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Дел од програмата беше и 
специјална инструментална 
музика, при што двајца гости 
настапија со древни музички 
инструменти, со музика 
базирана на текстовите на 
лауреатот на "Струшките 
вечери на поезијата".

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАНИФЕСТАЦИИМАНИФЕСТАЦИИ

ПОЕТСКИОТ ЗБОР СЕ РАЗЛЕА ПОЕТСКИОТ ЗБОР СЕ РАЗЛЕА 
НИЗ СТРУШКИТЕ УЛИЦИНИЗ СТРУШКИТЕ УЛИЦИ

Со поетското читање и со врачу ва-
њето на Златниот венец на лауре-
атот Махмуд Дарвиш, завршија 46. 

"Струшки вечери на поезијата". На све-
ченоста беа врачени и наградата "Браќа 
Миладиновци", која му припадна на мла-
диот македонски поет Никола Маџиров и 
наградата "Иселеничка грамота", која го-
динава ја доби Ивица Челиковиќ, кој жи-
вее и работи во Шведска.

Во катедралната црква "Св. Софија" во 
Охрид беше претставен поетскиот пор-
трет на лауреатот големиот палестински 
поет Махмуд Дарвиш, во чие богато тво реш-
тво се 40 поетски книги и прозни дела.

За него и за неговиот поетски портрет, 
академик Луан Старова истакна дека "ве-
чен изгнаник, со перото - меч, а книгата - 
штит, Дарвиш ќе остане во сиот изминат 
живот во егзил, најсилниот гласовник на 
трагичната судбина на својот палестински 
народ, а неговиот поетски збор ќе ја јакне 
свеста за заедништвото". 

"Дарвиш создава голема литература и 
поезијата ја претвора во жива уметност. Не-
говите песни ги шепотат илјадници души, 
а тој го открива гласот на палестинската 
судбина и универзалната болка на страда-
њето. Поезијата трага по светлината на 
надежта, а Дарвиш нè уверува дека колку 
што е потежок ударот на бруталноста, ом-
разата и војната толку е посилна потре-
бата од противудар со поетски збор, кој ја 
јакне свеста за човечкото заедништво", 
додаде академик Старова на вечерта по-
светена на големиот палестински поет 
Махмуд Дарвиш. 

Дел од програмата беше и специјална 
инструментална музика, при што двајца 
гости настапија со древни музички инстру-
менти, со музика базирана на текстовите 

на лауреатот на "Струшките вечери на 
поезијата".

Традиционално на отворањето на "Струш-
ките вечери на поезијата" пред Домот на 
културата во Струга беше прочитана пес-
ната "Т'га за југ", со што беше означен по-
четокот на 46. издание на оваа манифес-
тација. На свеченото отворање свое об-
раќање имаа министерот за култура Ари-
фикмет Џемаили, градоначалникот на 
Стру га, Рамиз Мерко, и претседателот на 
Управниот одбор на фестивалот, Зоран Ан-
чевски. Дваесет и осум поети од 25 земји 
од светот беа дел од оваа македонска 
престижна манифестација, а претседате-
лот на Управниот одбор на СВП, Зоран Ан-
чевски, кој најави богата програма во це-
лост и ја исполни.

"СВП имаат цврста, стабилна програма, 
по која се препознатливи во светот и која 
колку и нам да ни се чини повторлива 
овде, за поетите кои доаѓаат од странство 
е нова и свежа, со фасцинантни елементи 
кои никогаш не се доволни", истакна Ан-
чевски пред почетокот на СВП. 

Пред свеченото отворање на поетската 
манифестација во Паркот на поезијата дрво 
засади добитникот на "Златниот венец", па-
лестинскиот поет Махмуд Дарвиш.

46.  "С ТРУШКИ ВЕЧЕРИ 46.  "С ТРУШКИ ВЕЧЕРИ 
НА ПОЕ ЗИЈАТА"НА ПОЕ ЗИЈАТА"

И покрај финансиските пробле-
ми, годинашните "Струшки вечери 
на поезијата" се одржаа во полн сјај. 
Во Струга дојдоа 28 поети од 25 
земји од светот, а покрај лауреатот 
на Златниот венец, Махмуд Дар-
виш, пристигнаа и седумте автори 
од едицијата "Плејади", сите врвни 
поети. Речиси 90 отсто од стран-
ските поети, од сите меридијани 
на светот, годинава прв пат дојдоа 
во Струга. Тоа беше и цел на ма-
нифестацијата - што повеќе нови 
имиња да учествуваат на фести-
валот. Порано доаѓаа исти автори, 
па СВП стануваа здодевни. 

Писателот Славе Ѓорго Димоски 
од Охрид ќе биде нов претседател 
на Управниот одбор на "Струшките 
вечери на поезијата". Димоски ќе го 
замени Зоран Анчевски, кој мина-
тиве неколку години беше на чело 
на СВП. Министерството за кул ту-
ра не било задоволно од работе-
њето на Управниот одбор па затоа 
ќе направи измени на раковод-
ство то на Фестивалот.


