални
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и хумани пораки. Уште во 50-тите години ја искажув а мислата
"Оној кој е неискрен кога во поезијата зборува за својот интимен
живот, ќе биде уште понеискрен кога како поет ќе збору ва за
крупни и заеднички теми". И навистина, тој не го изневери овој
принцип кога ги Доживуваше и споделуваше светлините и сенките
на ова наше време. Основниот раководен принциn на својата пое
тика тој го изрази преку синтагмата: "Песна строга и проста".
Тоа што го чинеше Конески неповторлив беше една чудесна
комбинација на длабока и суптилна поетска интуиција и строга
научна дисциплина на мислењето. Необичниот спој на тие две го
леми дарби се одразуваше во две'ге ГЈlавни области на неговото
творештво: во поезијата и во научните лингвистички трудови. За
тоа во неговата поезија нема одвишни зборови, никакви украси,
се е аскетски просто и затоа потресно, човечно, топло. Тој беше
мудар набљудувач на животот. Во своите песни и записи најчесто
тргнува од конкретна случка, конкретна ситуација - ја опишува и
ја коментира и тој коментар е длабок, личен, никогаш банален.
Како што во поезијата е присутна неговата рефлексија, така и во
науката ја сретнуваме неговата пое'!'ска интуиција. Во научните
текстови на Конески ликовите како Климент, Рацин, Пејчиновиќ
или Џинот оживуваат, бидејќи тој го разбира човечкото во нив и
умее да го протолкува нивното творештво.
Неговата Граматика и Историја на македонскиот јазик сека
ко спаѓаат во најмодерни текстови од таков тип. Повеќето словен
ски јазици имаат многу пообемни и информативно побогати гра
матики, но ниту една граматика на современ словенски јазик не е
толку отворена на се што има ново во лингвистичката теорија и
КОЈа може лесно да се доградува, а никогаш да се порекне.
Неговите текстови се поразно читки и јасни, едноставни, но
таа едноставност се постигнува со огромен свесно контролиран чо
вечки напор. Конески очевидно го оформуваше текстот "во себе"
и дури така осмислен го запишуваше на хартија и натаму работе
ше врз него.
Покрај песните, :и есеите беа негова омилена форма на твореш
тво. Тие есеи зафаќаат големи простори на мислата: од филозо
фијата, религијата, митот, до јазичната магија, јазична1'а метафо
рика и до лингвистиката во потесна смисла.
Уште една ретка особина на Кон ески беше неговиот конс
труктивен критицизам: ништо не прифаќаше здраво за готово, но
во исто време во се знаеше да најде некое здрав о зрно. некоја
позитивна страна. Беше многу толерантен наспрема другите, а
многу строг спрема себеси, и многу скромен.
Во вистинската смисла на зборот Блаже Конески е еден од нај
значајн:ите основоположн:ици на македонистиката. Неговите дела "за
раЗВОЈОТ, растежот и подемот на македонската лингвистика ги над
минуваат рамките на нашата земја и претставуваат значаен фактор
за широката афирмација на македонската култура и историја.
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Со својот одмерен и логичен збор, секогаш аргументиран и
ненаметлив, Конески и како научник и како поет со својо'г голем
углед и афирмираност насекаде е дочекуван со признание, почит
љубов.
-Влаже Конески е најзначајна личност во научниот и култур
ниот живот во Македонија по Втората светска војна се до денес.
Всушност, тој е репрезент на културниот гениј на еден мал народ
кој дал драгоцен придонес на националната и пошироката култур
и

на заедница.
Блаже Конески е магистрален автор на современата маке
донска книжевност, великан на поетската реч и научното твореш
тво, "гордост на македонскиот јазик и култура".

9 декември 1993 г.
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Акад. МАТЕЈА МАТЕВСКИ,
член на Одделението за уметност
на Македонската академија
на науките и уметностите

ПРОШТЕВАЊЕ СО БЛАЖЕ КОНЕСКИ
(ГОВОР ПРЕД КАПЕЛАТА

-

9 ДЕКЕМВРИ 1993)

Драги Блаже,
Сиот свој живот, благороден и богат, ти ни укажуваше да би
деме внимателни и строги со зборови. И сега, тебе, што толку дла
боко му ја чувствуваше, познаваше и ценеше вистинската негова
вредност, неговата тежина и значење и што својата раскошна дар
ба, ум и човечка топлина штедро ни ги упатуваше со својот одме
рен, мудар и едноставен збор, со мајсторство и совршенство што
до тебе не ги познаваа нашиот јазик и литература, сега треба да ти
се обратам за последен пат, барајќи го во скудноста на мојот говор
оној збор што ќе ја искаже нашата и мојата болка на колеги и
пријатели поради ова твое ненадејно и трагично заминување за
секогаш.
Тажна е оваа чест што ја имам, да се простам од тебе од име
то на Македонската академија на науките и уметностите, од нејзи
ните членови, твоите колеги и пријатели и од името на бројните
соработници што те придружуваа во твоите години на живот и тво
рење. Да се простам од тебе, основачот и првиот претседател на
Македонската академија, и по дарба, творештво и мудрост прва
нејзина личност и денес и најбележит лик на сета наша култура
во деценииве што ги живееме. Да се простам од тебе, големиот ин
спиратор, градител и творец на нашата нова македонска култура
и национална преродба од која целосно и повеќестрано се потврду
ва и афирмира свеста за нашиот јазичен, културен и национален
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идентитет и оваа држава на твојот и нашиот македонски народ и
на сите нејзини националности и граѓани. Во овој тажен миг се
проштевам од тебе, нашиот професор, колега и пријател, а имаше
ли поголема среќа за нас и за тебе од мигот кога професорот и
неговите ученици во литературата и науката стануваат колеги и
пријатели што ги сврзува заемна и длабока професионална и ду
ховна врска, љубов и почит. Таков беше твојот однос кон нас, та
ков беше нашиот кон тебе.
Токму затоа, драги Блаже, ова не е за мене момент во кој
треба да се повторуваат податоци и дати од твојот живот и творе
штво и оценки за твоето дело што ги изрази и оствари мечтите,
надежите и идеалите на генерации во еден единствен човечки век.
Зашто се што допреа твојот ум, твоето срце :и рака беше облагоро
дено на највозвишен и најnлоДоносен начин: во педагогијата, во
науката воопшто и посебно во науката за јазикот, во востанување
то и развитокот на македонскиот литературен јазик, во кн:ижевна
та историја и есеистика, во преведувач:ката дејност, во литература
та и поезијата, во кои го афирмира за нас и за светот местото на
нивни втемелувач, на прв нивни глас и врвен израз, зашто токму
со тебе најмногу е поврзано нашето излегување во светот, П01'Вр
дата на големите духовни потенцијали на еден народ, на едно
смачкано племе, како што тагуваше и пееше самиот, што се про
бива низ темничината на вековите кон своето место под сонцето, и
на неговата културна традиција и богатството на неговиот јазик,
литература и култура.
За сето тоа се испишани стотици страници во нашата земја и
во светот, за тоа ти ги понесе сите признан:ија и благодарноста
што еден народ и една земја можат да ги искажат, за тоа се овенча
со бројни признанија на науката и литературата во многу земји.
За тој твој придонес допрва ќе говорат, повеќе од денес, генера
циите што го наследуваат богатството на твојата дарба и твоето
дело.
Ние сакаме денес, и повторно, да ја искажеме нашата восхит
за детето од Небрегово, за момчето од срцето на наша1'а македон
ска земја што го изоде восхитувачкиот пат .на поет, научник и
општественик и ја изора длабоката и плодоносна бразда на наша
та литература, наука и култура, станувајќи нивно високо достоин
ство и достоинство на културата на современото човештво.
Драги Блаже, во сето твое петдецениско раскошно, инген:иоз
но и неповторливо пеење ти го "ловеше звукот на чудната песна",
звукот на твојата и нашата проста и строга македонска песна. Тој
звук со децении одекнува во нас, ние неговиот говор го учевме на
изуст, треперевме со него, живеевме со него: од "Тешкото" и "Гри
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гор Прличев", "Ракување" и "Стерна" до "Записи", "посланија",
"Златоврв", се до твоите последни песни.
Згасна сега звукот на твојата лира, свена :мудроста на јази
кот, се стопија тие во твоето нежно, кревко, осаменичко тело што
сега и се враќа на земјата, на корењето нејзини и свои, на водите
нејзини, на каменот нејзин, за да го затворат големиот космички
круг на живеењето.
Но еве, тој жив звук, уловен, доловен и искажан од тебе сега

го СОбtlPа во себе најсветлото од нашето минато и современост и
се упатува со нив во иднината наша, во која ќе живее трајно во
.

.

.

Јазикот што го создал и во срцето, мислата и духот што ТОЈ Јазик
го создаваат.
Спокојно почивај, неуморен градителу на убавината, голем
патнику во иднината. Твоите потомци веќе мислат на тебе, а ние
ти ја искажуваме нашата длабока благодарност.
Нека ти е вечна слава, драги Влаже, Влаже Конески.

2 Споменица
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Д-р АТАНАС ВАНГЕЛОВ,
декан на Филолошкиот Факултет
на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј",
С копје

говор ПРЕД КАПЕЛАТА
Уважени дами и господа,
Нашата епоха е трајно одбележана од исполинскиот потфат
и подвиг на нашиот голем учител Блаже Конески. Тој знаеше да ја
види и да ни ја приближи, на еден прост и природен начин, чудес
ната сила на Климент Охридски; во строгоста и прекоста на Кирил
Пејчиновиќ; во занесот и полетот на Григор Прличев; во ведрата
стрпливост и благонаклонета мудрост на Марко Цепенков, тој
знаеше да ја види и да ни ја покаже големата надеж и верба во
човекот. Така, тој не научи дека се крие огромна, чудесна енергија
во една проста и тиха реч. Едноставно во тихоста, во стрпливоста,
во одмереноста и во мерата тој ни ја кажа големината и величе
ственоста. Ни се обраќаше благо и стрпливо; ни се обраќаше јасно
и недвосмислено како' што, можеби, токму тој му се обраќаше на
Бога: "Ти што ми даде неимоверна сила / да растам мускулесто
како даб, на глуждови / да се израдувам млад, од своето чаталење
и листање / зошто се уплаши од мене / зошто во непромислен
страв ја измени својата првобитна намера / зошто ми ја одзеде
силата" .
Велеше, со мирен но затоа крајно драматичен тон, кој извира
од смиреноста: "Ништо не лекува / само не слекува до основната
болка" .
Тоа се зборови од неговите јасни и страшни песни што веќе и
припаѓаат на Европа и на светот. Онака, како што Григор Прличев
го внесе духот на Македонија во културниот трезор на светот во
2*
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деветџаесеттиот век, онака, како што Коста Рацин тоа го стори во
првата половина на дваесеттиот век, така нашиот голем и драг
учител Блаже Конески го стори тоа во нашето време.
Како што Прличев произлезе од чистите извор и на европска
та култура; како што Рацин по непогрешлив инстинкт, преку пес
ните на Миладиновци, знаеше да се наведне и да го здогледа сво
јот поетски лик во тие извори, така во јазичната и поетска работа
на Блаже Конески жубори и тече изворноста, онака како што тече
самиот живот. Се е некако едноставно, јасно и видливо во неговата
работа. Дури, некако лесно, затоа што е убедливо и токму затоа
недостижно; токму затоа единствено; токму затоа неповторливо.
Зборуваше: закон на животот е да постојат разлики, како што
зборуваше Бодлер дека светот почива на недоразбирање. Во него
вото зборување за сложените прашања на јазичната дескрипција
е постигната таква чистота и елеганција која понесува и која пара
лизира истовремено. Во неговата ведра спокојност има нешто на
прегнато до прснувањ . Во неговата скриена меланхолија тлее
крикот на човечкото. И се обраќаше на земјата и ја Довикуваше
нејзината дива страст. Умееше да ги чуе, да ги разбере и да ни ги
пренесе големите пораки на минатото. Умееше од црквичето во
Небрегово да направи кристаJlна катедрала и уште да ја внесе во
душата на секој човек. Умееше на невидливото да му даде мера
на видливост; на нашата кревкост, слабост и ломност сила на не
што крупно и величествено. Онака, како што ја издигна македони
стиката и лингвистиката на светско рамниште; онака, како што
со описот на историјата на македонскиот јазик покажа дека во
нашата мала земја регуларно Функционираат епохалните резулта
ти на модерната наука за јазикот; онака, како што ја издигна со
времената македонска поезија на највисоко рамниште во Европа
и светот, така тој и го даде модернитетот и пиететот на Македони
ја; така тој го внесе во сите нас тој модернитет и пиетет.
Уважени дами и господа,
Тука сме да се простиме од нашиот голем учител и, ќе се
осмелам да речам, скапоцен пријател за секого од нас, затоа што
по еден неразбирлив и само нему својствен начин умееше да ни ја
покаже во нас нашата сила, таму каде што сме мислеле дека има
само слабости, недоверба и несигурност. Премалку е да се каже
дека има нешто збунувачко; нешто неразбирливо и, дури, нешто
невистинито во овој и таков церемонијален гест: затоа што - ние
не можеме да се простиме од величественоста, од ведрината, од
стрпливоста, од темелноста, од сеопфатноста кои ги распрсна и
кои толку штедро ни ги даруваше во неговиот живот нашиот драг
и голем учител. Треба со еден таков гест да кажеме сега дека е тоа
дефинитивно, а знаеме, истовремено, дека тоа се темелите на на
шиот живот. Нему се му недостигаше во живот и од тој недостиг
ја искова својата поетска и научна недостижност. Му недостигаа
руските, полските и чешките класици, како што му недостигаше
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Шекспир; му недостигаа модерните мислители на Европа, како
што му недостигаа иглата и ендезето на Цепенков; му недостигаа
древните легенди и топоними на Македонија; знаеше во се да види 
нешто величествено и недостижно и знаеше од едно беси:онечно
различие да направи јасна контура, со што, на чудесен начин, не
увери дека од секого може да стане лингвист; дека од секого може
да стане едноставен и чудесен поет. Сега ние не знаеме дали него
вата тиха реч, со која ни се обраќаше, беше поезија, или пак пое
зија беше една тиха реч исто толку колку и граматиката, колку и
вражето кое го сили да ја фрли расправата за еровите и да и се
препушти н а опојната, пролетна матица. Знаеме само дека сите
сме, на некој начин, внесени во сето тоа, како што исцело тој,
нашиот голем учител, се внесе себеси во сето тоа.
Восхитен од речта на Цепенков самиот рече: ако е вистина
дека штрковите носат пород, тогаш современата македонска проза
е рожба на Цепенков. Восхитени од неговиот порив и подвиг, ние,
можеби, немаме право да кажеме дека сме негова рожба, но затоа
можеме да бидеме горди што припаѓаме на неговата епоха.
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ИЛИЈА ДИМОСКИ.
претставник на градот Прилеп

говор ПРЕД КАПЕЛАТА
Почитуван наш Блаже r
Во вторникот навечер радиото и телевизијата на rраfаните во
Прилеп им донесоа тажно известување: почина големиот македон
ски поет, основоположник на македонската литература и македон
скиот литературен јазик, академикот Блаже Конески. Небото над
градот под Марковите Кули, во чија близина се роди и чии прет
ставници сме ние, овде присутните прилепчани, остана пусто за
една блескава ѕвезда, која на своите трепкави краци ro разнесе
поетскиот дух низ сите меридијани во светот. Тоа небо и тие при
лепски камења под Hero денес тажат за својот омилен поет и
човек.
Го нема Блаже Конески. А беше толку полн со ЖИВОТ, со вера
и со ентузијазам дека неговата рака и перо ќе наnишат уште многу
песни, коишто несебично ги љубеше, како што несебично ги посеа
своите дела низ целиот свет.
Улиците во Прилеп оnyстеа од сознанието дека по нив нико
гаш не ќе зачекори уважениот поет, којшто толку многу сакаше
да дојде. Честопати беше гостин во Прилеп, а посебно во Друштво
то за наука и уметност од нашиот град чиј почесен член беше тој.
Во нашата средина почитуваниот Блаже имаше голем авто
ритет и углед, како еден од најистакнатите наши сограfани, осно
воположн:ици на македонскиот литературен јазик и на целата на
ша македонска современа култура. Kora се спомнува неговото име,

истовремено се будат асоцијации за се што имаме денес на јазичен,
литературен и културен план.
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Блаже Конески беше со богата и надарена природа. За рела
тивно кратко време даде извонредни резултати во македонската
поезија и белетристика, во литературниот есеј и студија, во обла
ста на граматиката и историјата на македонскиот јазик, како и во
културната историја на македонскиот народ. Неговите творечки
усилби и резултати уште повеќе добиваат во своето значење, кога
се з.нае дека се зачнати: и родени врз скудна традиција, а во некои
области и воопшто без неа.
Вооружен со модерен научен пристап и со жив усет за суште
ственото, под перото на Блаже Конески оживуваат ликови и пе
риоди од минатото на нашата литература и култура, а трудовите
за македонскиот јазик се читаат како луцидна проза.
Граѓаните од Прилеп се гордеат што Блаже Конески беше
почесен член во Друштвото за наука и уметност од Прилеп, кој
толку многу го сакаше и почитуваше. При секое доаѓање во При
леп првата починка ја правеше во Друштвото, зашто знаеше дека
ги стави првите основоположни камења на неговото основање. Се
когаш своите нови дела ги праќаше во Друштвото за заедно со
него и пред него да се читаат.
Преку него граѓаните од Прилеп научија за многу непознати
во областа на поезијата. Преку него, од време на време завлегува
ме во чудесниот свет на поезијата. Тој често пати меѓу нас велеше:
,.Поетите, било заради својата поезија било заради склоноста кон
неа, имаат среќа стално да живеат во чудесниот свет".
Беше силна творечка личност и благородна душа.
Сега, кога Блаже физички не наnyшти, наше богатство ќе
биде погледот на неговите дела од областа на поезијата, белетри
стиката, есејот и студијата, граматиката и историјата на македон
скиот јазик. Токму поради тоа, ние, граѓаните од Прилеп, му изра
зуваме посебна благодарност за сето она што го стори. Голема е
загубата и тешко ќе ја преболиме.
Нека му е вечна слава и лесна нека му е земјата што толку
многу ја љубеше. Слава му!
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�------

Д-р ГАНЕ ТОДОРОВСКИ,

претставник на ДрУWТБото
на писателите на Македонија

ПРОШТАЛНА РЕЧ ПРИ 3АКОПОТ

Тажно собрание!
Мигов е сублимен. Ова е час на разделба. Се збогуваме од
ретка личност, којашто само по некоја минутка, откако мајчичка
та земја ќе ro прими засекогаш во своите пазуви - станува поим
ска категорија. Ќе ro нема веќе Блаже Конески, оној од нашето
секојдневие, каков што сме успеале да ro запаметиме - необичен
во својата обичност, скромен и прескромен, грлест во смеата и
мажествен во визиите, луциден во досетките и квалификуван да
ги поедноставува нејсложените нешта. Тој и таков Блаже Конески
си заминува засекогаш. Ќе ни остане оној другиот, вечниот, веко
витиот - синонимот на еден грандиозен влог во поновата македон
ска историја, растајнувачот на мистериите на нашето македонско
постоење и опстоење, човекот којшто благодетите на својот дух ги
истури на толку MHory страни, неоти дрво претежнато од плод,
творецот на нашата модерна историја, на оној нејзин парцел од
пет децении на подем, наречен регуларен тек на нашето национал
но осмислување. Таквиот Блаже Конески, престорен во поимска
категорија ќе им биде дејствен чинител на поколенијата што отсе
ra па натаму ќе пристигаат за да ја доречуваат Македонија, нивна
патоводна ѕвезда, нивни суптилен компендиум. Ќе остане Конески

да векува како емисионен центар што ќе распраќа пораки од егзи
стенцијално значење.
25

7

Тажно собрание!
Имам чест да зборувам од името на плејадата современи ма
кедонски писатели чиј духовен предводник, чиј апсолутен врв, чи
ја духовна Доминанта, чија вредносна синтеза беше токму Блаже
Конески, тоа наше одличие за показ и дриказ, тоа наше надвре
менско достоинство.
Ти блаrодариме, драrи Блаже, што те имавме, како прав чо
век во право време, како мера според која дознававме за себе,
како врвна мислечка единица. Векувај во името на цел еден народ.
Нека ти е вечна славата.
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Акад. БJIАЖЕ КОНЕСКИ

ЕдНА СИТУАЦИЈА И ЕДНО ЛИЧНО СТАНОВИШТЕ*
Во поезијата, како и во љубовта, е се речено, а сепак треба се
допрва да се рече. На мнозина може да им се чини и претерано,
кога таа потреба се пројавува дури и во мала средина, на јазик на
еден мал народ. Каква смисла има тоа?
Сакам кратко да се задржам на таа тема, зашто се работи за
мојот случај. Повеќе од половина век јас пишувам песни на јазик
на еден народ што го сочинуваат околу два милиона луѓе. Да биде
мојата позиција уште поранлива, јазикот на којшто пишувам, ма
кедонскиот, е кодиФикуван допрва во 1945 година и јас лично сум
зел извесен удел во тој чин, за потоа пак во текот на неколку деце
нии да му се посветам како славист на изучувањето на историјата
и современата состојба на својот мајчин јазик. Но не треба да го
скријам ни тоа дека за сето тоа време на мојата литературна и
научна дејност од некои центри на моќ на Балканот ни се оспорува
правото да пишуваме на свој јазик и да се сметаме за современа
народна заедница. Дали не се работи тогаш за една неразбирлива
и безрасудна тврдоглавост од наша страна?
Ми го поставуваа не еднаш директно прашањето дали се ис
плаќа човек да создава јазик за два милиона луѓе. Што можев да
одговорам? Можев да свртам на шега и да речам дека судејќи по
тоа што не сум богат човек таа работа не била лукративна. Сепак,
јас најсериозно велев дека некој што подобро од нас сите знае как
во треба да биде устројството на светот очевидно решил покрај
големите народи и јазици да има и мали народи и јазици.

Текст диктиран на акад. Зузана ТОПо.'lињска кратко време пред своето за
минување.
•
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Но дијалектичката вештина не го спасува човека од чувство
то на потиштеност, кога неговата дејност се следи со потценување
и презир. Македонските поети се наоѓале и се наоѓаат постојано
под таа психичка пресија.
Првите мои песни на македонски јазик датираат од

1939 го

дина. Имав тогаш осумнаесет години. Веќе во една од тие најрани
песни јас ја искажувам горчинат.а, од реалноста, во која требаше
да настапи нашата генерација. "Рика во мене маката - се вели
таму - дека сум роден во смачкано племе". Но, за жал, никој не
избира кога и каде ќе се роди. Нашата земја, Македонија, беше
најрано христијанизиран словенски регион. Но во XIX век тој ре
гион остана периферен спрема центрите на национална диферен-'
цијација на Балканот. Ни еден од тие центри не беше доволно за
крепнат во културен и економски поглед да може да ги привлече
во својата сфера нашите краишта и да го модернизира животот
во нив. Ние не можевме да чекаме дури тие да созреат. Кај нас
почна самостојна национална акција. Така, по силата на истори
ските околности, се случи да станеме мал, оспоруван народ. Ние,
мојата генерација, тогаш млади и неопитни, тргнавме во животот
посветени на македонската идеја, готови да Й служиме како на
нешто свето и светло, заrpижени за судбината на својот народ.
Ние бевме уверени дека имаме браќа во целиот свет. Кочо Рацин
(1908-1943), когошто ние го сметаме за основоttоложник на совре
мената македонска поезија, во една своја песна Й се обраќа на
мајката со молба да не жали што не стекнал свој дом, зашто куќа
му е целиот братски свет. Но оние од спротивната страна ни поста
вуваат постојано граници, сопки и пречки. Цели педесет години
подоцна јас бев принуден да се вратам пак на мотивот од својата
спомената рана песна и дури со иста болка да изјавам дека "уште
рика маката во мене дека сум роден во смачкано племе", а на
друго lYIeCTO да речам дека ние, македонските поети, вршиме мо
жеби "најзалудна работа на светот". Сепак не се предавав. И моја
та вера најде во истата песна израз во зборовите: "Но сепак, се
надевам, дека не е туку така I што сум бил подложен на таков
.
искус I и на таква една мака".
Како што гледате, мене многу ме окупирало прашањето за
смислата да пишуваш поезија на јазик на мал народ. Не еднаш
сум го чул мислењето, и од свои пријатели од странство, дека сум
јас поrpешно пласиран човек. Тоа значи дека не требало да се
родам каде што сум роден или, во најмала рака, требало со време
да се иставам оттука и да си ја барам среќата на другС? место.
Познато е дека некои поети, и кога почнале да пишуваат на
својот "мал" јазик, подоцна со успех се потврдиле и стекнале дури
меѓународна репутација, преминувајќи на некој светски јазик. За
таа појава се наоѓа објаснение во една целосна општествена и лич
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на ситуација. И мене не еднаш ми се обраќале со прашање зошто
не пишувам на еден од веќе афирмираните јужнословенски јази
ци. Во мојата ситуација не беше можна ни помислата за таква
преориентација. Зошто? Затоа што за мене едно такво решение би
значело интимен пораз. Јас би го доживеал тоа како изневера кон
својата генерација, кон своите врсници, понесени од македонската
национална идеја. Не еден од моите другари падна како жртва за
таа идеја во годините на антифашистичкиот отпор. Загинаа и не
колку македонски поети, меѓу нив и нашиот родоначалник, Кочо
Рацин. Јас не можев да го погазам нивниот завет. Сакам, за да
нема недоразбирање, да подвлечам дека е тоа мој личен опит и
дека јас не мислам својата позиција да ја обопштувам и да ја сме
там задолжителна за секој македонски писател. Секој се наоѓа во
некои посебни околности и секој има право на свој избор.
Иако под постојана психичка пресија, јас ни најмалку не се
чувствував како провинцијалец, исклучен од светскиот литерату
рен процес. Јас ја гледав шансата на младите литератури во едно
резултатно вкрстување на вредностите на локалната традиција со
литературните струења што се шират од центрите на изразита
културна радијација. Современата македонска поезија има постиг
. нато забележливи' резултати имено во еден таков контакт. Притоа
не треба да се губи од предвид дека и компонентата што ја имену
ваме како локална традиција не е ограничена само на дадена ет
ничка група и нејзиниот јазик, ами претставува сложена структу
ра, создадена во една многу поширока културна сфера, во која тој
народ и неговиот јазик биле со векови инкорпорирани. Тој процес
и тие резултати не можеа досега да бидат спречени од балканските
циници, планери на геноцид. Имено, постигањата на македонската
литература во повеќе жанрови за по следниве педесет години се
најдобар показ за тоа дека ние не сме имале зошто да чекаме.
Сега тие имаат можност барем да срушат нешто вредно.
Така ви раскажав јас нешто и за својата поетска судбина.'
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дакција. - Beogradski medunaroclni slavisticki sastal1ak (15-21. IX 1955). - Beogra(1 :
"Nautno delo", 1957. str. 595-598.

78. 0111'idska kl1ji!.ev1Ja skola.

-

Slovo - Zagreb, 1957.6-8. str. 177-184.

79. Развитак македонске ЛJIНГВJIстике после ()С.!Iобоljења.

-

Beogl'adski mеdUI1Зl'оd·

пј slavisti ki sastaIlak (15-21. IХ 1955). - Beograd : ..Nau llo delo", 1957,
80. Словата на Јоана Егзарха.

-

Македонски јазик - Скопје, 1957, VIII, 1, стр.

13-25.
81. Тројниот член. - Македонски јазик

Скопје, 1957, VIII, 1, стр.26-28.

1958
82. За некои

СТJlЛСКИ

с.mlтеЗJf во развитокот

на

македоЙскио'г лнтературен јазик.

- Литератур ен збор -; Скопје, 1958, V, 1, стр. 1-10.
83. О развитку македонског књижевног јеЗJIка,

-

Јужнословенски фил:олог 

Београд, 1958, ХХIП, 1-4, .с·гр. 39-44.
84. Ci,'o Gitmfleii et A1Idn! \/aillal1t, (;Il [exii]Cle macidofliel1 du ХVIе ѕјес/е. - Македонски
јазик - СКОПЈе, 1958, IX, 1-2, C'l'p. 153-160.
1959
85. Горски венец I П. П. Његош; превел Блаже Конески. - 3 изд, - Скопје:
"Култура''. 1959.

139,

[5]

сТр.

86. Кон македонската преродба

:

:македонски учебници од 19. век. - 2. изд.- Ско

пје : Институт за национална :историја, 1959. - 99 стр.
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народни песни I собраJl и редактираJl БJlаже Конески, - 2 изд, Скопје; Просветно дело, 1959. - 28 стр.

87. Од борбата

:

1960
88.

сто години на .,Сердарот", - Ку.лтурен живот -: Скопје,

1960, V, 2, стр. 44-46.

1961

89. ВеЗИJIка. - 2. допOJIН.

изд.

- Скопје: "Култура", 1961. - 69, [3 ] стр.

90. Културната улога на Охрид. - Зборник на трудови. - Охрид : Народен музеј,
1961. стр. 3-5.
91. Македонска књижевност I приредио БJlаже кОвески. - Београд : Српска

књижевиа задруra, 1961. - 202 стр.
92. Македонскиот Рорѓи (ГорroЈ Пулевскн. - Ку.лтурен живот - Скопје, 1961, VI,
2, стр. 25-26.
93. Речник на македонскнот јазик со српскохрватски roлкувања I редактор БJIа

же Конески; состаВИJIе Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко Ста
матоски. - 1: А-Н. - Скопје: Институт за македонски јазик, 1961. - 510 стр.
94. TOM'ards the Mat:edonian Renaissance

:

Macedonian Text-Books of the Nineteenth

Century I Translated by Ivanka Kovi1ovska. - Skopje : Institut of National History,

1961. - 94 ѕП.
1962
95. За некои морфолошкн пречкн на

фонетските промени во македонскиот јазик.

- Македонски јазик - Скопје, 1962-63, ХIП-ХIV, 1-2, стр. 5-15.
96. Избор I П. П. Његош; приредиJl Димче Левков; препев БJIаже Конески. 

Скопје: "Кочо Рации", 1962. - 143, [5 ] стр.
1963
97. ,.Воroмилите" од Коста Рацин. - Книга за Рацин 1943-1963

: зборник од
СТУдИИ, статии и ПрИJIози. - Скопје: ..Кочо Рацин", 1963, стр. 104-108.

98. Избрани текстови I Крчовски - Пејчиновиќ : приредИJI и предroвор БJlаже

Конески. - Скопје: Кочо Рацин, 1963. - 102 стр.
99. Како работел Рацин над "Велите мугри". - Книга за Рацин 1943-1963
иик

:

збор

од СТУдИИ, статии и прИJIози. - Скопје: "Кочо Рацин", 1963, стр. 133-149.

. 100. Песни. - Скопје: nКочо Рацин", 1963. - 29 стр.
1964
101. Вожо Видоескн : Кумановскнот говор. Институт за македонски јазик - Скопје,

I1осебно издание, книга 3. Скопје 1962, стр. 345. - Македонски јазик - Скопје,
1964, XV, 1-2, стр, 225-229.
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102. Иlеѕ/'tа.

-

Shkup : ..Nova Makedonija", 1964. - 126 str.

103. Горски венец I п. п. Његош; препев Блаже Конески.- 4. изд. - Скопје: "Кул
тура", 1964.- 157, [3] стр.
104. Изместување на синтетичката деклинаЦllја. - Литературен збор. - Скопје,
1964, XI, 5, стр. 3-10.
105. Крсте П. Мисирков. - Современост - Скопје, 1964, XIV, 1, стр.3-11.
106. иѕ !огmеѕ Ј" type popata, kon'ata.

-

Revue des etudes slaves

-

Paris, 1964, 40, str.

119-121.
107. Лирика и проза [на Македонците во странство] I избор и редакција Блаже
Конески. - Скопје: "Кочо Рацин", 1964. - 151 стр.
108. Отело I Вилијам: Шекспир; препев Блаже Конески; приредил Јован Бош
ковски.- Скопје: Кочо Рацин, 1964. - 130, [51 стр.
1965
109. Афирмација на македонскиот јазик.

Литературен збор - Скопје, 1965, ХII, З.

стр.1-9.
110. Историја на македонскиот јазик. - Скопје; Београд : Кочо Рацин : Просвета,
1965. - 102 стр.
111. Поезија I избор и поговор Глигор Крстевски. - Скопје: " Култура" , 1965. - 99,
[5] стр.
112. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски то.1!кувања I редактор Бла
же Конески; составиле Тодор ДИl\П1ТРОВСКИ, БЈ1агоја Корубин

и

Трајко Стама

тоски. - 11: о-п. - Скопје: Институт за македонски јазик, 1965. - 595 стр.
1966
113. Еден говор на Григор Прличев од 1866 година. - Македонски јазик - Скопје,
1966, XV1I, 1-2, стр.205-216.
114. Историја македонског јеЗl1ка. - Скопје; Београд: Кочо Рацин: Просвета, 1966.
- 202 стр.
115. Климент Охридски. - Књижевност и језик - Београд, 1966, XIV, 4, стр.
335-342.
116. Климент Охридски. - Современост - Скопје, 1966, XVI, 7, стр. 579-589 .
117. Лозје. - Скопје: "Кочо Рацин", 1966. - 148 стр.
118. Македонски текстови. 10-20. век I состаВИЈ1 Блаже Конески и Оливера Јашар
Настева. - Скопје : Сојуз на Друштвата за македонски јазик и литература,
1966. - 175 стр.
119. Научната дејност на проф. д-р Васо ТомановиЌ. - Годишен зборник на Фи

лозофскиот факултет - Скопје, 1966, 17-18, стр.

5-13.

120. О македонском јеЗJlКУ. - НИН - Београд, 2. 1 1966, XVI, 782.

37

121. Поезија I Александар Блок; препев и избор Блаже Конески; noroBop Алексан
дар Ежов. - Скопје: Култура, 1966. - 68 стр.
122. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања I редактор
Блаже Конески; составиле Тодор Димитровски, Благоја Корубин и Трајко
Стаматоски. - ПI: Р-Ш. - Скопје : Институт за македонски јазик, 1966. 
606 стр.
123. Серафима Полјанец

:

in memoriam. - Современост - Скопје, 1966, XVI, 2, стр.

159-161.
124. Стерна. - Скопје: Мисла, 1966. - 43 стр.
125. ип balkanisme da1Js lа langlle de [а роеѕје PQPlllai,'e ma(:ido1Jiel1lle I Olivera Ja ar-Naste
va. - Die Welt der Slaven - Кбlп : Wien, 1966. XI, 1-2, str. 172-175.
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126. Избрани дела во седум книги. - Скопје: Култура, 1967
1. Поезија. - 235 стр.
2. Препеви. - 173 стр.
3. Лозје. - 142 стр.
4. За македонската литература. - 206 стр.
5. За македонскиот литературен јазик. - 273 стр.

6. Граматика на македонскиот јазик: 1 и П. - 552 стр.
7. Историја на македонскиот јазик. - 241 стр.
127. Јазикот на македонската народна поезија. - Македонски јазик - Скопје, 1967,
XVIII, стр. 5-39.
128. Климент Охридски. - Encyclopedia mоdеШ8 - Zagreb, 1967.2. str. 184-188.
129. La Ricamatke I а cura di Ојасоmо Scotti. - Siel1a : Саѕа Editrice Маја, 1967. - 65 str.

130. О НЗЈ:.Iке македонскоЙ народноЙ

П09ЗИИ.

- То 110I10r Rопl.1.П Jakobson. - Тhе

Hague : Mouton, 1967, str. 1064-1067.
131. Оте.l'ЈО I Вилијам Шексnир; превел Блаже Конески. - Скопје: Култура, 1967.
- 194 стр.

132. Песни I Рацин, Вапцаров, Неделковски, Јаневски, Шопов, Г. Ивановски, То
доровски, Матевски, Андреевски, Поповски. - Скопје: "Наша книга", 1967.
- 100 стр.
133. Споменица Климент Охридски 916-1966

:

Охрид 9-12 сеmември 1966 I редак

ција: Блаже Конески, Ксенија Гавриш, Петар Илиевски, Нико Този. - Скопје;
Одбор за прослава на 1050-годишнината од смртта на Климент Охридски,
[1967]. - 116, [4] стр.
•

1968
134. Distriblltio1J des Balkallismes еп lИасidоniеl1 I В. Vidoeski, О. Ja ar-Nasteva. - Actes
du Premier congres international des etudes balkaniqlles et sud-est europeei1nes, VI. 
Sofia : Academie Bulgare des Ѕсјеl1сеѕ, 1968, str. 517-5 6.
135. Диференцијација

и поларизација на морфемите 80 македонскиот јазик. - Ре
ферати на македонските слависти за VI меѓународен слави стички конгрес во
Прага. - Скопје: Сојуз на Друштвата за македонски јазик и литература, 1968,
стр.29-34.
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136. За тврдата и меката промена на именките од женски род во словенските ја
ЗШlИ. - Зборник за фи.лологију и лингвистику - Нови Сад, 1968, XI, стр.

119-122.
: (од "Огледало") I Кирил Пејчи
НОВИќi [предсовор] Блаже Конески. - Скопје: "Култура", 1968, стр. 7-55.

137. КирИJl ПејчиновиЌ. - Слово за празниците
138. Clemenl d'Oltrid

:

discours pconon

а lа commemoration ѕоlеnnеllе de l'anniversaire de

5а mort. - Skopje : Makedonska kniga, 1968. - 96 5tr.
139. Le mat:idonien dans I'еvоlш;оn des langltes 1itteraires slaves I Traduit du macedonien
D-r Bolidar Nastev. - Skopje : ..Kultura", [1968Ј.

38 str.

140. Македонска књижевност: Охридска школа. Народна књижевност. Препород
(Браhа Миладинов). ХХ век I приредио Влаже Конески. - Веосрад: Просвета,
[1968]. - 204 стр.
141. Makedonski jezik

II

razvoju ѕlаvеnѕkЉ kl1jiit!VItiJJ jezika I prevod Petar Kepeski. - Za

greb : Stvarnost, 1968. - 30 str.
142. МакедонскиЙ ilЗbIК в развитии славннских литераТУрНbIХ ilЗbIКОВ / превод Т.
Гнуни. - Скопје: Култура, 1968. - 38 стр.
143. Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици. - Скопје:
Култура, 1968. - 35 стр.
144. Реке

=

Реки

:

двојазично издание на избор на поезија. - Веоград; Скопје:

Нолит : Култура, 1968. - 101 стр.
145. The Mat:edonien Lal1guage il1 Ilfe Developmellt о/ Ље Slavol1ic Litet'ary Lal1guages I
Translated by Ivanka Koviloska.Poposka and G гаllзm W. Reid. - Skopje : .. Kultura",

1968. - 40 str.
1969
146. Vinograd I pogovor, prevod Cveta Kotevska. - Beograd : .. Rad", 1969. - 100 str.
147. Зборот и ФОнетските промени.

-

Пристапни предавања, прилози и библиогра

фија на првите Ч '1енови на МАНУ - Скопје, 1969, стр. 61-65.
148. Ракување.

-

Скопје: МИСЈIa, 1969. - 63 стр.
1970

149. Димни Марко и димна гора.

-

Прилози МАНУ : Одделение за општествени

науки - Скопје, 1970, 1, 1, стр. 5-10.
150. Избрани текстови I Јоаким Крчовски; приредил Бv'lаже Конески. - Скопје:
Македонска книга, 1970. - 60 стр.
151. [nletfirent:e аll nЈуеаи de lа laltglle de lа poesie populai1'e des peuples balkaniques. I В.
Nastev, О. J

ar-Nasteva. - Balcanica - Beograd, 1970, 1, str. 13-22.

152. Меѓусебните контакти во народната поезија I О. Јашар-Настева, Б. Настев. 
Културен живот - Скопје, 1970, XV, 8-9, стр. 18-21.

153. Стихови

на rлас

трпезечки. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет

Скопје, 1970, 22, стр. 373-376.
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154. Црковнословенскиот јазик на Фреските во Македонија. - Симпозиум 1100
го.цишнината од смртта на Кирил Солунски: Скопје - Штип, 23-25 мај 1969.
- Том 2. - Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1970, стр.
97-109.
1971
155. ВариаНТbI церковнославннскоro НЗbIка в Македонии в лервоЙ лоловине XIV
в.

- ИсследоваНИR по слаВRНСКОМУ RЗblКОЗНЦНИIO : сборник в чесТb шестидес

RтилеТИR профессора С. В. ВернштеЙна. - Москва : Наука, 1971, стр. 75-78.
156. Везилка. - Скопје: Македонска книга, 1971. - 80 стр.
157. За Храбровата алологија и за зборот боукарb во неа. - Studia palaeoslovel1ica.
- Praha : Academia. 1971. str. 175-178.
158. Името на градот Битола. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет 
Скопје, 1971, 23, стр. 441-445.
159. Јазикот на македонската народна лоезија. - Скопје: Македонска академија
на науките и уметностите, 1971. - 108 стр.
160. Јазичниот контакт меѓу македонската народна и уметничка поеЗJlја. - Преда
вања на IV семинар за македонски јазик, литература и култура : Охрид. 19.
VIII - 2. IX 1971. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1971, стр. 5-21.
161. Лазар Личеноски. - Разгледи - Скопје, 1971, XIII, 8, стр. 723-736.
162. Меѓусебните контакти во народната поезија 10. Јашар-Настева, Б. Настев. 
Нова Македонија - Скопје, 1-6. II 1971, xxvn, 8631-8636.
163. Отело I Вилијам Шекспир; препев Влаже Конески; поговор Саве Цветановски.
- Скопје: Македонска ќнига, 1971. - 220 стр.
164. Цитати од народната во уметничката 1I-Iакедонска поезија. - Serra Slavica iJl
moriam Aloisii Schmaus. - Mi.inchen

:

те

R. Trofenik. 1971, str. 355-362.

1972
165. Беседи и огледи. - Скопје: Македонска книга, 1972. - 130 стр.
166. За еден лрnлелски ракопис од средината на ХIХ век. - Македонски јазик 
Скопје, 1972, XXIII, стр. 113-115.
167. За Јоаким Крчовски и неговите книги. - Годишен зборник на Филозофскиот
факултет - Скопје, 1972-1973, 24-25, стр. 221-227.
168. Македонски текстови. 10-12. век I составиле Влаже Конески и Оливера Ја
шар-Настева. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1972. - 164 стр. : 14
илустр.
169. Праславннские сочетанин cr-, С(- в македонском НЗbIке. - Русское и слав.fIН
ское .RЗbIкознание : к 70-летиIO члена корреспондента АН СССР Р. И. Аване
сова. - Москва ; Наука, 1972, стр. 131-134.
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170. Рацин и константите на нашата културна традиција. - Развојните процеси во
современата македонска литература: Титов Велес, 1971 I Осми Рацинови
средби. - Титов Велес : Совет на Рациновите средби" 1972,стр. 24-26,
171. Starostlivost о makedOl1sky ѕрјЅОУI1У jazyk. - Kultura slova - Bratislava, 1972. VI, 5, str.

133-136.
172.

U"ode,li zografski ѕmбао

: umjesto portreta Lazara Li elloskog. - Odjek - Sarajevo,

1972, :х..,ХУ, 1, str. 8.
173. Факторот на траДJlцијата во развитокот на македонскиот литературен јазик.
- Предавања на V семинар за македонски јазик, литература и култура:
Скопје и Охрид, 11. VIII - 30. VIII 1972. - Скопје: Универзитет ,.Кирил и
Методиј", 1972, стр. 7-10.
174. Факторот на традицијата во развитокот на македонскиот ЛJlтературен јазик.
- Современост - Скопје, 1972,ХХII, 6,С'гр. 509-512.
1973
175.

AI'amizda ',ег аn yasayall о;::аll

: Ko o Racill'il1 30. БНimi.i Dolayisiyle. - Sesler - Skopje,

1973. VIII, 78, str. 63-66.
176. За народниот речитатив во јужнословенската средина. - Slavic Poetics : Еѕѕауѕ

јl1 Honor of Kiril ТаrЗl1оvѕkу. - Тlle Hagtle : MOtltOll. 1973, str. 261-265.
177. За некои појави во лексиката на македонскиот говорен и писмен јазик.

-

Го

ворните форми и словенските литературни јазици : материјали од Второто
заседание на Меѓународната ко:мисија за словенските литерат;урни: 'јазици, 
Скопје: Македонска академија на науките

и

уме'l'ностите, 1973, стр. 143-145.

178. Карактеристики на македонската ваРlIјанта на црковнос.rcовенскиот јазик. Предавања на VI семинар за македонски јазик, литература и култура: Скопје
- Охрид, 16. VП - 31. VП 1973. - Скопје: Универзитет "Кирил :и Методиј",
1973, стр. 1-9.
179.

Кирил ПејЧИНОВJlЌ.

- Македонската книжевност во книжевната критика. 

Том 2 : Уметничко творештво. - Скопје: МИСЈ1а, 1973,стр. 31-70.
180. Лексеме у блокираној позицији. - Јужнословенски ф ИЛОЈ10Г - Београд, 1973,

ХХХ. 1-2, стр. 383-385.
181. Нашата народна поезија како одраз на нашето националноослободително
движење. - Том 1: Народно творештво. - Скопје: МИС.'Iа, 1973, стр. 265-273.
182. Развојот и афир....rацијата на словачкиот литера1 \lрен јазик. - Нова Македо
нија - Скопје,15. IX 1973,XXVIII, 9573.
183. Традиционалните елементи 11 иновации во јазикот на ....lЗкедонсКаТа народна

поеЗJlја.

- Рефера'ги на македонските слависти за VП меѓународен славистич

ки конгрес во Варшава, - Скопје : Сојуз на друштва'га за македонски јазик и
литература, 1973,стр. 45-49.
1974
181. Горски Венец I П. П. Његош; препев Б.'Iаже Конески; поговор Димче Левков.
- 5 изд.

-

Скопје: Кудтура, 1974. - 157 стр.
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185. За некои црковнословенски елементи во усната ТР8Диција во Македонија во
ХIХ век. - Slovanskl! spisovne jazyky v dob obrozeni. - [Pralla] : Ulliversita Karlova,

1974, str. 63-66.

1 86. Записи. - Скопје: Македонска книга, 1974. - 50 стр.
187. Иван Точко и неговата ,.Охрид ска трилогија". - Охридска трилогија / Иван
Точко; предговор Блаже Конески. - Скопје: мисла, 1974, стр. 7-14.
188. НЗblКОВblе СВlIЗИ македонскоЙ поззии с ФОЛbКЛОРОМ. - ИсследованШ1 по слав
.RнскоЙ филологии ; сборник, посве1ЦеННbIЙ пам.RТИ академика В. В. Виногра
дова. - Москва : Университет, 1974. стр. 33-39.
189 . Кочо Рацин. - Творечкото и револуционерно живеење на Кочо Рацин: Титов
Велес, 1973 / Десетти Рацинови средби. - Титов Велес : Совет на Рациновите
средби, 1974, стр. 26-33.
190. Крсте Петков Мисирков. - За македонцките работи: јубилејно издание по повод
на стогодишнината од раѓањето на авторот I Крсте П. Мисирков; предговор Бла
же Конески. - Скопје: Институт за македонски јазик, 1974, стр. 7-12. ,
191. К. П. Мисирков. - Литературен збор - Скопје, 1974, XXI, 2, стр. 1-6.
192. Крсте Петков Мисирков. - Македонски јазик - Скопје, 1974, XXV, стр. 7-17.
193. Лексиката на J.tlакедонскиот литературен јазик и македонската лексикогра
фија. - Предавања на VII семинар за македонски јазик, литература и култура :
Скопје - Охрид, 15. VIII - 31. VIII 1974. - Скопје ': Универзитет "Кирил и
Методиј", 1974, стр. 11-17.
194. Les cOl1tacts el1tre lеѕ pQ1'le,'s mасtidоniеш et alballais I О. Ja ar·Nasteva. В. Vidoeski.
- Publil! а l'оссаѕјоп du Troisieme Congres Il1ternational des Etudes Balkalliques et

Sud-Est Europl!ennes а Bucarest. - Skopje : Semil1aire de lal1gue macedol1ienl1e. littera·
ture е! culture, 1974. str. 1-15.

195. Лозје. - Скопје: Македонска книга, 1974. - 148 стр.
196. Песме / избор и поговор Димитар Митрев; превод и препев Радован Зоговиh.
- Београд: Народна књига, 1974. - 201 стр.
197. Само је један.

-

Политика : специјални додатак - Београд, 4. VПI 1974. - За

tорги ПУ.'Iевски.
198. Собрани текстови / Јоаким Крчовски; приредил и предговор Блаже Конески.
- Скопје: Македонска книга, 1974. - 403 стр.
199. Собрани текстови I Кирил Пејчиновиќ; приредил и предroвор Блаже Конески.
- Скопје: Македонска книга, 1974. - 107 стр.
200. Тlle [mage о/ Gjorgji Pulevski. - Macedonian Revie\v - Skopje, 1974. IV, 1, str. 57-59.
201. ТI,e Macedonian Dictionary. - Revie\\' of Natiollal Literatures - Ne\v York, 1974. V, 1,

str.25-36.
202. Тlle Macedonian Langllage. - The Socialist RepubIic of Macedol1ia. - Skopje : Macedo

nial1 Review, 1974, str. 69-73.

203. Тlle Mт.:edollian Lallgllage in tlle Deve[opmel1t о/ Ље Slavollic Litemry Lallgllages.
Macedonian Review - Skopje, 1974, IV, 2, srr. 120-135.

I
.)

204. ,.Хождение Богородици по мукам" во македонски препис од Х[Х век. - Маке
донски јазик - Скопје, 1974, XXV, стр. 55-70.
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1975
205. А Contribution 10 tltе Deve[opmem 01 tIIе i\>lacedoniall National Liberatiol1 MOllvement.

-

Macedonian Review - Skopje. 1975, v. 3. str . 226-230.
206. Записи I превод и препјев Сретен Перовиl\. - Титоград ; Побједа, 1975. 
107 стр.
207. Јазикот на старата словенска писменост во Македонија.

-

Нова Македонија

Скопје, 21. IX 1975, XXXI, 10296; 23. IX 1975. XXXI, 10297; 24. IX 1975,

XXXI, 10298.
208. Како раоотевме на азбуката и правописот.

-

Просветен работник - Скопје,

27. IV 1975, XXIII, 424.
209. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија. - Скопје:
Македонска книга, 1975. - 141 стр.
.¼
210. Роете I antologie

i tradLlcere de Dtlmitru М. 100: сuv1пt illaillte de Dinu Flаmапd. -

(Bucure ti) : Editura Albatros, 1975. - 137 str.
211. Признавањето на јазичната саl'УIOстојност - са.ио КШ',lПонента од признавањето

на една нова нација.

-

Нова Македонија - Скопје, 8. VI 1975, XXXI, 10191.

212. Развитокот на современиот македонски ЛlIтературен јазик. - Нова Македонија
- Скопје, 25. IX 1975, XXXI, 10300 - 28. IX 1975, XX

'

213. Чешко-македонските врски во минатото. - Разгледи - Скопје, 1975, XVII, 4,
стр.469-473.
1976
214. А. Белиh. о секундарним вокаЛЊ'УIЗ у македонском. - Зборник радова о Алек
сандру Белиl\у. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1976, стр.
153-157.
215. Белешки за Добромировото евангелие. - Прилози МАНУ: Одделение за линг
вистика и литературна наука - Скопје, 1976, 1, 1-2, стр. 5-9.
216. Граматика на 'македонскиот литературен јазик.

-

Дел 1 и П. - Скопје: Култу

ра, 1976. - 551 стр.
217. За кратко време CTa.rre Попов стана еден од најчитаните наши писатели.

-

Стале Попов во книжевната критика I приредил Миодраг Друговац. - Скопје:
"Наша книга", 1976, стр. 242-243.
218. За редукцијата на неакцентираните вокали. - Прилози МАНУ: Одделение за
лингвистика и литературна наука - Скопје, 1976,1, 1-2, стр. 57-61.
219. Иван Точко и негов,ата ,.Охридска трилогија". - Современост - Скопје, 1976,

XXVI, 4-5, стр.42-48.
220. Канонизација на словенски светци во Охридската црква. - Прилози МАН'У :
Одделение

за

лингвистика

и

литературна

наука -

Скопје, 1976, 1, 1-2,

стр.63-72.
221. Marko К. Cepel'lkov. - Zivot - Sarajevo 1976. ХХУ, 5. str. 571-580.
.
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222.

Односот на К. П. Мисирков спрема факторот на традицнјата во развитокот на
литературниот јазик. - Крсте П. Мисирков и национаЈЈНО-КУЈЈТУРНИОТ развој
на :македонскиот народ до ОСЈЈободувањето ; реферати на Си:мпозиу:мот во
Скопје, 22 и 23 аПрИЈЈ 1975. - Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте
Мисирков", 1976, стр. 89-93.

223. Реѕт; I Асо Sopov, Ante Popovski, Jovan Koteski; [izbral, uredil јl1 spremno besedo
napisal Georgi Stalev; prevedla Ivo Minatti јl1 Veno Taufer
Mladinska knjiga,

1976. - 253

ѕ

str.

224. Pobornik emancipa(;ije makedonskog naroda (К. Р. Misirkov).

У, 123,

str.

227.

Т11е Macedonian Langllage.

-

1976.25-26,

str.

str.

Oko - Zagreb,

1976,

185- 190.

Macedonian Revie\v - Skopje,

Fedele tradllziolte dell'opera dei Ѕаlttј Cirillo

1976,

-

9-10.

225. Sedmocisleпici. - Slovo - Zagreb,
226.

sodelavci]. - Ljubljal1a :

е

1976,

VI,

str.

3,

225-228.

Metodo. - Gloria а Ѕап СirШо - Skopje,

7-12.

228. Што дава Добро:мировоТQ евангелие за историјата на македонскиот јазик. -

Годишен зборник на ФИЈЈОЈЈОШКИОТ факултет - Скопје, 1976, 2, стр. 13-22.
1977
229. Еден опис на Дебарскиот округ од 80-те години на ХIХ век. - ПРИЈЈози МАНУ :

ОддеЈЈение за ЈЈИнгвистика и ЈЈитературна наука - Скопје, 1977, 11, 1-2, стр.
25-5В.

230. За лите ратурниот превод. - Теоретско-практичните аспекти на ЈЈитературниот
превод: зборник со трудови од Симпозиумот на Петтата меѓународна средба
на ЈЈитературните преведувачи одржана на 25 и 26 август 1976 година во Те
тово. - Тетово: Совет на Меѓународната средба на ЈЈитературните npевеДУва
чи, 1977, стр. 5-6.
231. За некои варијантни форми во македонскиот литературен јазик. - Prace Коmј

sji Slowianozna\\'St\va : Wariacja normy \Ve wsp61czesnycll slo\viallSkicll j zykacll lite

rackich,

1977, 38.

str.

-П-50.

232. за Станиславовиот пролог. - ПРИЈЈОЗИ МАНУ : ОддеЈЈение за ЈЈингвистика и

литературна наука - Скопје, 1977, II, 1-2. стр. 5-23.
233. Крвава кошула. - Годишен зборник на ФИЈЈОЈЈОШКИОТ фаКУЈЈтет - Скопје,
1977, 3 стр. 269-273.
234. Крсте Петков Мисирков. - О македонским стварима I Крсте П. Мисирков;

предговор ВЈЈаже Конески. - Нови Сад : Матица српска, 1977, стр. 5-17.
235. La lil1glla della letteratura slava alJtica ;п Ma(;edonia. - Gloria а Ѕап Cirillo - Skopje,

1977,
236.

str.

1;3-31.

Митрев е веќе со иднината. - Современост - Скопје, 1977,

237. "Ne cedat acadenria'<.

-

Odjek - Sarajevo,

238. О такозваном ltrешању назала.

-

15-31.

III

)С{Х,

6,

str.

2, стр. 9-10.

3.

Zborllik radova povodom

akademika Jovana Vukovica. - Sarajevo : ANUBiH,

danja: knj. :x..'CXIV. Odeljenje dru tvenih nauka;
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1977,

XXVII,

1977
knј. 6).

str.

70. godi l1jice ivota
163-168. (Posebna iz
-

239. П. Зоrpафски како граматичар. - Свечен собир посветен на 100-roдишнината
од смртта на Партенија Зографски : одржан на 22 ноември 1976. - Скопје :
Македонска академија на науките и уметностите, 1977, стр. 27-36.
240. Pott.ija I [prevedel: Ivan Minatti]. - Ljubtjana : Drlavna zalolba Slovel1ije, 1977. 127 ѕи.
241. Похвала Сафету Бурини. - Most - Mostar. 1977, IV. 14-15. str. 39-40.
242. Slovnik ѕlоуаnѕМ lil1gvisticki terminoiogie : makedonske ekvivalenty I R. Ugrinova'
Skalovska. В. Vidoeski. К. To ev. - Praha : Academia. 1977. - 553 str.
243. Слово за професоротАндре Вајан. - Македонски јазик - Скопје, 1977, XXVIII,
стр. 222-224.
244. Трајните пораки на Титовото дело.

-

Писателите за Тито / Борислав На

умовски. - Скопје: Македонска книга, 1977, стр. 78-85.

245. и ѕротеn !уаnll MazovlI. - Odjek - Sarajevo. 1-15. ХП. 1977, :ХХХ, 23. str. 16.
1978
246. Aboltt tize MacedoIJit1l1 Lal1guage I [Editorial Board: Todor Dimitrovski. Blaze KOl1eski,
Trajko Stamatoski]. - Skopje : Institut za makedol1ski jazik ..Krste Misirkov". 1978, 87 str.
247. tорѓи Пулевски. - Литературен збор - Скопје, 1978, XXV, 2. стр. 63-65.
248. За македонскиот јазик / редакциски одбор: Тодор Димитровски, Блаже Ко
нески, Трајко Стаматоски. - Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте
Мисирков", 1978. - 95 стр.

249. За редукцијата на неакцентираните вокали. - Предавања на Х семинар за
македонски јазик, литература и култура: Скопје и Охрид, 5. VIII - 25. VIП
1977. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј". 1978, стр. 15-21.

250. Иднината на поезијата. - Годишен зборник на Филолошкиот Факултет 
Скопје, 1978, 4, стр. 171-175.
251. к.:ирилометодиевската традиција меѓу ЈУЖНЈ[те Словени во XVIII Jf ХIХ век. 
Предавања на VПI семинар за македонски јазик. литература и култура:
Скопје и Охрид, 7. VIII - 23. VIII 1975. - Скопје: Универзитет "Кирил и Мето
диј", 1978, стр. 11-15.

252. Крсте Петков Мисирков. - Предавања на IX семинар за македонски јазик,
литература и култура: Скопје и Охрид, 9. VIП - 25. VIII 1976. - Скопје: Уни
верзитет .. Кирил и Методиј", 1978, стр. 11-25.

253. Марко К. Цепенков. - Македонска књижевна критика и есеј. - Нови Сад : Ма
тица српска, 1978, стр. 107-123.

254. О MaKeДOHCKO I H3bIKe / редакторbI: Тодор Димитровски, Блаже Конески,
ТраЙко Стаматоски. - Скопле : Институт македонског flЗbIка имени Крсте
Мисиркова, 1978. - 94 стр.

255. О песничком преводу. - Градац - Чачак, 1978, 6, 21, стр. 13-15.
256. Огледи и беседе / изабрала и превела Цвета Котевска; поговор nаписао Зоран
Гавриловиh. - Београд : Народна књига, 1978. - 186 стр.
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257. Песнички елеменат у делу Мирослава Крлеже. - Књижевност -- Веоград, 1978,
XXXIII, 12, стр. 2162-2164.
258. ПоетСКJfОТ елемент во делото на Крлежа.
1978, XXXIV, 11398.
259. Пораката од АВНОЈ.

-

-

Нова Македонија - Скопје, 15. Х

Комунист - Скопје, 24. XI 1978, XXXVI, 49.

260. Портретот на сликарот Цане Секулоски: (реч од едuа сликарска изложба). 
Нова Македонија - Скопје, 4. VI 1978, XXXIV, 11265.
261. pгj(. a о slikaru.

Odjek - Sarajevo, 15-30. VI 1978, XXXI. 12, str. 7.

-

262. Проста и строга македонска песна : [избрани стихови] I режија, интерпрета
ција Цветанка Трпкова. - Скопје : Центар за култура и информации, 1978.
- 16 стр.
263. Reconocimiento у

recOlZo(.'imiento. - Cuestiones actuales del socialismo : revista теп

по

suai yugoslava - Beograd, 1978, XIV. 3, str. 69-72.

264. Ѕаn Clemente Јј Olzrid.
265. СЛОГОВb1е р

и

л

-

Gloria а Ѕап Cirillo - Skopje. 1978, str, 11-20.

в старослаВННСКОIltI нзмке. - Восточнославлнское и оБIЦее

ЛЗbIкознание. - Москва : "Наука" , 1978, стр. 3 -6.
266. Songs !гоm МасеЈОllја I Tral1s1ated by: Al1dl'e\V Harvey, АПl1е Pel1l1ington. - Oxford :
Mid-Day Publ

.•

1978.

-

63 str.

267, Стара лоза I ред. одбор: Милован Урошевиh, Перко Гузина [и др.]; преводи и
препеви : Влада Урошевиh, Радован Зоговиh [и др.] - Чачак : Градска бибдио
тека :

Самоуправна интересна заједница културе : Чачански глас, 1978.

-- 62 стр.
268. Тl,е Ohrid Litermy Ѕсl%ооl. - Macedol1ian Revie\v - Skopje, 1978, VIII. 1, str. 16-25.
269. Факторот на традицијата во раЗВJfТОКОТ на словенските литературни јазици
во XIX и ХХ век. - Реферати на македонските слаВИСТуI за VIII меѓународен

славистички конгрес во Загреб - Љубљана. - Скопје : Македонски сдавистич
ки комитет, 1978, стр. 35-41.
270. Факторот на традицијата во развитокот на словенските литературни јазици
во XIX век. -- Современост -- Скопје, 1978, XXIX, 8-9, стр. 3-9.

1979
271. Анализа на песната ,.Ленка" ОД Кочо Рацин: (по повод на 40-годишнината од

излегувањето на збирката "Вели :мугри"). -- Предавања на ХII семинар за :ма
кедонски јазик, литература и култура ;' Скопје и Охрид, 11. VПI
-

31. VIП 1979.

Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1979, стр. 13-15.

272. Die Anel'kenmtng lmd die NiciltGlIerkemlllJ1g.

-

Sozialistisclle ТJleorie und Pra.."{is

Jugosla\vische Monatsschrift - Beograd. 1979. VI, 3. str. 72-75.

273. Е Kenllstra I pr610gos Matea Matephski; prol6gisma Kosta Baleta, - [Atllena]

"Ај

тоѕ". 1979. - 70 str.
274. За руското влијание

врз

јужнословеНСКЈгге

текстови

од XIII-XIV век.

-

Opuscula Polono-Slavica. - Wrocla\v; Warsza\va; Krak6w : Polska Akademia Natlk,

1979. str. 175-178.
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275.
276.

lzide sijac аа sije.
KonstalJte

:

-

Odjek - Sarajevo, 15-30. ХI 1979. x){""{I, 22, str. 7.

odrfana u Muzeju Ko e Racina. - Odjek·- Sarajevo, 15-31. 111 1979,

гjje

ХХХII. 6. 5tr.
277. Лазар Личеноск:и. - Лазар Личеноски: Македонски пејзаж : октомври-ноември
1979 I предговор Блаже Конески. - Скопје: МАНУ : Уметничка галерија,

[1979],

стр. 7-12.

278. Личноста на Кочо Рацин

:

реч на прославата во Прилеп, на 3. VI 1978. 

Стремеж - Прилеп, 1979, XXIII, 3-4, стр. 302-306.
279. Локвата и Вињари I Л азар Поп Трајков; превод и коментар Блаже Конески. 
Скопје: С овременост, 1979. - ЗО стр.
280. Општ поглед врз фонолошкиот развиток на

Iакедонскиот. - Предавања на

ХI семинар на македонски јазик, литература и култура : Скопје и Охрид,
11. VПI - 31. VIII 1978. - скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1979, стр.
31-39.
281. Признание и непризнание.

-

Социјалистическал

МbIСЛb

и практика : 1Огослав

скиЙ ежемеСЛЧНbIЙ журнаЛb - Београд, 1979, XVI, 3, стр. 71-74.
282. Роетѕ I Translated by Andrew Harvey, Аl1пе Pennington. - LOl1don

:

Al1dre Detltsch,

1979. - 46 str.
283. Поетскиот елемент во делото на Мирослав Крлежа. - Веседа - Куманово,
1979, VIII, 16, стр. 1-5.
284.

PlItevi ао

sveta.

Odjek - Sarajevo, 15-30. Х 1979, ХХХII, 20, str. 9.

-

285. Recognition аnа NOllrecogllitioll.
-

-

Socialist tI1ougl1t and Practice : А Yugoslav МОlнl11у

Beograd, 1979, ХIХ, З. str. 67-70.

11011 recollllaissam:e. - Question actueiles du ѕосјаliѕmе
mensuelle Yougoslave - Beograd, 1979, XXVIII. 3, str. 71-7 .

286. Reconnaisstlnce et

287. Riconoscimeltto
-

е

negazione.

-

:

Revue

Question attuali del socialismo : rivista тепѕНе Jugoslava

Beograd, 1979, IV, 3, str. 71-73.

288. Слепче. - Ономатолошки прилози САНУ - Београд, 1979,1, стр. 51-53.
289. Стари и нови песни. - Прилеп : Стремеж, 1979. - 151 стр.
1980
290. За македонската литература. - Gtlide to t11e Soutl1 Slavol1ic Langtlages I by R.G.A.

de Bray. - Columbus. Ol1io : Slavics Publ

.•

1980, str. 229-230.

291. За песните на К. П. Мисирков. - Трета просрама на Радио Скопје, 1980, 4,
стр. 169-172.
292. За поетскиот превод.

-

(Реч на "Дисовата пролет", Чачак, 20 мај 1978). 

Стремеж - Прилеп, 1980, XXIV, 1, стр. 92-95.
293. Забелешки во врска со песните на К. МилаДIШОВ. - Избор I Константин Мила
динов; избор

И

предговор Гане Тодоровскн. - Скопје : Мисла, 1980, стр.

313-318.
294. Излезе сејач да сее. - Трета програма на Радио Скопје, 1980, 1, стр. 229-231.
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295. Kenga рег
- 66 str.

jetelJ I [perktheu: Resul Sllabani]. - Sllkup : ..Flaka е vellazerimit". 1980.

296. Крштевање на Савица [препев Блаже конески]. - Поезија I Франц е Прешерн;
избор и noroBop Александар Спасов. - Скопје : Македонска книга : Ljubljana :

Cankarjeva zalo ba. 1980. 5tr. 98-141.

297. Личното име Емноста.

-

Втора југословенска ономастичка конферен ција :

Скопје, 6-9 октомври 1977. - Скопје: Македонска академија на науките и
уметностите, 1980, стр. 155-156.
298. Македонската поезија во медитеранската сфера.
18. V 1980.

-

Нова Македонија - Скопје,

299. Македонскиот писмен јазик во ХIХ век. - Погледи - Скопје, 1980, XVII, 6, стр.
40-43.
300. Marko К. Cepenkov. - Sodobni makedOllski еѕеј. Bosal1sko-l1ercegovski еѕеј. Сrпо

gor5ki е5еј. Еѕеј jugoslovenskih narodl1osti. - Ljubljal18 : »Mladil1ska kl1jiga«. 1980,
с тр.33-54.

301. Mark6 temploma: vAlogatott versek. - Budapest : Eur6pa K0l1yvkiad6, 1980. -107 стр.

Thе Slavic Literary Lal1guages : Formation and Developmel1t - Ne\v
Haven, 1980, стр. 53-63.

302. МасеЈоnШn.

-

303. О македонском језику I Б лаже Конески, Тодор Димитровски, Трајко Стама
тоски, - Сарајево : "Веселин Маслеша", 1980. - 129 стр.
304. О Prologll Stanislal<t'a

(mас. Stanislavoviot prolog). - Studia lil1guistica Polono-Jugosla

vica - Wroc)a\v. 1980. 1. стр. 29-43.

305. Песни и поеми : избор - Скопје: Македонска книга, 1980. - 123 стр.
306. Претходник на современата lI;lакедонска поезија. - Нова Македонија - Скопје,
23. ХI 1980.

307. Суфиксот -(ј)ух. во македонската топониnшја.

-

Годишен зборник на Фило

лошкиот факултет - Скопје, 1980, 6, стр.95-97.
308. Tito рег lјгјnе' е kombit maqedonas. - Flaka е vellazerimit
309. Трајните пораки на Титовото дело.

-

-

Скопје, 4. V 1980.

Современост - Скопје, 1980, ХХХ, 5,

стр.41-46.
310. Факторот на времето во јази чните промеНJI : (тези). - Предавања на ХПI семи
нар за македонски јазик, литература и култура; Скопје и Охрид, 8. VIII
VIII 1980. - Скопје: Универзитет

..

-

29.

КИРИЈI и Методиј", 1980, стр.25-26.

1981
311. Блаже Конески : (поезија). - Прво издање. - Ваљево ; "Милиn Ракиn'', 1981.
- 34 стр.
312. За поезијата : (беседа). - Литературен збор - Скопје, 1981, XXVIII, 5, стр. 3-5.
313. Избрани дела во ceJU'M книги.

-

Второ дополнето јуби.лејно издание. - Скопје:

Култура; Македонска книга, 1981
1. Поезија.

-

3З7 стр.

2. Препеви. - 209 стр.
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3. Лозје. - 142 стр.
4. За литературата и културата. - 374 стр.
5. За иакедонскиот литературен јазик.

-

337 стр.

6. ГраИ;:јтика на иакедонскиот литературен јазик: дел I и П. - 551 стр.
7. Историј:I на иакедонскиот јазик. - 239 стр.
314. [Избрани дела]. - Скопје: Мисла, 1981
1. Јазични теии. - 299 стр.

2. Лозје и песни во проза. - 230 стр.
3. Места и 1'tIИгови. - 210 стр.
315. Историја на иакедонскиот јазик.

Култура, 1981.

-

Поправено и ДОПОЈЈнето издание. - Скопје:

239 стр.

316. Јазична споредба иеѓу записите на Марко Цепенков и некои други иаке
донски текстови од ХIХ век. - Симпозиум посветен на животот и деЈЈОТО на

Марко Цепенков: Прилеп, 15-17 ноември 1979. - Скопје : Македонска ака
демија на науките и уметностите ; Прилеп : Друштво за наука и у:метност,
1981, стр. 335-342.
317. Једно искуство. - Тамне воде I БЈЈаже Конески; превод

Перовиh.

е

македонског Сретен

Сарајево: ИРО "ВесеJIИН Маслеша", 1981, стр. 5-19.

318. Крвава кошула.

Одбрани творби I Рајко Жинзифов; приредил Гане Тодо

ровски. - Скопје: Мисла, 1981, стр. 480-485.
319. La lingtla ma(.-edol1e.

-

La Battana : Ilшпего ѕресјаlе : Масеdопiа - Rijeka, 1981, ХУIII.

59, стр. 11-19.
320. La pllrase%

gie macedoJJielJlJe dans lе сопtехtе balkaJJiqlte I О. Ja ar·Nasteva. В.

Nastev. - Прилози МАНУ : Одде.'1ение за лингвистЙка и литературна наука 
Скопје, 1981, VI , 1, стр. 11-21.
321. Македонека поеЗJIја у иеДJIтервнској сфери.

-

Књижевне новине - Београд,

21.V 1981.
322. Македонската дијалектологија

JI

историјата. - Годишен зборник на Филолош

киот факултет - Скопје, 1981, 7, Стр. 77-80 .
..

323. Места и 1'tIИгови. - Скопје: Мисла, 1981. - 210 стр.
324. Моје искуство; О традицији и иновацијВlI1а; О ОТкрlIвању песме; БудуiiНОСТ
поезије. - Летопис Матице српске - НОВИ Сад, 1981, 157, 3, стр. 306-316.
325. О песничко1'tI преводу.

•

Мостови - Београд, 1931, ХП, 2, стр. 122-124.

326. Песни I превод Ендру Харви, Ен Пенингтон.

Скопје : Македонска книга :

Струга : Струшки вечери на поезијата, 1931. - 120 стр.
327. Та1'tше воде I превод

Маслеша", 1981.

е

македонског Сретен Перовиh. - Сарајево : "Веселин

91 стр.

328. Yildizlari ormek I ti.irk esi: Necati Zеkегiуц. - Iпѕtапbtll

:

Сет YavIl1evi, 1981. - 55 стр.

1982
329.

За поезијата.

-

Дваесет години Струшки вечерн

на

поезијата: CTpyra 1981. -

Струга: Совет на Струшките вечери на поезијата, 1982, стр. 39-41.
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330. Запишувачот на приказните од Солунско од збирката на ВерковиЌ. - Прилози
МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука - Скопје: 1982, VII, 1,

стр.37-43.
331. Игра

со

дете. - Cтpyra

332. lzabrana dela

11

4 knjige.

:

Мисла, 1982. - 64 стр.

-

lubilarno izdal1je povodom 60 godina :livota. - Ѕасајеуо :

Svetiost. 1982

1. Poezija. - 251 стр.
2. Proza; Реѕте
3. Еѕејј.

-

11

p,·ozi. - 141 стр.

250 стр.

4. О makedonskom jezikll i kltjif.evltosti.

-

217 str.

333. Јазични белешки за Зборникот на Миладиновци. - Прилози МАНУ : Одделе
ние за лингвистика и литературна наука - Скопје, 1982, VII, 1, стр. 5-19.
334. Јазични белешки за приказните од Солунско од збирката на Верковиќ.
Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука - Скопје,
1982, VII,1, стр. 21-35.
335. Контактите на македонските и албанскJtте говори /Оливера Јашар-Настева,
Божидар Видоески. - 1 научна дискусија (Охрид, 27-28 август 1974). - Скопје:
Универзитет "Кирил и Методиј", 1982, стр. 83-92.
336. Почит на ,.Т'га за југ" - Песна за една голема тага. - Нова Македонија 
Скопје, 17. Х 1982.
3З7. Поетскиот елемент во делото на Кр.rcежа. - Просвета - Скопје, 10.II 1982.
338. Tvrdava: (izabrane рјеѕте). -lubilamo izdanje. - Cetinje : Obod. 1982. - 16-1. стр.
339. Факторот на времето во јазичните промени. - Studia linguistica Polono-Jugoslavi.
са. - Скопје, 1982, 2, стр. 23-27.
340. Ha/ciarka i јnltе И'iегѕzе. -Krak6\v : Wydawoict\vo Literackie. 1982. - 89 стр.
1983
341. А Historical Pllonology о/ tltе Mat:edollian Lallgllage I Ву B lafe Koneski : Witll а survey
of the Мacedonian dialects and тар by Botidar Vidoeski. - Heidelberg : Car Wil1ter,

1983. - 150 str.; 1 k.
342. Венијамин Мачуковски како соработник на СтефаЈ! ВерковиЌ. - Спектар 
Скопје, 1983, 1, 1, стр. 5-10.
343. WimJica: wyb6r poezji i p rozy I przeklad z macedonskiego Bozel1a i Stanis)a\\' Gogole\v
ѕсу. - L6di . Wyda\vnict\vo L6dzkie, 1983. - 213 str.
344. Еден русизам во Тp.rcиското и Кулакиското евангелие.

-

Годишен зборник на

Филолошкиот факултет - Скопје, 1982-1983,8-9, стр. 5- 6.
345. За јазикот во поезијата на Гане ТОДОРОВСКJI. - Подалеку од занесот, поблизу
до болот I Гане Тодоровски. - Скопје: Мисла, 1983, стр. 445-450.
346, За јазикот и

стилот

XXV, 1, стр,'5-9.
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на прикаЗНJlте на Шапкарев.

-

Разгледи - Скопје, 1983,

347. Меѓу народната песна и приказна. - Литературен збор - Скопје, 1983, ХХХ, 2,
стр.3-7.
348. О јеЈnоm NjegoJevom stilm. - Festschrift filr Nikola R. Pribic. - Neuried : Hi erol1ymus
Verlag, 1983, str. 1.51-153.
349.

Poetry I Edited by Georgi Stardelov. - Skopje : Published by MacedOllian P.E.N.
Centre, 1983. -11 str.

350. Развитокот на македонската ортографија. - Studia lil1g1listica Polono-Jugoslavica

- Sarajevo, 1983. 3, str. 51-55.
351. Руското јазично влијание врз македонските текстови од XIII-XIV век. - Рефе
рати на македонските слависти за IX меѓународен славистички конгрес во
Киев. - Скопје: Македонски славистички комитет,

soyle Је siz/ayalim
»Birlik«, 1983. - 64 str.

352. Ha'di

:

983, стр. 25-28.

( iirler). - Tilrk esi : Ferdane Elmazovit; Altanay. - 'Oskilp :

1984
353. Балкански јазични паралели во речниците на Ѓорѓи Пулевски I О. Јашар
Настева. - Прилози МАНУ : Одцеление за лингвистика и литературна наука 
Скопје, 1984, IX, 2, стр. 57-63.
354. Во златниот фонд на македонската литература. - Литературен збор - Скопје,
1984, XXXI, 2. стр. 41-43.
355. За јазикот на Пулевски

:

(графички, фонетски и Фонолошки особености).

Македонски јазик - Скопје, 1984, XXXV, стр. 7-16.
356. Замина научник исклучително предан кон изучувањето на македонското ли

тературно и културно наследство. - Литературен збор - Скопје, 1984, XXXI,
2, стр. 3-6. - ПО повод смртта на акад. Х. ПоленаковиЌ.

357. За насловот на една Рацинова песна.

Спектар. - Скопје, 1984, П, 3, стр.

63-66.
358. Коментар кон писмата на Ачета. - Современост - Скопје, 1984, XXXIV, 9, стр.
30-40. - За сликарот

ѓ.

Ачески.

359. Кузман Шапкарев и другите следбеници на Партенија Зографски. - Избор I
Кузман Шапкарев; приредил Томислав Тодоровски. - Скопје: Мисла, 1984,
стр. 359-385.
360. Лингво-стилистичка анализа на ,.тага за југ". - Животот и делото на бра
ќата Миладиновци : Скопје, 15-16 ОК'rомври 1982. - Скопје: Македонска ака
демија на науките и уметностите, 1984, стр. 305-309.
361. Пренос на акцентот.

-

Стремеж - Прилеп, 1984, XXVIII, 1, стр. 6-7.

362. Проф. В. Мошин во Македонија.

-

Прилози МАНУ : Одделение за лингвисти

ка и литературна наука - Скопје, 1984, IX, 2, стр. 7-10.
363. Проширено сеЌавање. - Спектар - Скопје, 1984, II, 4, стр. 81-86.
364. Работата врз македонскиот јазик во Горно Врановци. - Историски денови на
Горно Врановци : по повод 40-годишнината од престојот

и

работата на др

жавното, военото и политичкото раководство на Македонија во селото Горно
Врановци. Велешко. - Скопје: Мисла, 1984, стр. 92-94.
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- Стремеж - Прилеп,1984,XXVIII,3-4,стр. 171-174.
365. Срце ширини широко.
366.

Haralampie

Polenakovic. st:ienziato macedol1e.
.
стр. 139-141.

-

Balcanica - Roma, .1984, IП, 2,

367. Чешмите. - Скопје: Македонска книга, 1984. - 63 стр.
1985
368. Белешки за Пулевски. - Прилози МАНУ : Одцеление за лингвистика и лите
ратурна наука - Скопје,1985,Х,1,стр. 75-79.
369. Врските

меѓу

старата

македонска

и

руска IIИсменост - Перманентно и

обострано влијание. - Нова Македонија - Скопје, 5.4 1985.
370. Двокатна песна. - Спектар - Скопје,1985,IIl, 6,стр. 125-130.
: (ге makedonske digtere: [Slavko Janevsld,Вlа!е Koneski, Ма
Christensell. - BrelldLlm : Brendums
(еја Matevski] I pli dansk ved Jane Kabel og Illger
.

371. Den forstenede Olfe{ls
forlag,1985 . - 109 str.

372. За една граматика на македонскиот јазик. - Прилеп и Прилепско во НОВ
'
1944 - 15 мај 1945 година: (материјали од научни от собир одржан н а 14,15 и
16 март 1983 година). - Скопје: Студентски збор,1985,стр. 315-317.
373. За една песна на Доситеј ОбрадовиЌ. - Литературен збор - Скопје, 1985,
ХХХII,2,стр. 45-46.
374. Језички утицај Стефана Верковиnа на његове кореспонденте у Македонији. 
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику - Нови Сад, 1984-1985,
XXVII-XXV1II,стр. 363-365.
375. Кодификацијата на македонскиот литературен јазик. - Свечен собир посветен
на 40-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис. 
Скопје: Македонска академија на науките и уметностите,1985,стр. 9-14.
376. Кодификацијата на македонскиот литературен јазик. - Нова Македонија
- Скопје,8,9.Vl 1985.
377. КУЈЈ.ТОт на светЈ:tтeлите и словенската културна афирмација. - Прилози МАНУ :
Одцеление за JIингвистика и литературна наука - Скопје,1985,Х, 2,стр. 5-9.
378. Му Experience. - Macedonian Review - Скопје,1985,XV, 1, стр. 54-62.
379. На фонот на ,.Пан Тадеуш". - Трета програма на Радио Скопје,1985,23,стр.
93-95.
380. Национални фон поезије. - Летопис Матице српске - Нови Сад,1985,161, 435,
3,стр. 372-375.
381. Поет со силината на сите чула.

-

Современост. - Скопје,1985,XXXV,10,стр.

3-5. - За поетот Скендер Куленовиќ.
382. Предговор.

-

Крик во сеќавањето / Јон Деаконеску. - Скопје: Македонска

ревија,1985,стр. 7-8.
383. Совпаfања - Разгледи - Скопје, 1985, XXVII, 1, стр. 3-7.
384. Трајноста на едно културно дело - 11 00 години од смртта на Методиј. - Про
светен работник - Скопје,30.111 1985.
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385. У прави час - Кодифицирање македонског књижевног језика и азбуке (1945)
десИЈ[О се у једном изузетно повољном историјском тренутку, при чему је су
мирано искуство претх.одних генерација.- Борба - Београ, 10.VI 1985.
386. Церковнославннское ЗbМИIA.. - Hicrosolymitana - Jerusalem, 1985. VП. str. 47-49.
387. Џинот. - Литературен збор - Скопје, 1985, ХХХII, 5, стр. 37-49; 6, стр. 3-15.
1986
388. А Figllre јn t1tе Natioll's Consciollsness аnЈ Fate. - Macedonian Review - Skopje, 1986,
XVI. стр. 249-253.
389. АгтllnllЈ tiitarlapsed I makedoonia keelest tolkinud Mats Traat. - ТаШпп : »Eesti
Raamat«, 1986. - 107 str.

390. Архитектонски принцШ1. - Књижевност - Београд, 1986, 5, стр. 722-724; Раз
гледи - Скопје, 1986, xxvm, 1-2, стр. 3-7; Борба - Београд, 3 и 4.V 1986,
LXIV. 123-124.
391. Блажена гора зелена

:

антологија

на

македонската народна лирика. - Скопје:

Македонска книга, 1986. - 390 стр.
392. Директниот на-предмет во македонските говори.
Jugoslavica - Wroclaw, Warszawa, 1986. IV, str. 93-96.

393. За една граматика на македонскиот јазик.

-

Studia linguistica Polono·

Зборник на трудови посветени

на академикот Михаило Апостолски по повод 75-годишнината од животот. 
Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1986, стр. 497-499.
394. Историја на македонскиот јазик. - Скопје: Култура, 1986. - 238 стр.
395. Историски и национален чин. - Македонски ислеленички алманах - Скопје,
1986, стр.150-152.
396. Климент е присутен во свеста на нашиот народ.

-

Културен живот - Скопје,

1986, XXXI, 9-10, стр.6.
397. Климент Охридски. - Климент Охридски 886-1986 / избор и редакција Вера
Стојчевска-АнтиЌ. - Скопје: Македонска книга, 1986, стр. 5-17.
398. Кодификација македонског књижевног језика. - Свеске - Сарајево, 1986, rv,
15, стр. 203-207.
399. Кодификацијата на македонскиот литературен јазик. - Македонски јазик 
Скопје, 1985-1986, XXXVI-XXXVII, стр. 349-354.
400. Киlf s)l'i(tycI1 i afi.rmacja kultury S/Oh'imiskiej. - Kategorie peryferii i centrum w ksztal to
waniu si kultur narodowych : materialy Konferencji naLlkowej dla uczeczenia ll00·еј
rocznicy mierci s\\i tego Metodego. - Warszawa : Instytut Filologii Slowianskiej Wydzlal Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1986, str. 13-19.
401. Le Roi Marko : suivi d"un choix de роетеѕ I [en avantpropos: >>Ue experience<< par
Blaje Koneski; en роѕ! face: »Aper u sur lа роеѕје de Blaje Koneski« par Mateia Ма·
tevski; choix

е!

traduction du macedonien par Mira Cepincic et Andre Оотѕ]. - Рзrјѕ :

Editions Ѕаiпt·Gеrmаiп-dеѕ·Рrеѕ, 1986. - 152 str.

402. Лик присутен во свеста и судбината на народот. - Нова Македонија - Скопје,
8.ХП 1986, XLII, 14324.
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403. Linguistic Independem:e о[ Ље Ma('edol1ial1 PeQple.

-

МасеdОl1iЗI1 Revie\v - Skop je.

1986. XVI, 2. str. 129-133.
404. Македонскиот ХIХ век: јазични и книжевно-историски прилози. - Скопје:
Култура, 1986. - 304 стр.
405. О Маријинском јеванl)ељу. - Јужнословенски филолог - Београд, 1986, XLII.
стр. 67-70.
406. Охридска книжевна школа. - Климент Охридски: студии. - Скопје: Одбор
за одбележување на 1l00-годишнината од доаѓањето на Климент во Охрид и
формирањето на Охридската школа за словенска култура и писменост, 1986.
стр.9-23.
407. Очудување. - Современост - Скопје, 1986, XXXVI. 1-2, стр. 35-40.
408. Потомци. - Комунист - Скопје, 12.ХII 1986, XLIII. 1554. - За Климент Ох
ридски.
409. С. Б. БернштеЙн, Константин-ФилосоФ и Мефодшf. НачаЛbН1:Је глаВ1:Ј из ис
'
тории слаВRнскоii ПИСbиенности. Москва. 1984. 8", 165. - Македонски јазик
- Скопје, 1985-1986, XXXVI-XXXVII, стр. 365-366.
410. Са Исаком Самоковлијом у Пољској 1947. године. - Зборник радова о Исаку
Самоковлији. - Сарајево : Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине,
1986, стр. 236-238.
411. Сказни и сторенија / Марко Цепенков; / избор и редакција Блаже Конески /
- Скопје: Култура: Мисла, 1986. - 263 стр.
412. Слово за јазикот. - Јазикот е единствена наша КОlVшлетна татковина. 
Нова Македонија - Скопје, 29ЈII 1986, ХLП. 14074. - Реч на промовирањето
на книгата "Борба за македонски: литературен јазик" од Т. Стаматоски.
413. Ul1ter dem и'еiѕѕеn Kalkstein der Tage I (ЉегtгаgLшgеп und Nacl1\vort Mattl1ias Broniscl1.
- Bielefeld

:

Pendragon. 1986. - 55 str.
1987

414. Агарјани. - Прилози, МАН'У: Одделение за лингвист:ика и литературна наука
- Скопје, 1987, ХII, 1. стр. 89-93.
415. ,.Богомилите" од Коста Рацин. - Македонската литературна наука за Рацин /
избор, редакција и предговор Томислав Тодоровски. - Скопје : Наша книга,
1987, стр. 95-99.
416. Во златниот Фонд на македонската литература. - Свечен собир посветен на
125-годишнината од из,п.егувањето на Зборникот на Миладиновци : (одржан
на 5 ноември 1986 година). - Скопје: Македонска академија на науките и
уметностите, 1987, стр. 13-15.
417. Вук Караџиќ: (по повод на неговата прослава). - Вук Караџиќ во историјата
/ приредил Миодраг Друговац. - (Јубилејно изд.). - Скопје: Македонска книга,
1987, стр. 11-18.
418. Граматика на македонскиот литературен јазик: дел 1 и II - Скопје: Култура,
1987. - 551 стр.
419. Дело што ја задолжи европската култура. - Нова Македонија - Скопје, 14.ХI
1987, XLIII. 14661. - За Вук КараџиЌ.
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420. Избрани страници / Јордан Хаџи Константинов-Џинот; приредИJI Влаже Ко
нески. - Скопје: Мисла, 1987. - 249 стр.
421. Како работел Рацин над ,.Велите мугри".

--

Македонската литературна наука

за Рацин I избор, редакција и предговор Томислав Тодоровски. - Скопје
Наша книга, 1987, стр. 77-94.
422. Kliment је ргisшаn

II

svijesti naJeg nm·oda. -

Odjek - Sarajevo.

1-1S . V 1987.

XL,

11.

423. Ликови и те.м:и. - Скопје: Македонска книга, 1987. - 211 стр.
424. МакедОНСКD-војвоljaнске културне везе у XV111 и ХIХ веку.

--

Недељни днев

ник -- Нови Сад, 2 2 Х I 1987, 410.
.

425. О Клименту Охридском. - Књижевност - Београд, 1987, 3-4, стр. 619-623.
426. Ohri Yazin Oklll".

str.

- Sesler - Skopje,

1986,

XXIII,

211.

str.

5-14: 1987.

XXIII.

212,

19-2 7 . - За Кирил и Методиј.

(izbor) I Izabrao i priredio Izet Muratspahic; preveli Sreten Perovic, Stevan
Raitkovic .
[ј dr.]. - Sarajevo : Veselin Masle a, 1987. 228 str.

427. Poezija:

.

.

-

428. Поетски израз што звучи полноцено. - Огледало - Скопје, 31.II1 1987, Х, 49.
- Реч при промоцијата на "Словото за походот Игорев".
429. Послание

-

Скопје: Култура, 1987. - 84 стр.

430. Пофалба за Вук. - Развиток - Битола, 1987, XXIV, 9-10, стр. 346-347.
431. Похвала на Вук КараџиЌ. - Вук Караџиќ во историјата I приреди:л Миодраг
Друroвац. -- Јубилејно изд. - Скопје: Македонска книга, 1987, стр. 19-21.
432. Просветнтелската мисија на Ј. К. Џи:нот. - Нова Македонија - Скопје, 19-29.VI
1987,

XLIII. 14513-14523.

433. Собрани песни - Скопје: Македонска книга, 1987. -- 455 стр.
434. Србизмите во јазикот на Рајко Жинзифов. -
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- Скопје, 1987. 5. стр. 33-38.
435. Стихи I перевоД

е

македонского. - Москва : "Художественнал литерату ра".

1987. -- 286 стр.
436. Текстови со наративно достоинство

-

Кон преводот на ..Тиквешкиот зборник" .

- Нова Македонија - Скопје. 17.Х 1987, XLIII, 1-«)33.
437. Тиквешки зборник I превод и предговор Блаже Конески; коментари Вера
Стојчевска-АнтиЌ. - Скопје: Мисла, 1987. - 204 стр.

1988
438. Активираље књижевне лексике у македонском језику у Х1Х веку са посебним
освртом на српски фактор. - Научни састанак слависта у Вукове дане :
Београд, Нови Сад, Тршиh, 14-20.lХ 1987. - Београд : Меljународни сла
вистички центар, 1988, стр. 29-31.
439. Болничка соба. Травник. Почеток на денот. Сенка. Одлагање. Пожар. Болест.
В зори. 'Чување на ltlртовец. Полн циклус. Есенско зајдисонце. Селски пат.
Разговор со мајката.

-

Современост - Скопје, 1988. XXXVIII, 7-8 стр. 3-7.
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440.

Viirldens mi/da /јus I Dikter tolkade пап makedoniska av Јоп Мјl0Ѕ. - Всотта
Fripress Воkfбrlаg. 1988. - 46 str.

441. Вкусот на водата. - Развиток - Битола, 1988, XXV, 3, стр. 86-89.
442. Двоспратна песма. - Лeronис Матице српске - Нови Сад, 1988, 164, 441, 1,
стр.62-66.
443. Дневник из Нишке Вање. - Књижевност - Београд, 1988, 10, стр. 1487-1496.
,.

444. Дневник од Нишка Вања.
445. Дневник по многу години.

-

-

.

Разгледи - Скопје, 1988,' ХХХ, 4, стр. 271-285.
Скопје: Македонска книга, 1988. - 142. стр.

446. За Климент Охридски. - Македонски јазик - Скопје, 1987-1988, XXXVIII
XXXIX, стр. 315-319.
447. Јазични контакти меѓу старата македонска и руска писменост. - Кирило
методиевскиот (старословенскиот) период и кирилометодиевската традиција
во Македонија: прилози од научниот собир одржан по повод 1l00-годишни
ната од смртта на Методиј Солунски : Скопје, 1-3 октомври 1985 година. 
Скопје :.Македонска академија на науките и уметностите, 1988, стр. 51-56.
448. Јазични контакти меѓу старата македонска и руска писменост. - Охридската
архиепископија и покрстувањето на Русија.

Скопје :

Православен бо

гословски факултет "Свети Климент Охридски", 1988, стр. 68-72.
449. Кон ,.Дневникот по многу години" - Хождение по земјата македонска. - Раз
гледи - Скопје, 1988, ХХХ, 7, стр. 491-510.
450.

Lied der Weinstiicke / hrsg. und mit einem Nac}l\Vort versellel1 VOI1 МЗl1frеd Jal1l1icllen;
Nachgedichtet aus dem Mazedol1ischem VOl1 Waltraud ul1d Mal1fred Јаlшichеп. - Berlil1 :
Volk und Welt. 1988. - 149 str.

451. Ликот на Климент присутен во свеста и судбината на народот. - Македонски
иселенички алманах -'Скопје, 1988, стр. 136-139.
452. Лозје. - Скопје: Наша книга, 1988. - 149 стр.
453. Македонскиот писменн јазик во солунскиот круг во 60-те години од XIX век.
-

Национално-културната дејност во јужновардарскиот регион : со посебен

осврт на Гевгелиско-дојранскиот крај во текот на XIX и почетокот на ХХ век
: материјали од симпозиумот во Стар Дојран на 27 и 28.VI 1987 година: (во
рамките на "Дојрански ракувања '87"). - Гевгелија : Културно-просветна
заедница, 1988, стр. 61-65.
454. Маргиналии за Џинот.

-

Спектар - Скопје, 1988, VI, 11, стр. 35-37.

455. Милорад Најдановиli у моме сеliању. - Кораци - Крагујевац, 1988, XXIII, 5-6,
стр. 293-295.
456. Мојата соработка со проф. Крум Тошев. - Зборник во чест на Крум Тошев :
научен собир по повод 10 години од смртта на професорот Крум Тошев :
(4 и 5 декември 1986 г.). - Скопје: Филолошки факултет, 1988, стр. 13-15.
457. Неколку опсервации во врска со Вук КараџиЌ. - Прилози, МАНУ : Одделение
за .лингвистика и литературна наука - Скопје, 1988, ХПI, 2, стр. 87-90. - (Нау
чен собир посветен на 200-roдишнината од раrањето на Вук Стефановиќ
Караuиќ : Скопје, 10 ноември 1987).
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458. Од рецензијата на зборникот ,.Балканолошки лингвистички студии". - Бал
канолошки лингвистички студии 1 Петар Хр. Илиевски - Скопје : Институт
за македонски јазик "Крсте Мисирков", 1988, стр. 5-6.
459. Paralleies lingllistiqlles baikal1iqlles dans lеѕ di(:tionl1aires de G'org'i Plllevski , О. Ј.

Nasteva. - Papers presented at the Vth International Congress of South-East Europeal1
Research Studies, held in Belgrade (11-16th September 198 ). - Skopje : Il1stitut of
National History, 1988. str. 115-119.

..

460. Посланнца

11

најновије пјесме 1 превод и препјев Сретен Перовиh. - Никшиh :

"Универз итетска ријеч", 1988. - 182 стр.
461. Средба во рајот. - Скопје: Мисла, 1988. - 131 стр.
462. Црква. - Скопје: Мисла, 1988. - 62 стр.
463. Црква: песме 1 избор и превод Цвera Котевска. - Београд: Но..'IИТ, 1988. - 101 стр.
464. Џинот и К. М1IЛВДИНОВ за Охридската архиепископија. - Спектар - Скопје,
1988,

VI,

12, стр. 5-12.
: о tradycji i wsp61czesl1ej rzeczywistosci. - Poezja - Warsza\va,
str. 35-37.

465. Wyznania i rozmy§iania

1988, XXIII,

6(268),

1989
466. Bag - Skopye : Detska Radost : Kultura. 11989/. - 140 str.
467. Берзити

Брсјаци. - Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литера

турна наука - Скопје, 1989,

XIV,

1, стр. 65-68.

468. Григор Прлкчев. - Македонска поезија

век / приредил Раде Силјан. 

XIX

Скопје: Македонска книга, 1989, стр. 367-379.
469. Dnevnik pos/ije тl1OЅ0 godil1a 1

Svjetlost, 1989. 18

Ѕ

makedonskog prevela Cveta Kotevska. -

Ѕасајеуо :

str.

470. Дрембнца и Велика. - Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литера
турна наука - Скопје, 1989,

XIV,

1, стр. 6 9-73.

471. За Волче Наумчески. - Современост - Скопје, 1989,
472. За

житието

XXIX,

9-10, стр. 17-20.

на кнез Лазар од ПејчиновиЌ. - Спектар - Скопје, 1989,

VII,

14,

стр.15-17.
473. За белешки во врска со песните на К. Миладинов. - Македонска поезија

XIX

век / приредил Раде Силјан. - Скопје: Македонска книга, 1989. Стр. 313-318.
474. Златоврв. - Скопје: Македонска книга, 1989.

62 стр.

475 . Како работел Рацин над ,.Вели мугри". - Македонска поезија, ХХ век: пое
зија меѓу двата Илиндена / приредил Веле Смилески. - Скопје: Македонска
книга, 1989, стр. 299-323.
е ti! folmeve maqedonase те te folmet sllqipe I Olivera Jashari-Nasteva,
Bozhidar Vidoeski. - Gjurmime ЛЉапоlоgjikе ; seria filologjike - Prisl1tine. 1989, 19,
str. 55-63.

476. Kontaktet

477. Крвава кошула. - Македонска поезија

XIX

век / приреДИЈI Раде Силјан. 

Скопје: Македонска книга, 1989, стр. 536-541.
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478. Les /огтеѕ lingllistiques ecrites еп МасМојllе аu ХIХ sitf:le dalls lе (.'onte.rte balkatflqtte
I Olivera Ja ar-N asteva. - Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литера
т урна наука - С КОпје, 1989, XIV, 1, стр. 75-90.

479. Мак едонска литература во ХIХ век. - Македонска литература XIX век I
п риредил Раде Силјан. - Скопје: Македонска книга, 1989, стр. 34-49.
480. На Фонот на ,.Лан Тадеуш" . - Славистички

студии

Скопје, 1989. стр. 7-11.

481. Отело I ВИЛИјам Шекспир; препев Блаже Конески. - Скопје: Македонска
книга : Мисла, 1989. - 213 стр.
482. Лоезија I Константин Миладинов; читање на Влаже Конески. - Скопје :
Мисла, 1989, - 66 стр.
483. [Лохвала Вуху]. - В ук данас : сведочења / приредио Милош Јевтиh. - Ваљево:
Милиh Ракиh, 1989, стр. 116-117.
484. Раката на мајсторот. - Разгледи - Скопје, 1989, XXXI, 7-8, стр. 483-506.
485. Света Г ора и старословенските ракопис}!. - Климент Охридски и у логата на
Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : мате
ријали од нау чен собир одржан во Охрид од 25 до 27 септември 1986 година.
- Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1989, стр. 97-100.
4 86. Сеизмограф. - Скопје: Мисла, 1989. - 61 стр.
Животот и делото на Димитар Митрев : зборн ик. 
487. Силуетата на Митрев.
Скопје: Наша книга, 1989, стр. 14-19.
-

488. Скршена гранк а маслинка. - Современост - Скопје, 1989, XXXIX, 5-6, стр.
5-8.
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Тinetu Logarju ob sedemdesetletnici. - Ljubljana : Slovenska akademija zl1allosti i
umetnosti, 1989, str. 123-127.
490. Стихови на гл ас т рпезечки.
Македонска поезија XIX век I приредил Раде
Силјан. - Скопје: Македонска книга, 1989, стр. 50-54.
_

491. Slltregina I zgjodhi dhe perktheu nga maqedonislltja Abdylaziz Islami. - Prislltil1e :
Rilindja, 1989.
141 str.
-

1990
492. Волкот на љубовта: избор. - Скопје: Ку лтура, 1990. - 66 стр .
493. Големото ЧовеЧи ште и м алото човече.

-

ЛИК - Скопје, 20.VI 1990, V; 94.

4 94. Детството Исусово. - Прилози, МАНУ: Одделение за лингвистика и литера
т урна на ука  Скопје, 1990, XV, 1, стр. 5-7.
495 . За имињата : Читач на имиња. Магиската функција на имињата. Личните
имиња И'хо:монимијата. - Ра з:гледи - Скопје, 1990, ХХХIП, 5-6, стр. 249-267.
496. За макед онскиот јаз ик.

-

Нова Македонија - Скопје, 1.IX 1990, XLV I, 15663.

497. Името на градот Ка вад арци. - ЛИК
498 , Имињата во в ремето.

-

Скопје, 6.VI 1990, V, 93.

ЛИК - Скопје, 2 4 Х 1990, V, 103.
.

499. Ими њата на пл анинит е во Македонија. - ЛИК - Скопје, 5.ХП 1990, V, 106.
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500. Јордан Хаџи-Константинов-Џинот како Доситејев следбеник. - 19. научни
састанак слависта у Вукове дане : Београд, Крушевац, Тршиh, Нови Сад,
17-20.IX 1989. - Св. 2. - Београд : Меl}ународни славистички центар (1990),

стр. 489-492.
501. Книжевни текстови во 4 тома. - (Јубилејно изд.). - Скопје: Култура, 1990
1. Песни. - 477 стр.
2. Песни и препеви. - 381 стр.
3. Проза. - 319 стр.
4. Ликови н темн. - 428 стр.
502. Лозје. - Скопје: Детска радост: Култура: Македонска книга: Мисла: Наша

книга, 1990. - 131 стр.
503. Makedonis(.'lze Lexikogl·aplzie. - Worterbi.icller : Ејп il1ternationales Hal1dbucll zur Lexi

kographie. - 2. Teilband. - Berlil1 ; Ne\v York : Walter de Gruyter. 1990. str. 2302-2304.
504. Манастирите и патиштата. - ЛИК - Скопје, 10. Х 1990, V .
505. Марко К. Цепенков. - Македонскиот расказ / приредил Веле Сми.llевски.

Скопје: Македонска книга, 1990, стр. 53-69.
506. Мелник. - ЛИК - Скопје, 26.IX 1990, V, 101.
507. Нови топономаСТJIЧКИ белешки. - Прилози, МАНУ : Одделение за линг

вистика и литературна наука - Скопје, 1990, XV, 1, стр. 21-25.
508. OdLlzimallje sl1age : izbor iz poezije. - Sarajevo : Svjetlost, 1990. - 217 str.
509. Пејчиновиh.ево житије кнеза Лазара.
Зборник Матице српске за филологију
и лингвистику - Нови Сад. 1990, XXXIII, стр. 217-220.
510. Песната Татунчо од Кочо Рацин. - Македонската литература меѓу двете

светски војни и појавата на "Вели мугри" : зборник на трудови од научниот
собир одржан во Скопје на 3 и 4 октомври 1989 година - Скопје ; Македонска
академија на науките н уметностите, 1990, стр. 119-127.
511. ЅоlШЈѕkа legenda. - Filologia е letteratura nei роеѕј slavi. Studi in onore di Sal1te Gra

сјонј. - Roma, 1990, str. 913-917.
512. Просторот н в ремето. - Разгледн - Скопје, 1990, ХХХП, 1-2, стр. 5-11.
513. Топономастички белешки.

-

Прилозн, МАНУ : Одделение за лингвистика и

литературна наука - Скопје, 1990, XV, 1, стр. 9-19.
514. Уби ме п рејака реч. - Градина - Ниш, 1990, XXVII, 1-2, стр. 26-27.
1991
515. ,.БОГОll-шлите" од Коста РаЦllН.

Избрани страници / Кочо Рацин; приредиле
Александар Спасов и Људмил Спасов. - Скопје: МИСJIа, 1991, стр. 179-186.
-

516. Game И'itlz а Cllild I Tral1slated from the Macedoi1ian by Аl1пе Penl1il1gton, Andrew

Harvey and Patricia Marsll Stefanovska. - Melbourne, Skopje; Detroit
- 59 str.

:

АЕА . 1991.

517. Gеnеrои'оniе tekstlt litel'at'kiego. - Studia о literaturach i folklorze Slo\vian. - Warszawa
: UW, 1991, str. 217-219.
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518. Гриroр Прличев. - Избор / Григор Прличев; приредил Томе Саздов. - Скопје:
Мисла, 1991,етр. 207-219.
519. Еден мотив од "Александрида". - Спектар - Скопје, 1991, IX, 17, стр. 5-7.
520. За историските мистиФикации. - Литературен збор - Скопје, 1991, ХХХVПI,
5-6, стр. 67-72' .
521. За јазикот на Џинот. - Studia linguistica Poiono-Jugosiavica - Sarajevo. 1991, 6.
str. 17-20.
522. За некои месни имиња во граll-IОтата на Василиј I1 од 1019 г. - Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука - Скопје, 1991, XVI,
2, стр. 11-14.
523. Земјата и љубовта / избор, предговор и белешки Георги Старделов - Скопје:
К ултура: Македонска книга, 1991. - 194 стр.
524. Како работел Рацин над ,.Вели lI-IУГРИ". - Избрани страници / Кочо Рацин;
приредиле Александар Спасов и Људмил Спасов. - Скопје : Мисла, 1991, стр.
153-178.
525. Les fOl'1nes linguistiqltes ecrites еn Mm.'edoine аn ХIХе siecle dans lе t'Ontexte balkalliqlle
I Olivera Ja ar·Nasteva. - VI меѓународен конгрес за проучување на Југоисточна
Европа (Софија 1989)

:

прилози на учесниците од Македонија. - Скопје

Македонска академија на науките и уметностите, 1991, стр. 85-92.
526. Македонски места и имиња. - Скопје: Студентски збор, 1991. - 117 стр.
527. Манастири и легенди. - Н ова Македонија - Скопје, 5.VI 1991
1991, VI, 122). - Имињата на местата: Трескавец и Треска.

:

(ЛИК, 5.VI

528. Мои'а ѕlои'iаnѕkа - рЕѕmо greckie. - Problemy Opi5U gramatycznego j zyk6\v sJo\vian

skich. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. 1991, 5tr. 95-96.
529. Небеска река

:

песни и препеви. - Скопје: Македонска книга, 1991. - 64 стр.

530. Одбрани песни / Хајнрих Хајне ; препев Влаже КОI:Iески и Гане Тодоровски.
- Скопје: Мисла, 1991. - 156 стр.
531. Село со изгорено чело. - Нова Македонија - Скопје, 29.V 1991 : (ЛИК,
29.\7 1991, VI, 121). - Јазикот и народната етимологија.

i Tradukis en esperanton: Nevenka Тоmјс. Vera Cornij. 
Skopje : Makedonia esperanto ligo. 1991. - 40 str.

532. Sismogl'afo : (eJektro)

533. Царева Вода. - Прилози

МАНУ: Одделение за лингвистика и литературна

наука - Скопје, 1991, XVI, 2, стр. 91-94.
1992
534. Animal Sacrifice Еn J'\tta,'edonia. - Macedonian Revie\v - Skopje. 1992. ХХII, 2. str.
.
192-194.
535. Антиципации. - Современост -

копје, 1992, XLI, 7-8, стр. 11-14.

536. Ватко fорfија. - Современост - Скопје, 1992, XLI. 7-8, стр. 9-11.
537. Ворка на нашата младост - (Писмо до неговата сестра Вера), Скопје, 22 и 23
ноември 1991. - Пулс - Скопје. 1.10.1992, П, 89, стр. 26-27.
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538. Вардар. - Нова Македонија - Скопје, 24.VI 1992 (ЛИК, 24. VI 1992, VI, 176).
539. tвволски суеверија и ,.покуши" - Кирил Пејчиновиќ и паганските обичаи. 
Нова Македонија - Скопје, 6.V 1992 : (ЛИК, 6.V 1992, VI, 169).
540. Интелектуалниот подем во Прилеп во периодот меѓу двете војни. - Прилеп и
Прилепско Mety двете светски Бојни 1918-1941 година: (материјали од науч
ниот собир одржан на 1, 2 и 3 јуни 1988 година). - Кн. 3. - Прилеп : Општин
ски одбор на Сојузот на здруженијата на 60рците од НОВ, 1992, стр.21-25.
541. Македонско-војвоџанске културне везе у XVIlI и ХIХ веку. - Нови Сад : Вој

BoljaHcKa академија наука и уметности, 1992. стр. 11-24.

542. Не јет Видим ами јет Прилеп. - Пулс - Скопје, 18. VI 1992, П, 74, стр. 25.
543. ни ,.чукара", ни близу до ќустендил - Меѓу ,.Деве Баир" и "Камилско Брдо".
- Нова Македонија - Скопје, 15. VП 1992 : '(ЛИК, 15.VП 1992, VI, 179).
544. Платон против Хомера. - Современост - Скопје, 1992, XLI. 9-10, стр. 30-35.
545. Поверија од Прилепско. - Литературен збор - Скопје, 1992, ХХХIХ, 1-6, стр.
3-9.
546. Reader 01 Names. - Macedonian Revie\v - Skopje, 1992, ХХII. 3, str. 275-280.
547. Свети Спиридон со ЃераЈltIJ1ткгта.

-

Современост - Скопје, 1992, XLI, 1-4,

стр.9-12.
548. Сеќавања за Борка Талески - (Писмо до неговата сестра Вера). Скопје, 22 и 23
ноември 1991.- Разгледи - Скопје, 1992, XXXV, 4-6, стр. 213-221.
549. Гетин Рампо - (Кон ,.Дневникот по многу години"). - Разгледи - Скопје, 1992,
XXXV, 4-6, стр. 207-212:
550. Човечки курбан - Човечката жртва е вкоренета во паганската траДЈ!ција, но

сепак, присутна и денес. - Пулс - Скопје, 14.V 1992, П, 69, стр. 24.

551. Чудо десетерца. - Књижевно дјело Чеда ВуковиJiа :зборник радова. - Књ. 5.
Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1992, стр. 67-68.
552. Џинот, Шапкарев и поп Ристе. - Македонија - Скопје, 1992, XXXIX, 470, стр.
32-33.
553. Џинот, Шапкарев и поп Ристе. - Нова Македонија - Скопје, 10. VI 1992 : (ЛИК,
10. VI 1992, VI, 174).
554. Григор Прличев за Европа. - Современост - Скопје, 1993, XLIII, 5-6, стр. 3-9.
555. До синтеза со творечки напор - Литературни теории и литературни ситуации.
- Нова Македонија - Скопје, 9.VI 1993 : (ЛИК, 9.VI 1993, VП, 218),
556. Добра мисла - Толкувајќи една стара формула. - Нова Македонија - Скопје,
14.IV 1993 : (ЛИК, 14.IV 1993, VII, 218).
557. Epistle I Translated by Yvonne Burns. - Скопје : Матица Македонска, 1993. 
74 стр.
558. Македонскиот литературен јазик. - Реферати на македонските слависти за ХI
меѓународен славистички конгрес во Братислава. - Скопје : МЗј(едонскз ака
демија на науките и уметностите, 1993, стр. 9-32.
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559. Османлискиот мит и легитимитетот.
560. Пишувањето на .. мал" јазик.

-

-

Нова Македонија - Скопје, 1.Х 1993.

Нова Македонија - Скопје, 17.ХI 1993 : (ЛИК,

17.ХI 1993, VII, 245).
561. Планината Иван. - Нова Македонија - Скопје, 18.VIII 1993 : (ЛИК, 18.VIII

1993, VII, 228).
562. Поет на бујна метафорика - Прозрачната реч на Пастернак. - Нова Македо
нија - Скопје, 4.VIII 1993 : (ЛИК, 4 .VIП Н)93, VII, 226).
563. Прилог во изданието: Макед онија и односите со Грција. - Скопје: Македонска
академија на науките и YMeTHOCTJiTe, 1993 . - 136 СТР,. ; (и на англиски јазик).
564. Речитост Десанке МаКСЊ'1rIовиh.

-

Књижевне новине - Београд, 15.IП 1993,

XIV, 860.
565. Светот на песната и легендата : есеи и прилози. - Скопје: Гоце Делчев, 1993.
-

191 стр.

566. Трескавец и Треска.

-

Philologia slavica : к 70-летшо академика Н. И. Толстого /

Институт славѕшоведенил и балканистики РАН.

Москва: Наука, 1993, стр.

78-82.
567. Тllе Macedolliall Litel'{I1)' Lallgllage.
568. Ќилими со ЧУДНJI

-

Balkall Forum - Skopje, 1993. 1,4,

шарКIf - ликовно доживување на бајКIIте.

ја - Скопје, 3. II 1993 : (ЛИК. ЗЛ 1993, VII. 200).

-

str. 209-241.

Нова Македони

За илустрациите на Д.

Кондовски.
569. Црн овен. - Скопје: Култура, 1993.

60 сТр.
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