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В ноябрьском номере журнала Stephanos (2018. № 6) были опубликованы отклики на 
уход из жизни Рины Павловны Усиковой – доктора филологических наук, профессора 
кафедры славянской филологии, иностранного члена Македонской Академии наук 
и искусств, одного из основоположников российской македонистики. В настоящем 
номере мы продолжаем размещать материалы, в которых авторы делятся своими 

воспоминаниями о Р.П. Усиковой.

Сеќавања во чест на Рина Усикова

To the Memory of Rina Usikova

Во Македонија тажно одекна веста за смртта на Рина Павловна Усикова, истак-
нат лингвист, професор на Филолошкиот факултет при Московскиот државен уни-
верзитет «М.В. Ломоносов», член на Македонската академија на науките и уметно-
стите, научник, лексикограф и преведувач, но пред сѐ и над сѐ еден од најзначајните 
македонисти во светот, основоположник на македонистиката во Русија. Нејзиното 
заминување нанесе непроценлива загуба за македонистиката и за лингвистиката 
воопшто, но и за колегите и пријателите на Рина Павловна.

По тој повод на 21.11.2018 година Филолошкиот факултет «Блаже Конески» и 
Семинарот за македонски јазик, литература и култура организираа средба под на-
слов «Сеќавања во чест на Рина Усикова» на која својата почит и тага ја изразија 
дел од нејзините соработници и пријатели.

На присутните прва им се обрати проф. д-р Анета Дучевска, декан на Фило-
лошкиот факултет «Блаже Конески» која се осврна на значајното место на Рина 
Усикова во македонистиката и за нејзиниот огромен влог во афирмацијата на ма-
кедонскиот јазик. Покрај тоа, Дучевска со присутните сподели и лични спомени 
од соработката со Рина Павловна на летните школи по македонски јазик во Охрид.

Проф. д-р Славица Велева, директор на Семинарот за македонски јазик, лите-
ратура и култура, во своето обраќање се задржа на исклучително активното уче-
ство на Рина Павловна во работата на Семинарот за македонски јазик, литература 
и култура, на нескротливиот ентузијазмот и љубовта со која беше проткаен нејзи-
ниот однос кон македонскиот јазик и кон Македонија воопшто.

Н.Е. Сергеј Александрович Баздникин, амбасадор на Руската Федерација во 
Р. Македонија, ја потенцираше и загубата за руско-македонските односи нанесена 
со заминувањето на еден ваков авторитет како Рина Павловна.

Во продолжение на присутните им се обратија проф. д-р Максим Каранфилов-
ски, проф. д-р Емилија Црвенковска и проф. д-р Димитар Пандев кои во своите 
излагања зборуваа за огромниот влог на Рина Павловна во афирмацијата на маке-
донскиот јазик во Русија, на рускиот јазик во Македонија, за нејзиниот придонес 
во зближувањето на двете култури и двата народа, но споделија и топли спомени 
од заедничкото дружење во Македонија и во Русија.

Биляна Мирчевска-Бошева


