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КУЛТУРЕН МРАК НА

Пишува: 
Ружица ГОЧЕВСКА

ПОЕТСКИОТ ЗБОР
Заслужен от-

пор! 
Конечно 

Ма кедо нија изви-
ка НЕ! Дос тоинс-
твено и гордо й  
по   ра ча на актуел-

ната поли тичка фела дека 
трпението за врши. Струга 
сме ло не от стапи од својата 
Повелба. Иако жртвено јаг не 
станаа Струшките вечери на 
по езијата, сепак, нацио нал-
ниот дух има вонвре менска 
вредност. Национал ните ин-
тереси не се за пре го вори, 
договори и распро давање. 
Струшките вечери на по-
езијата й  припаѓаат на Стру-
га и на Македонија, но ко му 
ќе му припаѓа Струга во ид-
нина? Дали воопшто ќе пос-
тојат Струшките вече ри? Да-
ли ќе постои Македо ни ја?

Повелбата од 8 август, да 
се бојкотираат сите кул тур-
ни и спортски мани фес та-
ции преживеа! Струга пов-
лече црвена линија. Можеби 
ваквиот потег ќе ги отрезни 
вжештените глави во вла де-
јачката гарнитура. Маке-
дон ските власти и нивните 
проевропски, про албански 
и пронатовски ас пирации, 
го гушат маке дон ското на-
ционално ткиво. Македонија 
не заслужува да биде кур-
бан поради на луд ничави и 
незрели закони, кои се но-
сат преку ноќ. Ток му  Струга  
ја бра неше поези јата. Време 

БОЈКОТИРАНИ СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

"Струшките вечери на поезијата й  припаѓаат 
на Македонија и сите заедно треба да 
направиме тие да се одржат на место каде 
што најмалку, во оваа зовриена атмосфера, 
би й  направиле штета и на Македонија и 
на поетите од цел свет"- изјави министерот 
за култура Благоја Стефановски, по повод 
новонастанатата ситуација.

е по етите да ја одбранат 
Струга. Нека све тот ја 
разбере и согледа на шата 
агонија. Таа е инфил трирана 
во сите по ри на опш тес тво-
то. Кул турата која ги воспева 
ци вилизациските придо-
бивки не заслужува да се по-
ли ти зира. Не зас лу жува да 
се униш тува. 

РЕШЕНИЕ

"Во овој град нема услови 
да се одржат Струшките ве-
чери на поезијата. Мани-
фестацијата ќе се одржи, но 
не во Струга" е одлука на Уп-
равниот одбор, донесена на 
16 август, во доцните ча со-
ви. 

Кризниот штаб за опс-
танок на Струга во про-
ширен состав донесе одлука 
сепак да се почитува ус-
воената Декларација и меѓу 
другото да се бојкотираат и 
сите културни манифес та-
ции. Градот ќе го бојкотира 
одржувањето на поетскиот 
фестивал Струшки вечери. 
Одговорот на Управниот од-
бор на Фестивалот по повод 
најновата одлука гласи: 
"Струшките вечери на по-
езијата ќе се одржат во 
предвидениот термин од 25 
до 30 август годинава, би-
дејќи најважен културен 
приоритет во овој момент 
за Република Македонија е 
одржувањето на 43-годи ш-

ПОЕТСКА СТРУГА ЈА БРАНИ ОПШТИНА СТРУГА
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ниот континуитет на оваа 
светска поетска манифес та-
ција". Свесни дека фес-
тивалот не може да се одр жи 
без еднодушна под дрш ка на 
сите граѓани на Струга, УО 
реши, со сите свои пред-
видени про грамски содр-
жини времено да се пре ме-
сти на други ло ка ции т.е. во 
Скопје и во Охрид. Со дла-
боко жалење се соочу ваме 
со ваквата но вонас та на та 
состојба, се вели во соопш-
тението. И веднаш по одр жу-
вањето на Фестивалот, за ед-
но со сите релевантни струк-
тури и со граѓаните на Струга 
ќе се работи на соз давање ус-
ло ви за итно вра ќање на Фес-
тивалот на не говото извор но 
место, гра дот на мосто вите, 
по етска Струга. 

- "Струшките вечери на 
поезијата й  припаѓаат на Ма-
кедонија и сите заедно треба 
да направиме тие да се одр-
жат на место каде што најмал-
ку, во оваа зов риена атмос фе-
ра, би им на правиле штета и 
на Маке до нија и на поетите 
од цел свет"- изјави минис те-
рот за култура Благоја Стефа-
нов ски, по повод новонас та-
на тата ситуација. 

Но, културниот бојкот на 
стружани е сосема оправдан 
и решението кое е донесено е 
можеби најдобрата ва ри јанта. 

(Ова се последните ин фор-
мации со коишто рас пола гав-
ме до затворањето на овој 
број од неделникот).

СТАВОВИ

Интелектуалната фела ко ја 
јасно се изјасни за За конот за 
територијална ор ганизација 
на локалната са моуправа, упа-
ти апел дека Струшките ве-
чери заслужу ваат веродос-
тојно да бидат чествувани. На 
14 август, во манастирот "Св. 
Еразмо Ох ридски", во мани-
фестацијата "Македонски ду-
ховни кона ци" учествуваа дел 
од маке донските писатели, 
академи ци и интелектуалци. 
Поради настанатата состојба 
и оваа манифестација беше 
дисло цирана, што наиде на 
го лемо негодување кај гос-
тите. Според нив, бојкотот е 
показател за индиректно по-
газување на еден од нај све ти-
те културни ептитети на Ма-
кедонија.  

Еден од учесниците, аке-
демик Цветан Грозданов ис-
такна: "Ние се наоѓаме во ед-
на ситуација да мислиме ши-
роко, духовно и хума нис ти-
чки, каков што ка рактер има-
ат Струшките вечери со сво-
јата универ залност. Ги замо-
лувам стру жани да го отворат 

срцето и да бидат универ зал-
ни во надмину вањето на 
овие состојби".

Академиците сметаат де ка 
сега за Македонија, пред сè, 
најважно културно пра шање 
се Струшките вечери на пое-
зијата. Академик Бла же Рис-
тески јасно го по тенцираше 
своето страву вање дека гра-
ницата која со овој Закон се 
утврдува јасно води кон по-
дел ба на Маке донија. 

Со свој став се огласи и 
албанската интелигенција ко-
ја повика на трезвено и раци-
онално дејствување. "Апелир-
аме да се охрабри Одборот 
на Фестивалот и Владата на 
Република Ма кедонија да ги 

преземат си те потребни 
дејствија за подготовка и 
одржување на оваа мани фес-
тација, а ние ви гарантираме 
поддршка од сите граѓани на 
Струга со добра волја", се на-
ведува во отвореното писмо 
потпи шано од Халил Хусеини, 
фи лозоф и публицист, Нухи 
Ви нца, писател, Миџаит По ло-
жани, археолог и пу б ли цист и 
Џеми Хајредини, про фе сор и 
публицист. 

Здружението на писатели 
на Македонија преку својот 
претседател, госпо динот Тра-
јан Петровски, по рача: 
"Струшките вечери на пое-
зијата  треба да се одр жат. Тие 
се значајна меѓу на родна ма-
нифестација со ре чиси полу-
вековно опсто ју вање. Тие се 
докажан леги тимитет на ма-
кедонската кул тура во све-
тот". Друшт во то на писатели 
смета дека СВП треба да го 
продолжат својот контину и-
тет и да ја збогатат долго го-
дишната традиција. "Не сме-
еме да дозволиме прекин на 
оваа по многу нешта значајна 
ма нифестација. Одбивањето 
т.е. несогласувањето лично 
сметам дека не е добро, би-
дејќи СВП не е само мани фес-
тација на Струга и на Ма ке-
донија, туку и на светот, тие се 
под директно покро ви телс-
тво на УНЕСКО, објас нува Пет-
ровски, тие се над национална 
манифестација. Разбирлив е 
револтот пора ди актуелниве 
состојби. Лично не се согла су-
вам со актуелните политички 
пре вирање, и поделбата врз 
етнички принципи едно став-
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ИДНИОТ МОСТ НА ПОЕЗИЈАТА!?
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но води кон феде рали зација 
и кантонизација на Маке до-
нија. Се надеваме дека Со-
ветот на град Струга, Управ-
ниот одбор и Минис терс тво-
то за култура ќе пронајдат нај-
соодветно ре шение, а тоа ќе 
биде во ду хот на зачувување 
и негу вање на оваа долга 
културна традиција". На пра-
шањето која би била евен ту-
алната алтернатива за Струга, 
Тра јановски истакна: "Било 
как во решение кое ќе го ми-
ни мизира градот-домаќин ќе 
биде на штета на самите нас. 
Тоа не ја одразува автен тич-
носта на Струга. Најдобро ре-
шение е манифестацијата да 
се одржи во Охрид, би дејќи 
дел од протоколарните ма-
нифестации на СВП се одр-
жуваат токму во Охрид, како 
што се доделувањето на лау-

реатот во црквата "Св.Софија" 
и пикникот во манастирскиот 
комплекс "Св. Наум". Гене рал-
но, на Струшките вечери мес-
тото им е во Струга. За жал, ак-
туелните состојби непо треб-
но ја политизираат кул тура та".

Во походот на стружани 
против територијалната по-
делба им се придружија и 
охриѓаните Љупчо Куртелов 
и неговиот син Ангел, пре-
внуци на струшките пре род-
беници браќата Мила ди нов-
ци, Димитар и Конс тантин. По 
седумдневното па тување во 
знак на протест поради За-
конот за струш ката општина, 
на 13 август напладне прис-
тигнаа пред зградата на Со-
бранието на РМ. Солида ри-
зирајќи се со граѓаните на 
Струга, Курте лови тргнаа пеш 
од пред куќата на своите пре-

де дов ци Миладиновци во 
Струга и преку Крушево и Со-
лунска глава дојдоа во Скоп-
је. По пат, од сите што ги срет-
нале собирале потписи за ре-
фе рендумското изјасну ва ње.

- "Со себе носиме една 
книга во која ги имаме пот-
писите на граѓани од Маке-
донија, не се многу бидејќи 
одевме по планина и на ед ен 
симболичен начин оваа 
книга ќе им ја предадеме на 
пратениците", изјави Љупчо 
Куртелов. 

Поддршка на Струга й  да-
де и иманентниот професор 
од Теолошкиот Факултет, 
отецот Стефан Санџаковски, 
кој зеде учество на соста-
нокот на Кризниот штаб за 
опстанок на Струга. Меѓу 
другото, отец Санџаковски 
истакна: "Струшките вече ри 

на поезијата претста вуваат 
прескапо алиби за полити ча-
рите кои и без тоа не смеат во 
Струга". Во сво ето излагање 
отец Санџа ковски јасно зас та-
на зад Повелбата и порача по-
чи тување на Повелбата од 8 ав-
густ, која јасно ја иска жува вол-
јата на граѓаните на Стру га. 

Струшките вечери на пое-
зијата се несомнен ме рдијан 
на светската лите ратурна ма-
па. Пропаги рај ќи ги поезијата 
и нејзините вредности, во овој 
момент тие  имаат непроцен-
ливо значајна мисија. Тие прет-
ставуваат една значајна три би-
на од којашто секоја го дина 
одекнува полифонич носта на 
поетскиот збор, не говите хума-
ни пораки и моќ та да облаго-
родува и збли жува.

Да не дозволиме да ги из-
губиме тие вредности! 


