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Војвођанске књижевности на Сајму књиге у Истри
Ажурирано пре 8 часова 54 минуте

Излетом војвођанских књижевника у Пулу завршен је "Излет у Русију", како је гласио наслов једног од

главних програма Сајма књиге у Истри. "Војводина – регија у региону" други је тематски фокус манифе-

стације посвећене писцима и њиховим издавачима,

 а све се уклопило у традиционалне "Дане Војводи-

не у Истри".

"Све војвођанске књижевности" био је радни кон-

цепт првог сусрета са Владимиром Копицлом, Ла-

слом Вегелом, Мићом Вујичићем, Срђаном В. Теши-

ном, Томиславом Жигмановом, Срђаном Срдићем и

Ласлом Блашковићем. Сасвим прикладно, водио га је

хрватски писац из Војводине, Невен Ушумовић, који

се одмах на почетку осврнуо на то да не постоји

војвођанска књижевност, баш као што не постоји ни

истарска. Он је додао да је одабрана множина –

књижевности – и зато што је у Војводини шест зва-

ничних језика.

У кратким цртама, наше писце првог дана промоција

које ће трајати до суботе и укључити и друге истар-

ске градове – Пореч, Пазин, Умаг – представио је

Владимир Копицл, директор Завода за културу Војводине који организује посету наших уметника пулском Сајму

књиге у Истри. Копицл је нагласио да и он долази првенствено као писац, репрезент културе и доживљаја живота

који је у Војводини у знаку разлика.

Питањем шта је разлика између Војводине и Истре, почео је свој наступ Ласло Вегел, одговоривши да је то “шкра-

бање графита на другим језицима” и истичући да, пошто не зна шта је  то “реална”, пише о “имагинарној Војводи-

ни”.

Мића Вујичић, Срђан В. Тешин, Срђан Срдић, хтели не хтели, репрезентовали су  "банатски клан", како су их мно-

ги, због истовремене појаве на књижевној сцени, дуго доживљавали. Прва двојица из Мокрина, трећи из Кикинде,

описали су део реалности места која су изгубила свој значај, а из године у годину губе све више људи, тако да, ша-

љиво гледајући, имају све више писаца.

Напомињући да на истарском сајму књига први пут гостује аутор који пише на хрватском, а живи у Војводини, То-

мислав Жигманов се осврнуо на питање континуитета хрватске књижевности на северу Бачке. И поред стогоди-

шње традиције, он га је назвао крхким, а емпатију у матици готово непостојећом, због чега се он не труди да “до-

мотужи”, него да на остацима заснује нову, зрелију сцену.

И. Бурић

 

Атомска бомба или мултикултурализам

- Атомска бомба и мултикултурализам су два најгора изума! - критички, али и шаљиво је био настројен Ласло Бла-

шковић, наводећи да понавља изјаву са пријема у Стејт департменту Сједињених Америчких Држава. - Интеркулту-

ралност би била срећније решење. А и какве су то "све војвођанске књижевности" кад међу нама нема ниједног

Словака, Русина, а Ласло Вегел је најмлађи мађарски писац који може да се чита на српском!?!
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