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ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА АКАДЕМИК Б   

ИЗЛОЖБАИЗЛОЖБА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Академик Блаже 
Конески бил член на 
сите академии на 
наука и уметност во 
поранешна 
Југославија, бил член 
вон работен состав на 
Академијата во 
Полска, почесен 
доктор на науки на 
Чикашкиот 
универзитет, а бил 
добитник и на сите 
највисоки 
одликувања од 
поранешна 
Југославија.

Во Архивот на Македонската ака-
демија на науките и уметностите 
беше отворена изложба по све те-

на на големиот македонист Блаже Ко-
нески. Поводот за изложбата е јубилејот 
85 години од неговото раѓање, а со др-
жи дипломи, фотографии, одликувања 
и најразлична документација која го во-
ри каков човек бил академик Конески.

Истовремено, изложбата значи и по-
четок на повеќе изложби, за еден цел 
серијал затоа што оваа 2007 година е во 
знакот на одбележување на 40 години 
од формирањето на МАНУ, чиј ос ново-
положник е и академик Конески. Блаже 
Конески бил член на сите академии на 
наука и уметност во поранешна Југо-
славија, бил член вон работен состав на 
Академијата во Полска, почесен доктор 
на науки на Чикашкиот универзитет, а 
добитник е и на сите највисоки одли-
кувања од поранешна Југославија.

"Ќерката на Конески, која живее во 
Белград, ја оттуѓи куќата во Скопје и 
оној материјал, кој досега не беше до-
стапен, овој пат беше донесен во МАНУ, 
односно во Фондот 'Блаже Конески'. За 
по смртта тој остави тестаментарно за-
вештание сè што е негово да биде да-
дено во неговиот Фонд, кој е богат со 
документација. За наша среќа и за сре-
ќа на македонската јавност тие вредни 
нешта - сите негови достигнувања, на-
гради итн. се најдоа во витрините на 
Архивот", објасни Властимир Видо ев-

НЕПОВТОРЛИВИ 
ЗНАЕЊЕ ГО ПОТ 
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ЛАЖЕ КОНЕСКИ ПРЕКУ ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ

ски, управник на Архивот на МАНУ.  
Како што потенцираше господинот 

Видоевски, во Архивот е даден и строго 
доверлив материјал од Фондот на Рис-
то Џунов, наш револуционер и поли-
тичар. Тоа е кандидатурата за Нобелова 
награда која, за жал, академик Конески 
не ја доби, но беше блиску до неа. На 
изложбата може да се забележат и 
писма кои датираат од пред форми-
рањето на кодификацијата на нашиот 
јазик. Тоа се писма упатени од и до Ко-
нески од најголемите умови на нашето 
време од областа на лингвистиката и 
славистиката. 

ОТ МАКЕДОНИСТ СО 
ВРДИ ПОСТОЕЊЕТО НА 

"Ова се доказите - истакна гос по ди-
нот Видоевски - кои се косат со некои 
напади врз Конески дека тој го срби-
зирал јазикот. Тоа не е точно. Конески 
со својата добрина но, пред сè, со не-
говото знаење ги шармирал и најго ле-
мите противници, кои сметале дека ма-
кедонскиот јазик е или бугарски или не 
знам каков друг јазик".

На изложбата се претставени и од-
ликувањата од Друштвото на пи сате ли-
те на тогашниот Советски сојуз, потоа 
најголемото југословенско одликување, 
највисокото чилеанско одликување, 
"Прин цот на честа" итн. а, исто така, и 

неговата кандидатура за член на Рус-
ката академија на науките и умет нос ти-
те, која му била дадена десет дена пред 
неговата смрт. Најзначајно од сè на оваа 
изложба се приложените дипломи за 
завршено средно и високо образо ва-
ние.

"Едно време од страна на група луѓе 
од разноразни причини се упатуваа 
обвинувања дека всушност дипломата 
на Конески му ја дале така, дека нема 
диплома, дека не докторирал итн. но 
приложените дипломи можат да го не-
гираат сè тоа", додаде господинот Ви-
доевски. 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК


