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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ДУ БРАВ КЕ СТО ЈА НО ВИЋ У БУК БА РУ

Но га у вра ти ма
 от пор вла сти ма
У дво ри шту срем ско ми

тро вач ке књи жа ре Бук 
бар про шлог че тврт

ка, 7. ју на одр жа на је про
мо ци ја књи ге исто ри чар ке 
и ван ред ног про фе со ра Фи
ло зоф ског фа кул те та у Бе о
гра ду Ду брав ке Сто ја но вић 
„Но га у вра ти ма: При ло зи 
за по ли тич ку би о гра фи ју 
Би бли о те ке XX век”, на ста
ле по во дом 40 го ди на ра да 
из да вач ке ку ће Би бли о те
ка XX век. По ред аутор ке, 
на про мо ци ји су го во ри ли 
уред ник Би бли о те ке XX век 
Иван Чо ло вић и пси хо лог и 
ре дов ни про фе сор на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду Ми клош Би ро. 

На са мом по чет ку раз го
во ра са аутор ком, пи та ли 
смо је за ме та фо ру у на сло
ву и за што баш „но га у вра
ти ма”. 

– Док сам пи са ла књи гу, 
из јед но у дру го по гла вље, 
стал но се по ја вљи ва ла та 
ме та фо ра. Као, ни је би ло 
баш срећ но 70тих, али је 
бит но да су вра та оста ла 
отво ре на, па та ко из де
це ни је у де це ни ју вра та 
се ни су за тво ри ла, али ни 
отво ри ла. Но га за гла вље на 
уну тра др жи тај не ки ма ли 
про стор сло бо де, са на дом 
да ће се је дан пут та вра та 
ипак отво ри ти. Вра та се још 
ни су отво ри ла, али се ни су 
ни за тво ри ла  при ча Ду
брав ка. 

У књи зи се рас пра вља 
о од но су из ме ђу вла сти и 
дру штва. Она по кри ва че
ти ри де це ни је и че ти ри раз
ли чи та си сте ма, од 1971. до 
2011. го ди не. 

 Кроз оно што је од из
вор не гра ђе са чу ва но, ја сно 
се ви де по ку ша ји вла сти 
да не што угу ши. Са дру
ге стра не ту су от по ри, као 
и ћу та ње ве ћи не са тре ће 
стра не. Иако књи га об је ди
њу је раз ли чи те си сте ме и 
пе ри о де, на пр ви мах вам 
се чи ни да је све то до ста 
раз ли чи то, али ка да кре не
те да про у ча ва те те не ке 
ма ле си ту а ци је из ну тра, ви

ди те да увек има те по де лу 
на власт, на оне ко ји пру
жа ју от пор и оне ко ји не до
ђу на са ста нак. Нај те же су 
би ле 90те, без ика кве сум
ње, рат но вре ме и не мо гу ћи 
усло ви, али се по ка зу је да 
је би ло љу ди, и то не ма
ло, ко ји су тај от пор пру жа
ли. Та ко да је ова књи га и 
по др шка сви ма они ма ко ји 
осе ћа ју по тре бу да пру же 
от пор, јер се по ка за ло да се 
и у нај го рим си сте ми ма, па 
чак и у опа сним вре ме ни ма 
ни шта ни је де си ло не ко ме 
ко је пру жао от пор  ис ти че 
Ду брав ка Сто ја но вић.  

Ка ко је уред ник Би бли о
те ке XX век Иван Чо ло вић 
ре као, пред мет књи ге је 
и  дру штве ни, по ли тич ки и 
кул тур ни кон текст, ко ји се 
ме њао то ком че ти ри де це
ни је ра да Би бли о те ке XX 
век. 

 На не ким при ме ри ма 
мо је са рад ње са ра зним 

љу ди ма или про бле ма ко је 
сам имао, књи га го во ри и о 
то ме ка ко је из гле да ло то, 
што је на кра ју ме ни по шло 
за ру ком, да то ком 40 го ди
на одр жим јед ну се ри ју ко ју 
сам сам по кре нуо и да одо
лим ра зним иза зо ви ма ко ји 
су се по ја вљи ва ли и да је 
са чу вам у не ком ма ње ви
ше не так ну том ви ду до да
нас, уз све нор мал не тран
сфор ма ци је и но ви не  ка же 
Чо ло вић. 

„Но га у вра ти ма: При ло
зи за по ли тич ку би о гра фи ју 
Би бли о те ке XX век” са сто
ји се из че ти ри по гла вља. 
Пр во по гла вље по све ће но 
је пр вој афе ри, ко ја се де
си ла вр ло бр зо по осни
ва њу би бли о те ке, ка да је 
Чо ло вић из гу био по сао 
због об ја вљи ва ња књи ге 
До бри це Ћо си ћа. За тим 
сле ди по гла вље по све ће
но вре ме ну са мо у прав ног 
со ци ја ли зма и ве ли ких из

да вач ких пред у зе ћа, са по 
20 уред ни ка, где се ни је 
зна ло ко шта ра ди. Тре ће 
по гла вље је вре ме 90тих, 
док се по след ње по гла вље 
ба ви вре ме ном и иза зо ви
ма кроз ко је је Би бли о те ка 
XX век про ла зи ла на кон 
2000. го ди не и па да Ми ло
ше ви ћа. 

 По ка за ло се да се ни шта 
ни је про ме ни ло. Би бли о те
ка и да ље ни је ниг де зва
нич но, она не пред ста вља 
Ср би ју на сај мо ви ма књи
га, она не до ла зи ни на Са
јам књи га у Бе о гра ду, ње 
не ма у еста бли шмен ту, јер 
је њен уред ник од лу чио да 
не бу де у еста бли шмен ту, 
па се и др жа ва на исти та
кав на чин пре ма ње му по
на ша. То је сли ка о тим ра
зним др жа ва ма и дру штву 
у ко јем жи ви мо  за кљу чу је 
на кра ју аутор ка књи ге Ду
брав ка Сто ја но вић. 

Би ља на Се ла ко вић

Нај те же су би ле 90те, без ика кве сум ње, рат но вре ме 
и не мо гу ћи усло ви, али се по ка зу је да је би ло љу ди, и 
то не ма ло, ко ји су тај от пор пру жа ли. Та ко да је ова 
књи га и по др шка сви ма они ма ко ји осе ћа ју по тре бу да 
пру же от пор, јер се по ка за ло да се и у нај го рим си сте
ми ма, па чак и у опа сним вре ме ни ма ни шта ни је де си ло 
не ко ме ко је пру жао от пор

Иван Чо ло вић, Ду брав ка Сто ја но вић и Ми клош Би ро на про мо ци ји у Бук ба ру


