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ÊÓËÒÓÐÀ
СВЕЧЕН СОБИР ПОСВЕТЕН НА АКАДЕМИК ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ

Во Македонската акаде-
мија на науките и умет-
ностите се одржа Све-

чен собир по повод 95 - го-
дишнината од раѓањето и 20 
години од смртта на ака де-
мик Харалампие Поленако-
виќ. За личноста и за делото 
на Харалампие Поленаковиќ 
говореа академиците Милан 
Ѓурчинов, Матеја Матевски и 
Гане Тодоровски, негови по-
ра нешни студенти, а актерот 
Славко Нинов читаше фраг-
менти од неговите дела. Ха-
ралампие Поленаковиќ бил 
член на МАНУ уште од ос но-
вањето во 1967 година, пре-
давал на Филолошкиот фа-

"Неговиот опус е голем, 389 библиографски еди-
ници - истакна академик Цветан Грозданов - 
опус јавно верификуван и од други држави 
кои полемизирале со него".

Монументалното дело на академик Поленаковиќ 
ќе биде и било предмет на истражување и е 
те мел на нашата книжевна литературна деј-
ност. 

култет и создавал научни де-
ла од областа на јужносло-
венските литератури и фол-
клорот. Неговиот труд бил 
признат и од националните 
научни академии на Србија и 
на Хрватска. 

Тој зад себе оставил број-
ни дела, меѓу кои се "Студии 
од македонскиот фолклор", 
"Студии за Миладиновци", "Во 
екот на народното бу дење", 
негови статии имаше и во "Ен-
циклопедија на Југо славија", 
потоа "Во мугрите на сло вен-
ската писменост", "Творците 
на словенската пис  меност"...

ДЕЈНОСТ

Свечениот собир го от во-
ри претседателот на МАНУ, 
академик Цветан Грозданов, 
кој притоа кажа дека за Ха-

ралампие Поленаковиќ мо-
же да се зборува како за уг-
леден уметник и академик, 
мотор на интелектуалната 
сила. Тој бил член на Срп-
ската академија на науките и 
уметностите заедно со голе-
миот Блаже Конески, а два 
пати бил и потпретседател 
на Македонската академија 
на науките и уметностите. 

"Неговиот опус е голем, 
389 библиографски единици 
- истакна академик Цветан 
Грозданов - опус јавно вери-
фикуван и од други држави 
кои полемизирале со него. 
Харалампие Поленаковиќ е 
еден од темелите на ѕидо ви-
те наречени наука. Тој не бе-
ше само историчар на кул ту-
рата, туку беше нешто по-
веќе". 

Академик Поленаковиќ 
пос тојано се обидувал и са-
кал да им помогне на мла ди-
те, особено на неговите сту-
денти од кои некои денес се 
признати универзитетски про-
фесори и академици, како 
што е примерот со Ми лан 
Ѓурчинов, Матеја Матев ски и 
Гане Тодоровски. По крај број-
ните активности, тој заедно 
со Блаже Конески во 1969 
година го организирал пр ви-
от научен собир по све тен на 
Кирил и Методиј, одр жан во 
МАНУ. 

По академик Грозданов 
збор зеде академик Милан 
Ѓурчинов, кој укажа на тоа 
дека покрај тешките вре ми-
ња кои се чувствувале во Ма-
кедонија, сепак делото на 
овој сестран градител оп сто-
јувало и ќе опстојува. Натаму 
академик Ѓурчинов потсети 
на животниот пат кој бил по-
светен на науката и на на уч-
ната вистина на академик По-
ленаковиќ.

"Харалампие Полена ко-
виќ - додаде академик Ѓур-
чинов - бил роден во Гос ти-

вар во 1910 година. Потек ну-
вал од занаетчиско семеј-
ство, а откако завршил Фи-
лозофски факултет во 1934 
година, ја објавил и првата 
статија, по што целосно й  се 
посветил на македо нис ти ка-
та. За нас најзначајна е на-
учно-истражувачката деј-
ност која не може да се из-
двои од неговата педагошка 
дејност".

ЗНАЧЕЊЕ

Неговите активности во 
МАНУ биле многубројни а 
многуте награди (АВНОЈ, "13 
Ноември" и други) и при зна-
нија се потврда за тоа. Мону-
менталното дело на ака де-
мик Поленаковиќ ќе биде и 
било предмет на истра жу-
вање и е темел на нашата 
кни жевна литературна деј-
ност, а дека тоа е така упатува 
и изјавата на Конески, кој ќе 
каже дека Поленаковиќ е ос-
новоположник на маке дон-
ската литература. На ова се 
надоврза и академик Ма теја 
Матевски, кој истакна дека 
Поленаковиќ е еден од вте-
мелувачите на нашата уни-
верзитетска дејност.

"Тој - објасни академик Ма-
тевски - упорно длабеше по 
корените на нашиот кул ту-
рен идентитет, од Кирил и 
Методиј, Кирил Пејчиновиќ, 
до современите дејци. Голем 
е неговиот придонес за ос-
ветлување на големиот Кли-
мент, едноставно тој секаде 
ја промовираше нашата ку-
лтура". 

И академик Гане Тодо ров-
ски говореше за опусот на 
академик Поленаковиќ, кој 
има монументално зна чење 
за нас и при тоа се пот сети на 
деновите кога заедно со про-
фесорот минувале де нови 
пос ветувајќи й  се на на учно-
истражувачката деј ност.


