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Србија – колоплет култура
Нећемо ништа ново рећи када кажемо да је Србија, а посебно Војводина, колоплет култура које се узајамно прожимају
и подстичу.
То је културно богатство које негујемо.
Управо зато ове године Међународна књижевна колонија
СКД–Крупара има интеркултурни карактер, уз учешће књижевника који стварају, и на српском језику и на језицима националних мањина.
Сваки учесник се представља осталим учесницима на
начин који сам изабере и одговара на њихова питања, уз заједничко завршно књижевно вече.
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Зденка Валент Белић
НОЋ ПОМПЕЈСКЕ ВАТРЕ
Да л’ заспале будити
или бдити над ћутњом?
Цврчци одложише гудала и масним
словима исписују рачуне.
Тескоба се завлачи међ камење и стêње
к’о оштрица амена о камен загребала.
Цвили страх писком вијугавим,
немим жаром диме серпентине.
испарава страст...
Несносни је смрад изгорелог хтења.
жагору је гркљан преклан
а у огледалу – тек пљоснати мрак
заробљен од ко зна кад
као хиљадугодишњи пепео у помпејској пећи.
Да л’ дунути стрепњи у длан?
Маслачку у раскошну главу?
У сан са плавим небом?
Да л’ дунути или дах притајити?
И бдити над ћутњом?
Само жар што сатре
наивне инсекте још цврчи.
Бешумни је сан скоро празан.
Пâра нам наду бојазан дана
и вера у плаветнило
помпејском дечаку под капцима
заробљеном. Нетакнутом.
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Зденка Валент Белић (1975) песникиња, есејисткиња, преводитељка и
уредница књижевног часописа Nový
život.
Објавила је двојезичну збирку поезије
Етеризација ван конТЕКСТа (Spolok
slovenských spisovateľov, Графомаркетинг, 2018), збирку на српском језику
Апокрифи по Лилит (Бранково коло,
2020), која је објављена и на словачком
језику Apokyfy podľa Lilit (Spolok slovenských spisovateľov, 2020),
књигу разговора Имигранти у Вавилонској кули (Завод за културу Војводине, 2017), такође и на словачком језику: Imigranti v
Babylovnskej veži (Slovenské vydavateľské centrum, 2018), књигу
за децу Pamätník rodiny Perlenschlipovej (2019) и збирку есеја
Zvuk Eurydikiných krokov (2019).
Приредила је и превела четрдесетак књига са словачког, чешког
и српског језика, међу којима су и књижевни класици Рудолф
Слобода, Антон Балаж, Душан Митана, Душан Душек, Моника
Компањикова, Станислав Ракус, Душан Шимко и др.
Добитница је бројних награда за превод и поезију и чланица
више књижевних удружења.
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Јоан Баба
СПИРАЛА КРУГА
		
		
		

„све се окреће као у првом дану.“
МИХАЈ ЕМИНЕСКУ, варијанта
из Петог писма

Цео живот су ми вртели сопствено Ја
У обешеном кругу
Попут Ихтиона на крсту млина
Дочекујући ветрове
Који су дували преко речи као бол
Са узвишених тачака
Из отупљене сенке немаштином
Као камен магистрата
Сопствено Ја искаче са стуба
У новом корену обликујући водене кругове
Из тачке која расте у прстенове
Магична реч
Обавијена Христовом мантијом
Плови
Кружном реком Ка другом времену
Док се Твоје-Ја претвара
Из круга у круг у Наше-Ја
И пење се ка узвишењу
Када ветар дува
Крст се врти у точку без родословља
А у огледалу света
У огледалу воде
Тренутак Оданде покреће тачку времена
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Које се пење Овде
Да обнови бескрај на светлу
У спиралном облику
Препевали с румунског
Аутор & Богданка Петровић
Јоан Баба, (Селеуш, 25. 11. 1951.
године, A.П. Војводина, Србија). Песник, новинар и публициста, лексикограф, историчар књижевности и преводилац. Објавио је 47 књига поезије,
из области историје књижевности и
лексикографије, монографија, антологија као и 15 препева и превода у разним књигама са српског на румунски
и обратно. Године 2019. председник
Румуније доделио му је одликовање
„Заслуге за културу”.
У периодици и књигама објавио је око
900 библиографских јединица превода. Учествовао је на бројним међународним скуповима и симпозијумима посвећеним историји књижевности, политичкој филозофији и социологији културе.
Члан је Савеза писаца Румуније, Друштва Књижевника Војводине, Светског парадоксистичког покрета (САД), „Круга Лумина – Хонорис кауса” (Панчево), Друштва подунавских писаца
(Румунија) и један је од оснивача ДНК - Друштва новосадских
књижевника. Живи у Новом Саду.
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Иштван Беседеш
НОГЕ ИМ КРАТКЕ
О месту, могли бисмо о месту рећи,
да је прилика да се премости
некакав несхватљив распон
безмостни, а уоколо панорама
за оне што патуљци постају старећи.
О месту бисмо могли рећи
које открили никад нисмо
јер, такорећи, видимо насељени свет,
и дивимо се како му ограда пада,
а у дубини постависмо амфитеатар
где се два пута дневно одигравају чуда.
Док се не проломи простор
време, то је теоријска тачка сусрета,
изгубисмо сваки пртљаг,
у сећању траг призора на жици плесача
две жене и један баџа,
с трупом нормалним, ал ноге мини, бламажа.
Превео Предраг Чудић
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Иштван Беседеш, (Beszédes István,
1961), песник, преводилац, уредник,
оснивач и главни уредник издавачке
куће и онлајн часописа zEtna – magazin
pod vulkanom (на адреси www.zetna.
org).
Објавио песничке збирке: Kívánja-e a
pirosat? (Нови Сад, 1988); Égviziséta,
déli tükör (Сента, 1997); Messziről Andromeda (Сента, 2006);
Magritte-sziget (Сента, 2013); Beszédes István legszebb versei (Изабране песме, (Екеч, Словачка, 2014); Kokon (Кокон, на мађарском и српском, Сомбор , 2016); Vagy lenolaj (Или ланено уље,
Сента, 2019) ; књигу кратке прозе Napkitörés (Сентa, 2008); драме у стиховима за децу Rozsdaszín (Сентa, 2006); књиге Ritmus
trombita meg vokál nélkül, антологија новије српске прозе (онлајн
издањe, http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/17/orb3.html, Сента,
2000); Citadella.doc – три прозе за четири руке (Сента, 2003);
Потрага за улицом дивљих кестенова Бошка Крстића (Суботица, 2007); песничку збирку Ота Хорвата Путујући у Олмо (Сента, 2010), Легенда о чуварима азура Бошка Крстића.
Добитник је признања за књижевност Sinko Ervin (1988, Нови
Сад), Üzenet (1994, Суботица) књижевне награде „Атила Јожеф“
(2012, Будимпешта), Јанош Херцег (2016, Сомбор) и „Hid“
(2018, Нови Сад).
Живи у Сенти.
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Васа Павковић
ЕХО БЕОГРАДА
НЕДОУМИЦЕ О НАРКОМАНУ
Сео сам у погрешан аутобус и кренуо у супротном
правцу од жељеног.
Срећом брзо сам то увидео и изашао на првој станици,
Код „Баније“, како говоре Београђани.
Прешао сам на другу страну Улице 29. новембра, са
намером да дочекам повратни аутобус и вратим се на прву
станицу.
Падала је ситна мартовска киша и ја се завукох под
покривено стајалиште. Тек тад приметих младог, као сив канап
усуканог човека, запуштеног и са неодређено изгубљеним
погледом, аветно белог лица. Тресле су му се руке, подрхтавала
глава, у ствари цело, тело му је прожимала јака грозница.
Схватих да је наркоман у кризи. А док сам то мислио, видех да
у десној шаци држи дволитарску флашу кока коле, у пет њених
шестина испијену.
Повремено, младић би испијао по гутљај запенушане
браон течности – па помислих поново како је у боци још нешто
сем кока-коле, нешто што га моментално чини бодријим.
Расуднијим.
Улазећи у коначно пристигли, жељени аутобус на средња
врата, видех: он се увуче на задња.
Даље га нисам пратио и изашао сам на Тргу републике
не осврнувши се за њим, тако да не знам камо је кренуо.
Поподне, док сам радећи речник седео за компјутером
у канцеларији, радио јави вест да се у посластичарници
„Петковић“, истеравши претходно муштерије и обе продавачице,
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један наркоман разнео кашикаром, коју је прислонио на трбух и
активирао.
Био сам толико сигуран да је реч о оном „мом“
наркоману у кризи, да нисам проверавао слику самоубице
објављену те вечери по интернетској мрежи, а сутрадан ујутро и
по престоничким новинама.
Васа Павковић рођен је у Панчеву
1953. године.
Пише поезију, прозу, књижевну критику и есејистику.
Објавио је десет књига поезије, десет
књига прича, три романа шест књига
критика и есеја, три књиге антологија
и две књиге о стрипу.
Приредио је тридесетак књига из наше
националне баштине. Са Биљаном
Пиргић је приредио зборник о Бранку
Пиргићу.
Уређивао је Књижевну реч, Књижевност, Свеске, Бестселер, а покретач је
и уредник уметничког часописа Квартал.
Добитник је награде „Милан Богдановић“ за књижевну критику.
За поезију је добио Бранкову награду (1982), Награду „Милан
Ракић“ (1985), а за прозу Награду „Карољ Сирмаи“ (2004).
За свој рад на унапређењу места стрипа у српској култури добитник је Награде за животно дело „Никола Кокан Митровић“ на
балканској смотри стрипа у Лесковцу (2017).
До фебруара 2018. радио је у Институту за српски језик у Београду, где је био један од уредника Речника САНУ.
Као један од учесника у раду на Речнику српскога језика добитник је Награде „Павле Ивић“ за најбоље лингвистичко дело
(2006).
Добитник је награде „Кочићево перо“ за 2016. годину.
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Међународна књижевна колонија
Српско књижевно друштво – Крупара
Међународна књижевна колонија Српско књижевно
друштво – Крупара почива на плодотворном партнерству једног репрезентативног удружења у култури и угледног комплекса Крупара, чији је власник уважени хирург-гинеколог др Лука
Анђелић, интелектуалац и мецена.
У ресторану Крупара се од фебруара 2008. године одржава веома успешна књижевна трибина коју уређује и води књижевник Ђорђе Кубурић, уз учешће више од стотину знаменитих
савремених књижевника.
Колонију је финансијски подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Међународна књижевна колонија
Српско књижевно друштво – Крупара 2019. године
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УЧЕСНИЦИ О КРУПАРИ

Зденка Валент Белић
Крупара
Наизглед је свако зрно на зрелом клипу исто.
Заобљено кривљом, пуно и златно.
Наоко и поља и клипови личе.
Са пространих њива
искусним оком домаћина Кубуре
до Крупаре стижу песме и приче
биране по слуху.
Ово зрно, скромну мисао
стидљиво и брижно стискам као дете динар у џепу,
које зна да се у госте не долази празних руку.
Захваљујући серији књижевних вечери и Ђорђу Кубурћу,
Крупара је – сем што је природна и релаксациона – постала и
културна оаза. Бирајући врхунске савремене ствараоце мапира
културну сцену чинећи својеврсни антологијски избор усменог
предања.

12

међународна књижевна колонија скд–крупара 2020.

Јоан Баба
Пут предака до крупаре
По идеји Ђорђа Кубурића
До крупаре
Преци нису имали другог избора
Него да у цик зоре упрегну коње
И као ловци са тропотом копита крену
Булеваром од сребрносивих облака
До њихових модро-зелених табли
Тамо су шпартали мотикама и плуговима
Зубаче су падале као шаховске фигуре
А знојем заливане стабљике
Порасле су до чела као бакарно-златни
Поносни споменици
У једном оку слика празног плавог амбара
У другом су крцати чардаци променили боју
Постали су трезор полуга од панонског злата
А у предаху после безбројних корака
Усхићено су испирали грла и дланове дудовачом
Одјутрили коњском запрегом и певуцкали
До сеоске крупаре и од крупне своте
На тавану подизали пирамиде од џакова
Део зрневља су крупили за проју
Задовољство претворили у крупницу
За гладна уста и за боље дане
Да после зиме семе братиме са земљом
За нове зелене алеје и златне споменике
И тако у кругу живота поново до крупаре

13

међународна књижевна колонија скд–крупара 2020.

Иштван Беседеш
Размишљања једног бившег крупара
Негде на почетку своје радне (кариј)ере био сам запослен у једној фабричкој крупари. Крупио чисте отпатке од резанаца, шпагета и макарона, и, што сам много више волео, хлеб из
суседне пекаре, расечен на кришке и препечен. Тај мирисни двопек и у том облику могао се и густирати, а неке кришке попримиле су облик срца. На крају радног времена био бих прекривен
црвеним прахом. Гркљан крупаре беше предратни комад, са исписаним именом фирме „Karczag & Tsa“, док је погон за покретање ножа био савремени електромотор марке „Север“ из Суботице. Није било извесно колико ће трајати тај мој крупарски
радни век, па сам у џепу, препуном црвеног праха, носио нотес
на чије корице сам исписао као неки радни налог: „Размишљања
у крупари“. Била је то заправо идеја за циклус песама или прозе,
а нисам сигуран да је ишта остварено у том тематском мехуру, који се брзо распукао када сам прешао на другу „функцију“
подмазивача и оштрача ножева у шећерани на супротном крају
града. Тек сам се после више деценија сетио поново тог концепта света као огромне крупаре, када сам на позив друга песника,
мог Вергилија, ногом крочио у ресторан Крупара у Бачком Душанову, као у један чудан механизам за претварање гломазних,
грубих, крупних ствари/отпада без функције у ситни, фини прах,
у прах од којег је могуће стварати мале предмете – ситнице са
смислом. Зрнца тог праха – те фине честице – ова установа у
Душанову, слично лабораторији у Швајцарској, способна је да
убрзава. Ко зна, можда смо ми својеврсни бачвански ЦЕРН; и
ми смо у некаквом експерименту, који ће допринети насељењу
нашег смисленог света, те смањити удео отпадака и шкарта, битисања без смисла. Бар тако мисли бивши крупар.
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Васа Павковић
Крупара као светла тачка
Лагано, лагано култура се гаси – у Србији, на Балкану, у
Европи и свету.
Медији, интернет, социјалне електронске мреже – све то
води културу у неизвесном правцу.
Не знамо како ће се тај процес завршити. Не можемо ни
да замислимо.
Међутим, ту и тамо појављују се мале светлосне културне
тачке на потамнелом хоризонту наше стрепње.
Једна од несумњиво таквих тачака је Крупара у Бачком
Душанову и месечни књижевни догађаји у њој који се збивају
још од 2008. године, у континуитету.
Упорно и са неугаслим ентузијазмом песник Ђорђе
Кубурић и породица Анђелић организују сусрете савремених
писаца и књижевне публике у Крупари.
Био сам гост на том изузетном месту културе, и данас,
после пуно година и доживљаја, у свести ми је гостопримство
домаћина, присна атмосфера и интимни постор у којем сам
читао песме и приче и разговарао о књижевности и култури са
публиком и драгим домаћинима.
Нек живи Крупара у Бачком Душанову, на радост
учесника и публике и добро наше културне сцене.
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Др Лука Анђелић
Лепа реч

Размишљам о лепој речи која може да припада било
коме, да се слуша било где, па и у Крупари, невеликом бачком
месту са мање од хиљаду душа. Основна вредност ових месечних доживљаја јесте трајање, као и настојање да се у Крупари
окупљају значајни писци. А њихова специфичност остварује се
у особеном амбијенту, међу слушаоцима који активно користе
прилику да својом пажњом и луцидним питањима оплемене
ова дружења у којима се писци осећају добродошли и опуштено. Крупара је и место окупљања врхунских сликара региона у
оквиру ликовне колоније која има десетогодишњу традицију. А
ми, обасјани светлошћу речи и боја, не тражимо ништа до да будемо сенке којима нико неће отварати врата; али желимо сведоке
који ће са нама поделити ту божију милост и радост.
Крупара је млин за крупно
млевење кукуруза,
као и просторија
у којој се крупи.

Међународна књижевна колонија Српско књижевно друштво – Крупара
oдвија се уз финансијску подршку
Министарства културе и информисања Републике Србије.
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