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Разговорот го водеше: 
Ружица ГОЧЕВСКА

РЕПРЕЗЕНТ НА КУ    ЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИРЕПРЕЗЕНТ НА КУ  

Господине Анчевски, и годинава ја 
имате честа да бидете на оваа исклу-
чително важна функција од областа на 
културата. Струшките вечери на пое зи-
јата датираат од 1962 година, за во 1966 
година да прераснат во манифестација 
од светски рамки. Каква би била Вашата 
паралела од нејзините почетоци до де-
нес?

АНЧЕВСКИ: Не знам што под раз би-
рате под тоа "каква би била мојата па-
ралела од почетоците на СВП до де нес", 
но можам да ви кажам дека јас бук вално 
сум израснал со фестивалот. Име но, прв 
пат на фестивалот дојдов на 18 години, 
како млад, сосема непознат по ет, кој са-
каше да ги види големите свет ски поети. 
Спиев во вреќа за спиење на струшките 
плажи и бавчи, ме јадеа ко марци, ме ла е-
ја кучиња, ме бркаа газди, но јас упорно 
доаѓав... сè дури не бев ко оптиран за 
преведувач во прес-цен та рот. Еве, сега 
сум претседател на УО, по ет-учесник, 
преведувач итн. Мојот пат до функцијата 
претседател на УО е од бе лежан со ог ро-
мен ентузијазам и љубов кон мани фе-
стацијата, со желба тој да продолжи да 
биде нашиот репрезент на духот и на 
културните вредности кои ги имаме во 
изобилство, но и да ни ги при ближува 
тие вредности од секој агол на светот.

Познато е дека за културата нико гаш 
нема доволно материјални сред ства. Ка-
ко годинава успеавте да ја за тво рите фи-
нансиската конструкција за без болно одр  -
жување на СВП 2005?

АНЧЕВСКИ: Средства за културата 
нема доволно ниту во богатите земји, а 
камоли во нашата невработена, транзи-
циска земјичка. Но, средства за фести-
валот сепак се "пабирчат" и ги има во ск-
ромни износи заради разбирањето на 
Министерството за култура (како што 
всуш ност било со децении наназад), а 
оваа година и заради чувството на ло-
калната самоуправа, Општината Струга и 
нејзиниот градоначалник, како и за ради 
симболичните донации од УНЕСКО и не-
кои други странски фондации. Таж на е 
приказната за обидот да најдеме по не-
кој спонзор меѓу нашите самона ре чени 

бизнисмени. Освен неколку инди ви  ду-
алци, како академик Томе Серафи мовски 
и познатиот донатор г. Трифун Костовски, 
кои на фестивалот му ги по дарија пор-
третите-скулптури на осно вополож ни-
ците на СВП - Славко Јанев ски и Анте По-
повски, речиси сите други на кои им се 
обративме сурово и су вопарно нè од би-
ја. Нека им служи на чест... Тажно е да се 
гледаат луѓе кои се беси се сметаат за бо-
гати, а всушност си ја загубиле или ја про-
дале сопствената душичка. Не постои ни-
ту богат инди ви дуалец, ниту богата на ци-
ја без богатство на духот. Не ме загри-
жуваат толку из носите кои тие евенту-
ално би ги дони рале, туку ова второто - 
рапидното оси ромашување на духот на 
нашите про стори.

Се наоѓаме во предвечерието на све-
ченото отворање на Струшките ве чери 
на поезијата. Годинашниот лауреат, до-
битник на Златниот венец е почи ту ва-
ниот Вилијам Стенли Мервин од САД. 
Можете ли да ни кажете нешто повеќе за 
овој автор и за неговото творештво. Во 
јавноста се слушнаа одредени кон тро-
верзи во однос на неговиот избор, од нос-
но притисоците кои се однесуваа на кон-
кретен автор?

АНЧЕВСКИ: В(илијам) С(тенли) Мер-
вин е еден од водечките поети во Аме-
рика. Во неговата поетска кариера која 
се протега низ повеќе од пет децении, тој 
има објавено огромен број наслови од 
кои најнови се збирките: "Скло пу вање на 
стените", "Звукот на реката", "Цв ет и рака" 
и "Зеница", а пролетта 2005 го дина од 
печат излегоа и неговите "Из брани песни 
1951-2000".

Во 1949 година, на 22-годишна во з-
раст, доаѓа во Европа каде во текот на сл-

едните седум години работи како ту тор и 
воодушевено ја проучува и пре ведува 
европската поетска традиција (од фран-
цуски, шпански, португалски и латински 
јазик). Живеел во Франција, Португалија 
и на Мајорка. За време на престојот во 
Европа и по неговото вра ќање во САД ги 
објавува првите поетски збирки "Маска 
за Јанус" (1952, избрана за најквалитетна 
дебитантска збирка од американски ав-
тор од страна на В. Х. Одн), "Мечки што 
танцуваат" (1954), "Зе лено со ѕверови" 
(1956), кои веднаш го исфрлаат во пре-
ден план како еден од најталентираните 
и најоригиналните млади американски 
поети, чија нео бич на поезија во себе 
вклучува експе ри менти што дотогаш не 
се видени и про читани во современата 
американска поетска традиција. По пр-
вите книги сле дуваат и "Пијан во печката" 
(1960), "По движна цел" (1963), "Вошки" 
(1957), "Но сач на скали" (1970), за која е 
награден со престижната Пулицерова 
награда за литература, "Бледите деца на 
рударот" (1970, куса поетска проза), "За-
писи за недовршена музичка придружба" 
(1973), "Цветот компас" (1977), "Куќи и пат -
ници" (1977, куса поетска проза) и др уги. 
За својот поетски опус ги има до би ено 
уш те и престижните американски на г ра-
ди: "Танинг", "Болинген", наградата на Аме  -
риканската поетска академија (1974), "Рут 
Лили" и "Ланан" за животно дело.

На крајот од седумдесеттите Мер вин 
се сели на Хаваите каде ја над гра дува 
својата поезија со нови искуства и слики, 
како резултат на што се поја ву ваат збир-
ките "Откривање на остро ви те" (1982), 
"От ворање на дланката" (1983), "Дожд во 
дрвјата" (1987), "Патувања" (1993), како и 
збирка куси прозни и есе истички записи 
"Неврамени оригинали" (1996).

Покрај тоа што е извонредно пло ден 

Во предвечерието на Струшките вечери на поезијата, ед-Во предвечерието на Струшките вечери на поезијата, ед-
на од најеминентните културни манифестации во зем -на од најеминентните културни манифестации во зем -
јава, разговаравме со еден од пр вите луѓе на годинаш-јава, разговаравме со еден од пр вите луѓе на годинаш-
ното збиднување, господинот Зоран Анчевски. Во ин-ното збиднување, господинот Зоран Анчевски. Во ин-
тер вјуто господинот Анчевски зборува за не колку ак-тер вјуто господинот Анчевски зборува за не колку ак-
ту елни прашања поврзани со  оваа значајна манифе-ту елни прашања поврзани со  оваа значајна манифе-
ста ција, притоа потсетувајќи нè на суш тин ските вред-ста ција, притоа потсетувајќи нè на суш тин ските вред-
ности кои ја обликуваат на шата културна позиција во ности кои ја обликуваат на шата културна позиција во 
европски и во светски рамки.европски и во светски рамки.
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поет, Мервин е и неуморен пре ве дувач, 
за што го има добиено најви со кото при-
знание за превод во САД на аме рикан-
скиот ПЕН клуб (1979). Од не говите мно-
губројни преводи ќе ги из двоиме: "По-
емата за Сид" (1959), "Шпан ски балади" 
(1960), "Сатирите на Персеј" (1961), "Пес-
ната за Роландо" (1963), "Про ѕирноста на 
светот" (1969, песни од Жан Фолејн), 
"Избрани песни на Осип Ман дељштам" 
(1974), "Еврипидовата Ифи генија" (1977), 
"Класична љубовна по е зија на Санскрит" 
(1977), "Дантеовото Чистилиште", а нео дам-
на и познатата средновековна ан глис ка 
поема "Сер Га вејн и зелениот витез".

Вилијам Стенли Мервин живее и ра-
боти на островот Хаики на Хаваите и е 
вклучен во голем број активности ка ко 
поборник за зголемување на чове ковата 
еколошка свест и за заштита на флората 
и фауната не само на Хаваите, туку и на 
цел свет.

двоил и фун кцијата на преведувачката 
работилница која веќе по трет пат ќе ра-
боти врз по езијата на нашиот поет-лау-
реат (оваа година тоа е реномираниот 
поет Петар Т. Бошковски) и ќе произведе 
15-20 не гови песни на шест јазици итн.

Минатата година, исто така, имавме 
одлични содржини за предвидените про-
грамски настани, но малку кој са каше 
нив да ги види или слушне... Сите беа 
обземени и замелушени со наста ните 
околу Струга и намерно или не, останаа 
слепи за извонредните читања, на Канео, 
Св. Софија, Матка итн. Спад навме на тоа 
што нашите стари одамна го проколнале: 
при очи да не гледаме и при уши да не 
слушаме. Но, не сакам да зборувам за 
минатото. Дајте сите да се завртиме кон 
она убаво што треба да ни се случи де-
новиве. Фестивалите по стојат за опуш-
тање, давање одушка, от тргнување од 
нашето траурно секој дневие. Затоа, нека 

донското современо поетско тво рештво. 
Со таква продукција на квали тетна пре-
водна литература не може да се пофалат 
ниту нашите најреномирани издавачи. 
Сè тоа го подготвуваат профе сионалци, 
за што сведочи и високиот, би рекол, 
светски квалитет на тие изданија (од 
дизајн до превод) и тоа за само шест-се-
дум месеци, бидејќи за тие из данија тре-
ба претходно да се побараат правата од 
авторите или од нивните издавачки куќи, 
да се пронајдат ком пе тентни антоло ги-
чари за националните антологиски из-
бори и на крај да се да дат во рацете на 
компетентни преве дувачи и на специ-
јалисти за одделни книжевни подрачја 
во светот. Фести ва лот почнува и завр-
шува помалку или повеќе успешно се ко-
ја година, но токму изданијата се умет-
ничкиот факт кој трај но останува, се де-
понира и се вградува во нашата културна 
ризница.

Што се однесува до контроверзите 
во јавноста, тоа остануваат да бидат кон-
троверзи. Ние не можеме да живееме 
без нив. Скандалот и контроверзите ни 
станаа и јастие и питие и дрога. Всуш-
ност, поетот ќе дојде во Струга, па и са ми 
ќе се уверите за каква личност и за каков 
поет се работи.

Каква е планираната програма за СВП 
2005? Ќе има ли нешто што ќе ги помести 
настаните од повторувањата од година 
во година? Планиравте, но...?

АНЧЕВСКИ: Програмата на еден фес-
тивал е секако неговата физио но мија, 
идентитет, неговата лична карта и тука 
нема што многу радикално да се менува. 
СВП е најстар фестивал на све тот кој во 
континуитет се одржува секоја кален-
дарска година во текот на изми нативе 44 
години. Многу други "по мла ди" фести ва-
ли се поставени врз урнекот на СВП, па 
затоа концептот врз кој е по ставен на-
шиот фестивал не треба ра дикално да се 
менува, туку одвреме-на време да се осо-
временува за да би бил во текот со вре-
мето. Овогодишната про грама на фести-
валот треба да ја засити поетската фе-
стивалска потреба на сите генерации. 
Покрај препознатливите "Ме ридијани", 
"Мостови", "Портретот на лауреатот" во 
Св. Софија, портретот на добитникот на 
наградата "Браќа Мила диновци", претста-
вувањето на една на ционална поезија 
(Израел), фестивалот ќе биде отворен и 
за нови гледања на поезијата, поетски 
перформанси (тука се новите "Ноќи без 
интерпункција" по светени на младите 
перформанс-поети од земјата и од ст ран-
ство, на мулти медијалните изрази (по-
езија, музика, видео), фолклорни наста-
пи, сликарски изложби итн. Тука би ја из-

биде фести вал... Има ме доволно време 
преку годината за политика и слично.

Секоја година од СВП остануваат кни-
жевни дела кои го збогатуваат ко лек тив-
ното светско културно богатство. Колку 
антологиски дела од колку автори видоа 
бел дел благодарение на маке донската 
традиционална наклонетост кон пиша-
ниот збор?

АНЧЕВСКИ: Покрај тоа што на вис-
тина е светски фестивал, под закрила на 
УНЕСКО, СВП стана и угледен издавач на 
преводна литература. Само во послед-
ниве пет години, СВП има објавено око лу 
шеесеттина преводни изданија (што на 
македонски, што од македонски), екс клу-
зивни изданија, наслови од инди ви ду-
ални автори и антологиски избори од 
странски поезии и тематски избори на 
македонски и на англиски јазик од ма ке-

Неблагодарно е да се потсетуваме 
на непријатните работи, односно на скан-
далите кои една ваква манифес тација од 
висок ранг си дозволивме да ја следат. 
Алудираме на минато го диш ните слу чу-
вања. Дали поуката е извле чена?

АНЧЕВСКИ: Јас искрено се надевам 
дека поуката е извлечена и дека ни ко гаш 
повеќе не смееме да си дозволиме такво 
скандалозно и небрежно однесу вање 
кон една манифестација од свет ски ранг 
и реноме од страна на не по етски чини-
тели. Ако говориме за кре вкоста на кул-
турата и нејзината не можност да се од-
брани од налетите на политиката, на без-
обѕирни изливи на гневни и иском плек-
сирани национал-шовинисти, тогаш по-
езијата, како дел од таа култура, е мо-
жеби најкревка и најранлива. Не треба 
да се залажуваме дека нашата поетска 
традиција (мислам на комплексот на ре-
чен "македонска поезија" во која спаѓаат 
и поезиите пи шувани и на јазиците од 
другите ет нич ки заедници во Маке до-
нија), е по ста вена на цврсти "фунда мен-
ти". Тие фун даменти се небаре од стакло: 
ако еднаш се скршат и се урнисаат, ниш-
то повеќе нема да ги "залепи" и да им ја 
врати по стоечката привидна цврстина. 
Во овие травматизирани транзициски 
времиња подобро е да се чекори по бав-
но, но си гурно; да се избира секој чекор 
напред, за да не би се враќале два назад. 
Се разбира, доколку й мислиме добро на 
оваа толку богата и разнолика култура 
сместена на еден извонредно мал про-
стор што, пак, претставува извонреден 
раритет не само во европскиот културен 
контекст, туку и во светскиот, за што 
всушност сведочи и нашиот меѓуна ро-
ден фестивал Струшки вечери на по е-
зијата.


