
Све је ово у ствари почело од идеје да се изради једна завичајна биб
лио  графија. Посао, дакле, нимало посебан, иако веома потребан из познатих 
раз лога. Додуше, ова је имала бити мало друкчија: код нас се досад нису 
радиле библиографије завичајних издавача. Аутор је решио да буде помало 
оригиналан и да дуге библиотекарске дане преброди тако што ће из дела 
својих предшасника, у овом случају Миодрага Живанова, просто преписати, 
уз примену савременог ISBD стандарда, библиографске јединице које се тичу 
издавачког рада Књижаре Браће Јовановића. То је све што је било у плану; 
ова је књига требало да почне овде и да се врло брзо заврши. Аутор тада није 
имао ни најмању представу о Браћи Јовановићима, камоли о њиховом месту у 
историји новог српског књижарства и издаваштва.

Међутим, материјал на који је током тог преписивачког рада из Жива
нов љевог дела наилазио полако је почео, сам од себе, да нараста иза биб
лиографових леђа попут теста. Квасац је био локалпатриотски: научени да 
гледамо културноисторијски искључиво у Београд и у Нови Сад, ми као да се 
не надамо да ћемо ишта вредније наћи по нашим мањим варошима, камоли у 
некадашњој Граници. Ипак, наслови који су се из годишта у годиште редали 
као чељад ове панчевачке Књижаре пробудили би ваљда чак и најуспаванијег 
библиотекара: гле, шта су ови наши све издавали! Аутор иначе не воли да 
биб лио графише, али воли старе књиге – чини се да је баш то био разлог што 
га је његова фортуна навела да као древни Саул крене у потрагу за мањим 
да би нашао нешто немерљиво веће. Слутећи све јасније да се иза сувих 
библиографских података крије једна од наших Атлантида, он је коначно 
заронио у свет Народне библиотеке Браће Јовановића, одакле је изронио уверен 
да би од саме библиографије било можда важније доћи до приповести о овој 
панчевачкој господи и старом Панчеву. У ствари, чак и то је каснија идеја: кад 
је библиографија била у свом грубом виду готова, он је наумио, фрустриран 
унапред чињеницом да су библиографије књиге које се не читају – јер су као 
телефонски именик: кад ти нешто треба, окренеш регистар, нађеш податак, 

Откуд ова књига са
библиографијом на концу?
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и заклопиш је – да састави биографску цртицу Каменка и Павла, Браће 
Јовановића. Наравно, и овде је морао да се окрене труду својих претходника, 
али се непријатно изненадио схвативши да се о њима није богзнашта писало: 
сем неколико пута у овом раду навођене студије Љубомира Дурковића Јакшића, 
готово се нико од наших научника није позабавио овим нашим књижарима, 
осим каквим другим поводом.597 То је значило да самостално треба кренути 
у потрагу за подацима, како та биографска белешка не би вређала својим 
сиромаштвом. Природно, најпре се ваљало окренути Панчевцу, домаћем листу 
чије се излажење поклопило са почетком јачег јавног ангажовања Каменка 
Јовановића. Оно што се отуд неочекивано појавило уверило је аутора да ће 
трагање за даљим обавештењима бити плодоносно, јер се најпре лик старијег 
брата почео по маљати у дотад за Панчевце углавном непознатим обрисима. 
Није било друге него завирити и у Заставу кроз чију се призму преламала 
већа част културнополитичког живота аустријских Срба, а онда и другим 
изворима, савременим или нешто каснијим, од ових последњих на првом 
месту више пута навођеним радовима беспримерно вредног и незаобилазног 
Миховила Томандла. Ма теријал који се све више слагао, у једном часу је препао 
библиографа. Он је схватио да његова библиографија полако пада у други 
план, а да му се као превасходније намеће нешто о чему није ни сањао. Осим 
тога, податке о јавном животу два брата полако су почели да сустижу и они које 
се тичу историје српског књижарства и издаваштва. У једном тренутку аутор је 
схватио да Браћа Јовановићи, у свом малом граду, стоје у самој њеној сржи. То 
се сазнање није смело олако занемарити, с једне стране због свог општег значаја 
за српску културу, а с друге због улоге коју у томе Панчево ненадано задобија. 
Међутим, колико год то био извор радости, не мање је био и извор пробле
ма: искрсла су многа историјска и теоретска питања која су код нас и раније 
постављана, али често нису добијала одговоре, макар у иоле синтетичком виду; 
а писати о књижарском и издавачком раду Књижаре Браће Јовановића и на 
њих барем не покушати одговорити, чинило би овај подухват бемисленим. На
равно, аутор не сматра да је дао задовољавајуће одговоре, али мисли да је их је 
бар сабрао – или њихову већину – на једно место, што би могло бити од ко
ристи и другима. Плод тог случајно започетог истраживања јесте све ово што 
стоји испред библиографије издања Књижаре Браће Јовановића. У ствари, то 
и није ништа друго до прилог једној будућој синтези која ће, надам се, ускоро 
стићи из руку каквог теоретски опремљенијег и обавештенијег стручњака.

Што се тиче саме библиографије, потписани аутор је не сматра толико 
својим, колико делом Миодрага Живанова, корифеја новије српске биб лио
графије. Не треба нарочито ни подвлачити чињеницу да без његове капитал

597 Најважнији такав повод био је научни скуп „Књига за народ“ одржан у панчевачкој библиотеци 20,. но
вембра 1997: његов плод је истоимени зборник који је изашао следеће године као ванредно издање пан
чевачког књижевног часописа Свеске, у којем се мањи број текстова бави Књижаром Браће Јовановића, 
али само са по једног аспекта.
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не Панчевачке библиографије, рађене уз очигледно огроман труд и непрестан на
пор у току дугог низа година, не би ни на који начин било могуће израдити 
списак издања Књижаре Браће Јовановића. Пут који је својим делом пропу
тио наш суграђанин једини је којим је могао поћи његов недостојни наслед
ник из Завичајног одељења панчевачке библиотеке: без њега, без његовог пио
нирског путоводства, прашума библиографских података остала би сасвим не
проходна. Зато је и ова библиографија мањевише споменик Живановљевом 
труду: што је на том споменику лепо и ваљано, његово је.

Библиографија је устројена по уобичајеном хронолошком начелу, у чијем 
оквиру се налази азбучни редослед, а на крају су и подразумевани регистри. 
Ипак, у њој се налази и нешто што се досад није радило; аутор је, ваљда због 
исте оне првобитне увређености самим собом што се решио да састави књигу 
која не служи за читање, смислио да суве библиографске податке зачини из
весним додацима: иза већег броја тих описа он је навео и додатне биб лио
графске референце које се тичу реклама, вести о књигама и њихових приказа 
нађених у ондашњој српској периодици. На тај начин су ови наслови повеза
ни са текстом који библиографији претходи, управо највише са оним његовим 
делом који се тиче маркетиншког рада Књижаре Браће Јовановића, а потом и 
одјека које је појава појединих наслова имала у јавности, нарочито ако би се 
у књижевним часописима развила око њих каква полемика, или би изазвали 
какве шире, можда и културне или политичке последице; аутору се чини да 
их је тако успео помало вратити у њихов изворни историјски контекст и дати 
тиме изворно значење њиховом појављивању, које нам данас почесто измиче. 
Осим тих секундарних библиографских референци, поједине наслове прате 
и краће информације о њиховом животу у јавности или какве занимљивости: 
било би штета пропустити вести о забранама књига, о њиховој конфискацији 
од стране власти, о евентуалним споровима око њих итд., нарочито ако такве 
ствари имају суштинску везу са текућим политичким и културним збивањима. 
Овако као да неизбежна сухота уобичајеног библиографског бележења пома
ло почиње да задобија крв и месо, а поједини наслови оправдавају ону изреку 
да и књиге имају своју судбину.

Овом библиографијом уједно је начињен и покушај регистровања цело
купног издавачког подухвата Књижаре Браће Јовановића: иако 99 проце
ната његовог чине књиге, није овде заборављена ни некњижна грађа (мапе, 
раз  гледнице...598), чак и она која није штампана, као поједина учила (глобу си, 
рачунаљке...). Нарочито је, у склопу шире обрађене пропагандне и инфор ма
тивне делатности Књижаре, обраћена пажња на објављенија, огласне лис то

598 Подаци о разгледницама извађени су из друге руке, захваљујући туђем труду, из најлепше књиге 
са панчевачком завичајном тематиком: Милана Вејновић, Панчево на старим разгледницама : 1898-1941, 
Панчево, 2007. Иако је сигурно да би даља потрага за разгледницама дала још резултата, он сигурно ни 
из далека не би био пропорционалан уложеном труду; њихово библиографско бележење овде у ствари 
више има улогу осликавања разноврсности издавачког подвига Књижаре Браће Јовановића.
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ве, поједине врсте књижарских каталога, итд. Иако их нема много сачуваних, 
они одлично сведоче о начину рада Књижаре, чинећи и верну илустрацију 
њеног појављивања у јавности. Треба додати да је за ову прилику установљен 
критеријум по коме ће поједини типови књижарских каталога бити сврстани у 
монографске публикације, а неки други у некњижну грађу: то је њихова само
сталност и степен њихове формалне заокружености. Они који су штампани 
као додаци периодици (попут месечних спискова уз Заставу 1883. године) или као 
пресавијани плакати који ће се уз њу (или поштом) разашиљати, а немају по
себну насловну страну, смештени су у одељак некњижне грађе; они који имају 
свесно израђену насловну страну и јасну монографичност која се између оста
лог осликава и у повезу (попут каталога издаваних од 1873. под именом спискова) 
сврстани су заједно са књигама. Чини се да је на овај начин делатност прве мо
дерне, професионалне српске издавачке Књижаре представљена веома верно, 
те да се стиче добар утисак о њеној целовитости.

Највећи библиографски труд посвећен је, наравно, књигама, што је про
сто одјек рада саме Књижаре. Ова основна секција библиографије има и два 
додатка: у првом су књиге са несигурним датирањем, а у другом комисиона 
издања. Питање комисионарског издаваштва разјашњено је у тексту који 
прет ходи библиографији, а датирање је проблем којег би било потребно по
себно промотрити. Наиме, у неким случајевима Књижара Браће Јовановић 
није на насловној страни својих издања истицала годину (целокупна Народна 
библиотека Браће Јовановића и дечје књижице у боји), што је захтевало додатно 
библиографско ангажовање. Ту су од највеће помоћи били управо огласи саме 
Књижаре и вести о књигама које су прилично ажурно објављиване, што је свака
ко добро сведочанство не само о години, него и о моменту појављивања књиге. 
Овако су установљена и нека досад библиографски непосведочена издања, а 
поједина досад недатирана смештена у одговарајућу годину. Појављивао се и 
противан проблем, то јест да година издања са насловне стране не мора бити 
тачна: понекад се на корицама налази и нека друга година, а има и примера 
да се на корицама одштампа датум одобрења за школску употребу од стране 
Школског савета, а да на насловној страни стоји чак и датум из претходне 
деценије. У једном броју оваквих случајева није било могуће утврдити тачније 
датирање, због чега су ови наслови смештени у одељак несигурно датираних. 
То се нарочито тиче уџбеника: за поједине наслове Књижара Браће Јовановића 
веома је савесно бележила и године и посебна издања, неке је просто пре
штампавала наводећи нову годину, али не и број издања, а неке је наново изда
вала остављајући из непознатих разлога године претходних издања, опре мајући 
их евентуално новим корицама са нпр. већ помињаним датумом одобрења 
Школског савета. Ово је свакако морало изазазивати библиографске забуне, 
па је сва прилика да и у овој библиографији има грешака које проистичу из 
наведеног начина рада. Неочекивано, као извор забуне појавило се и оно што 
је у многим случајевима послужило као извор датирања – новински огласи и 
вести о књигама. Наиме, Књижара Браће Јовановића имала је чудну навику да 



333Библиографија издања Књижаре Браће Јовановића.

књигу пусти у свет неколико месеци раније но што говори година на насловној 
страни, и да је у том часу огласи у текућој периодици. Овај обичај збунио је и 
самог Живанова који је, верујући издавачу, а не могући због обима свог посла 
све то потанко проверавати, забележио као посебне библиографске једи
нице известан број тих непостојећих, тако рећи „преурањених“ издања према 
наводима у штампи; један број тих јединица је у овој библиографији стога 
избрисан, а књиге су остављене у оној години која стоји на насловној страни, 
без обзира што је након детаљније провере јасно да су штампане раније. До
бар пример сопственог контрадатирања налазимо и у Списку накладе Књижаре 
Браће Јовановића у Панчеву (1879): има неколико случајева да сами Јовановићи, 
ваљда бележећи сопствене књиге не по години на насловној страни, него по 
години штампе (вероватно по каквој штампарској књизи послова), наведу биб
лио графа на криви траг. Понегде је о томе овде речена и која реч на крају биб
лио графског списка за поједине године. У корпус несигурно датираних књига 
смештен је и тзв. апокрифни раздел Народне библиотеке Браће Јовановића: иако 
сматрам, за разлику од Живанова, да је то заиста дело Књижаре „Напредак“ 
(о чему је на свом месту више речено), нашао сам за сходно да ова накнадна 
повезивања остану библиографски забележена баш на овом месту, јер носе 
спољашње одлике Народне библиотеке, а садрже изворна издања Књижаре Браће 
Јовановића; премда се овај акт земунске књижаре сигурније може сместити 
у другу половину 1913, њихово сврставање међу несигурно датиране књиге 
треба да ослика ипак известан отклон од оригиналне делатности Књижаре.

У овој библиографији још на једном месту има књигā које носе име Бра
ће Јовановића: иако нису формално њихово дело, оне то свакако јесу post 
mortem. Ради се о издањима Српске краљевске академије из фонда Задужбине 
Каменка и Павла Браће Јовановића која су се појављивала у две различите 
едиције од 1925. све до 1941. године. Сматрајући да ће им уз библиографију 
издања Књижаре Браће Јовановића бити најудобније, наводим их овде на 
једном месту као посебно сведочанство бриге панчевачких издавача за свој 
народ, али ипак физички раздвојене: оне нису добиле редне бројеве нити 
ушле у регистре.

Наравно, сваку од јединица ове библиографије аутор је настојао да опи 
па својим рукама и сагледа својим очима како би задовољио и основна на
чела библиографског рада и сопствену савест. Нажалост, испоставило се да 
многих књига, тамо где су некад биле, више нема. Понегде су загубљене у 
шуми библиотечких каталога који, колико год да откривају, толико понекад 
због наших грешака и скривају; понегде их више „нема на месту“, понегде их 
замењују реверси још из прошлог миленијума, а понеке до каталога очи гледно 
никада нису ни стигле, него чаме ко зна где у тамним буџацима наших мага
цина и чекају неког да их избави од прашине и заборава. У таквим случајевима 
аутор је морао као извор наводити претходеће библиографије, што је сваки 
пут бележено одговарајућом шифром испод главног описа. Иако је тај начин 
рада свакако легитиман, ипак остаје у аутору извесна туга што су неки наслови 
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599 Станиша Војиновић, Ђорђе Поповић Даничар и „Народна библиотека” Браће Јовановића, у: Књига за 
народ, 71123 (Био-библиографија је на стр. 8087). На исти начин је нпр. доказано и да Станоје Бошковић 
није аутор непотписаних Слика из историје српске, како је то помислио Живанов, него баш Даничар.

изгледа неповратно изгубљени. И још једна туга: оригинални списак издања 
Књижаре Браће Јовановића из 1913. године, овде наведен, у много чему се не 
слаже са подацима изнесеним у овој библиографији, нарочито у последњим 
годинама рада, библиографски веома слабо посведоченим; двоцифрени број 
годишњих издања из 20. века, како у том списку стоји, овде није ни изблиза 
досегнут, а има и година без иједне библиографске јединице. Аутору се чини 
да је томе један од узрока поменуто контрадатирање – из не баш прозирних 
разлога – појединих наслова у Књижари Браће Јовановића, и то највероватније 
школ ских, које су очигледно издавали све до самога краја.

Међу класичне библиографске проблеме спада и питање ауторске атри
буције. Према обичајима онога доба, многи су наслови из ових или оних 
разлога (често на жељу самог аутора) остајали непотписани, па је тако било и 
са ауторима Књижаре Браће Јовановић. Пример Ђорђа Поповића Даничара, 
који је огромну већину свог рада препустио добровољној анонимности, екс
трем но је сведочанство о коме је већ доста овде речено. Проценат ауторске 
анонимности у раду пан чевачке Књижаре повелик је, а немогуће га је барем 
делимично разрешити без тешког архивског истраживања које са своје стране 
никад не гарантује резултате. Најважнији део тог посла за српску културу је у 
овом случају обавио Станиша Војиновић који је открио и у зборнику Књига за 
народ објавио Даничарев биобиблиографски рукопис чиме је разрешио нај
већи број оваквих недоумица.599 У другим случајевима од помоћи су били по
да ци нађени у он даш њој периодици, а нарочито пословна преписка Књижаре 
Браће Јова новића, која је открила неколико аутора (нпр. проту Јевти мија Вука
диновића као приређивача свих типова катавасија). И извори ових атрибуција 
навођени су испод главног описа у виду напомене. 

После свега овога аутор се нада да је једна од његових основних теза ове 
студије – Браћа Јовановићи као утемељитељи модерног српског књижарства 
и издаваштва – овом библиографијом додатно поткрепљена, као и да ће се 
наћи још когод ко би се осмелио да на сличан, али темељнији начин, испи
та рад оних српских књижара и издавача који су се јавили на овом панчевач
ком таласу. Све док не будемо имали целовит увид у овај раздел српске култур
не историје, нећемо моћи тачно спознати какви су били путеви српске књиге 
и књижевности (у најширем смислу) и како се на њима рађао један нов народ 
међ другим народима.


