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Златниот венец 
се најде во рацете 
на албанскиот поет 
Фатос Арапи, кога 
му беше доделен на 
манифестацијата 
"Мостови", со која беше 
затворен најголемиот 
поетски фестивал во 
земјава.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

47. СТРУШКИ ВЕЧЕРИ 47. СТРУШКИ ВЕЧЕРИ 
НА ПОЕЗИЈАТАНА ПОЕЗИЈАТА

чени Златниот венец и другите на гради. 
Традиционалната Вечер на национална 
поезија оваа година беше посветена на 
Украина, така што се читаше избор на 
современата украинска поезија. Беа 
претставени и фестивалските изданија - 
книгата поезија на венценосецот Ара пи, 
поетските книги од едицијата "Плејади", 
избор македонска поезија "Песна меѓу 
две лета".

По завршувањето на СВП, поетите 
учествуваа на манифестацијата "Пое-
зија на пат", при што посетија повеќе 
македонски градови. Потоа следуваше 
поетско матине кај Матка и меѓународен 
поетски митинг во Сули-ан во Скопската 
чаршија.

традиционалната "Ноќ без интерпунк-
ција" за претставување на младата хр-
ватска поетеса Антонија Новаковиќ, која 
ја доби наградата на УНЕСКО "Мос то-
вите на Струга" за најдобар млад поет.

Дел од настаните на Струшките ве-
чери на поезијата беа и симпозиумот 
"Јазикот, поезијата, идентитетот", чест-
вувањето на 100-годишнината од ра-
ѓањето на Кочо Рацин, претставување 
на книгата "Среде" на Ристо Лазаров, 
кој ја доби наградата "Браќа Мила ди-
новци" за 2008 година, поетско читање 
во предворјето на црквата "Св. Бого-
родица" во Калишта, излет на учес ни-
ците во Св. Наум и меѓународниот по-
етски митинг "Мостови", на кој беа вра-
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реч имаше академик Гане Тодоровски 
во црквата "Света Софија" во Охрид.

Добитникот на Златниот венец на го-
динашното фестивалско издание, ал-
банскиот поет, во Струга изјави дека 
балканските поети со своите стихови 
градат мозаик, кој никој не може да го 
разнебити, бидејќи така поезијата ста-
нува многу силна.

"Колку повеќе учиме еден за друг, 
толку повеќе се цениме, осознаваме и 
се сакаме. Јас во Струга сум како поет, а 
не како Албанец, зашто поезијата не 
прави разлика", истакна годинашниов 
лауреат Арапи.

По официјалното отворање на први-
 от фестивалски ден беше одржана и 

Традиционално, веќе 47. пат во по-
етска Струга се одржаа Струшките 
вечери на поезијата, каде учест-

вуваа 50 домашни и 70 странски поети 
од 45 земји во светот. Почетокот на оваа 
реномирана манифестација беше озна-
чен со меѓународното поетско читање 
"Поетски меридијани", во Домот на пое-
зијата во Струга. Во чест на годинашниот 
лауреат, албанскиот поет Фатос Арапи, 
во Паркот на поезијата беше засадено 
дрво, а за неговиот книжевен портрет  


