
Симпозиум за делото на словенските просветители 
Кирил и Методиј

Н а 23, 24 и 25 овој месец, во 
Скоп je, се од рж а симпозиум „1100- 
годишнина од смртта на Кирил Со
лу иски“, во организација на Маке- 
донската академија на науките и 
уметностите.

По тој повод, на 22 беше отво
рена излож ба на стари ракописи, 
сопственост на повеќе установи од 
Скопје: Архивот на М акедонија, На- 
родната и универзитетска библио
тека, Ф илозофскиот факултет, Скоп- 
ската митрополија. Н а излож бата 
беа прикаж ани 29 ракописи, пишу- 
ваии на пергамент и хартија, дати- 
рани од XIII до почетокот на XX 
век. M ery нив се н аоѓаа: 3 перга
м е н т  од Октоих од XIII век, маке- 
донска редакција; стихуван П ролог 
за  летната половина од годината, 
од крајот на XIV век и почетокот 
на XV век, српска редакција; Ли- 
тургиски зборник од XV век, српска 
редакција,- пергаментно Четвороеван- 
гелие од Кратовската школа, дати- 
рано во XIV век, и др.

Н а 23 изутрина симпозиумот го 
отвори претседателот на М акедон- 
ската академ ија на науките и умет
ностите — Блаже Конески, во при- 
суство на М етодија Антов, потпрет- 
седател на Републичката конф ерен
ц и и  на ССРНМ, г. Доситеј, архи
епископ на М акедонската право
славна црква, академикот Благој П о
пов, ректор на Универзитетот „Ки
рил и М етодиј“ во Скопје, академи
кот М арко Костренчиќ, претставник 
на Југословенската академија на на
уките и уметностите, академикот Ми- 
х.ајло Стефановиќ, претставник на 
Српската академија на науките и 
уметностите, академикот Милко Кос, 
претставник на Словенечката акаде- 
мија на науките и уметностите, То- 
мислав Чокревски, републички се- 
кретар за  образование, наука и 
култура на СРМ; и др.

Со овој научен собир М акедон
ската академија на науките и умет
ностите направи значаен  обид да 
се изнесат резултатите од проучу- 
вањето на дел ото на Кирил и Ме- 
тодиј, до кои дош ла целата југосло- 
венска наука.

Работата на симпозиумот се од- 
виваше во две секции. Во својот 
реф ерат академикот Х аралампие По- 
ленаковиќ зборуваш е за дипломат- 
ското значењ е на мисиите на Кирил 
и Методиј, со особен осврт на Мо- 
равската мисија, до дека реф ератот 
на Ѓ. Сп. Радоичиќ се однесуваше 
до Кирил и Методиј и до почетоците 
на словенската писменост. За по- 
лож бата на М акедонија во IX  век, 
учесниците на симпозиумот м ож еа 
да добијат поопширни познавањ а 
преку реф ератот на С. Антољак. „Ох- 
ридската архиепископија и мисијата 
на словенските апостоли врз основа 
„Ordo episcopariim во П ариз, gr. 
880“ беше насловот на реф ератот на 
Р. Љ убинковиќ. Во својот реф ерат 
Б. Ристовски се зад рж а на некой 
праш ањ а околу појавата на христи- 
јанството и писменоста кај маке дон- 
ските Словени. Ј. П огачник зборува
ше за  словенската средновековна 
писменост и кирилометодиевската 
традиција.

Во лингвистичката секција ги про
читай своите реф ерати  од областа на 
јазикот: М. Павловиќ, Р. Колариќ, 
Д. Брозовиќ, Ј. Врана, О. Недел»- 
ковиќ.

Попладнето беа прочитани ре- 
ф ератите од областа на историјата 
на уметноста: М. Љ убинковиќ (Одра- 
зот на култот на Кирил и Методиј 
во балканска средновековна умет- 
ност; П. М иљковиќ (Црквата Св. 
Константин од с. Свеќани); К. Бала
банов (Словенските просветители 
Кирил и Методиј во делата на маке- 
донските иконописци од XIX век) и 
Ц. Грозданов (Односот меѓу портре- 
тите на Климент Охридскр! и Кли
мент Римски во живописот од првата 
половрша на XIV век).

Во секцијата Б прочитаа р еф е
рати: Р. Лалиќ, М. Кравар, X. Куна 
и О. Јаш ар.

Вториот ден на симпозиумот се 
чувству ваше истата работна атм о
сф ера како во изминатиот. Изутррь 
ната прочитаа реф ерати  Ѓ. Трифу- 
новиќ, Б. Грабар, М. Франичевиќ, 
Б. Алексова, Б. Бошковски, а р еф е
ратот на С. Троицкиј го прочита



В. Мошин. Н а симпозиумот учё- 
ствуваа со реф ерати  уште*. В. И лиќ- 
И лијаш евиќ, J. Братулиќ, 3. Расол- 
коска-Николовска, Д. Стефанија, а во 
секцијата Б: М. Лукиќ, Р. Угринова- 
Скаловска, П. Илиевски, Ж. Мшса- 
иловиќ, Љ. Ш товљанин-Ѓорѓевиќ, 
д . Богдановиќ, М. П антелиќ, А. Мла- 
деновиќ, 3. Курзова, М. Миовски.

Во палеограф ската секција беа 
прочмтани реф ератите во врска со 
описи на стари споменици од: М. 
Веселинов, Б. Стипчевиќ. В. Папа- 
зисовска, В. Антиќ, Г. Георгиевски.

Симпозиумот продолжи со рабо
та на 25 во Штип. П окрај реф ера
тите прочитани во еекцијата А од: 
Д. Шопов, Б. Панов, Љ. Басилев- 
Стефоска и Н. Този, во секцијата Б 
го прочита својот реф ерат „Словен- 
ските натписи на фреските во М аке
д о н к а “ академикот Б. Конески. Ре- 
фератот на В. М ошин носеше наслов: 
Пелеографско-правописни норми за  
јужнословенските ракописи од пер- 
гаментниот период“, а на Д. Сте- 
ф ановиќ: „Ексфонетска нотација во 
старословенските ракописи“.

Според имињата на учесницйтё 
на симпозиумот, се гледа дека зеле 
учество научни работници од сите 
југословенски универзитетски цен- 
три: слависти, историчари и исто- 
ричари на уметноста. Делото на 
браќата Кирил и Методиј се осветли 
од повеќе аспекти. Изнесеиите фак- 
ти придонесоа да се расветлат по
весе моменти во врска со создава- 
шето на словенската писменост. Се 
укажа на околностите за создавањето 
на културната традиција кај Слове- 
ните. Уште еднаш се потврди дека 
јазикот на кој браќата Кирил и Ме
тодик ja создале азбуката и ги пре- 
веле книгите бил говорот на маке- 
донските Словени околу Солун, во 
IX век.

Попладнето учесниците на сим
позиумот ги посетија ископините на 
старото место Баргала, кај. с. Го- 
рен Козјак (до Штип), кое се смета 
како средиште на значајни настани 
од историјата на македонските Сло
вени

В.

Соработка на Скопскиот универзитет „Кирил и Методиј“ со 
Универзитетот во Воронеж (СССР)

Во склопот на м аниф естацию ^ 
што го обележ аа јубилејот на Скоп
скиот универзитет влегува и гос- 
тувањето на ректорот, проф. д-р Ва
лентин Пименович М елешко и дека
нот на Историекиот факултет, доц. 
д-р Владимир Василиеврш Гусев од 
Вороњешкиот држ авен универзитет 
и склучувањето договор за меѓусебна 
соработка на двата универзитета.

Д-р Владимир Василиевич Гусев 
од ржа предавање пред студентите и 
професорите на Катедрата за  исто- 
ррхски науки πρρι Ф илозофскиот ф а 
култет под наслов — Систсмот н а  ху- 
манитарното о б р а зо в а н и е  н а  Воро- 
њ еш киот  универзит ет  —, во кој беа 
опфатени и податоци за неговиот 50- 
го дишен развој.

Вороњешкиот држ авен ушхверзи- 
тет е создаден прв по победата на 
Октомвррхската револуција во Ру си ja. 
Иисгшриран од идеалите на великиот

Октомври, во текот на неговото ио- 
стоење, заедно со многубројните 
универзитети на СССР, щшдонесува 
во гигантского чекорењ е на совет- 
ската наука pi култура.

Договорот за  меѓусебна соработка 
се склучи на 23 април 1969 година. 
За нас тој не претставува само сред
ство што lie  ни овозможи здобивање 
нови сознанија, на сите полиња на 
дејствувањето на Универзрхтетот, туку 
истовремено и доказ за  афирмацм- 
јата наш иот Ушхверзюет надвор од 
граничите на наш ата татковина, што 
во крајна инстанца значи и аф ирм а- 
ција на македонската нација.

Договорот, склучен во духот на 
рамноправна соработка и меѓусебно 
почрггување, ќе придонесе за поте- 
мелно заемно запознавање и јак- 
негье на односите меѓу нашите на
роди.

М ,


