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КЊИЖАРА И АНТИКВАРНИЦА
НИКОЛЕ И СРЕТЕНА КАШИКОВИЋА

Никола Т. Кашиковић Сарајлија (1861-1927), учитељ,
национални радник, публициста, сакупљач народног блага и
књижевник, био је дугогодишњи уредник гласовитог сарајевског
часописа „Босанска вила“ (1885-1914). По окончању Првог светског
рата и дугог тамновања у злогласним аустроугарским казаматима,
тешко нарушеног здравља, скрајнут и заборављен од нових власти,
немајући ни снаге ни подршке да обнови „Босанску вилу“, окреће
се књижарском послу.
Никола је заједно са сином Сретеном, јединим од деце који
је u posleratnom periodu nastavio da se profesionalno bavi
kwigom, основао књижару/папирницу/антикварницу. Започела je са
радом 1925. godinе. Ево како је сачувана у сећању савременика: „U
najprometnijem i naj`ivqem, evropskom i modernom kraju Sarajeva,
oko Marijinog Dvora, nalazilo se jedno du}an~e, koje samo po sebi mala kwi`arnica i papirnica - ne bi skrenulo pa`wu prolaznika i
namernika; tek kad ste u{li i stupili u razgovor sa sopstvenikom,
to du}an~e je dobivalo svoju vrednost.Œ1) Мало је ко од купаца
знао да им је сабеседник једна од најистакнутијих националних,
културних и просветних личности из времена окупације Босне и
Херцеговине.
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Na osnovu oglasa {tampanih u sarajevskoj periodici
(„BratstvoŒ, „SlobodaŒ), mo`emo da konstatujemo da je Sretenova
kwi`ara i papirnica radila i kao antikvarijat. „Kwi`araantikvarijat Sreten N. Ka{ikovi} Sarajevo. Kupuje i prodaje sve
nove i antikvarne kwige. Pla}a odli~no. Sve stare kwige stru~no
procewuje. Cene vrlo solidneŒ, tekst je oglasa objavqenog u
„SlobodiŒ od 27. avgusta 1926. godine. U prvom broju „BratstvaŒ iz
januara 1925. godine objavqen je oglas sli~nog sadr`aja: „Kwi`araAntikvarnica-Papirnica Sreten N. Ka{ikovi} Sarajevo, Fra
Grge Marti}a trg. Kupuje i prodaje sve antikvarne kwige i note.
Specijalno odeqewe za staru srpsku i hrvatsku kwi`evnost. Sav
{kolski i kancelarijski materijal na malo i veliko. Glavno
zastupstvo „Biblijskog Dru{tvaŒ iz Londona za Bosnu i Hercegovinu.
Na sve ponude i upite iz provincije odgovara se odmah.Œ2)
U istom broju „BratstvaŒ iz 1925. godine, {tampan je jo{ jedan
oglas za Kwi`arnicu kod Katedrale, kako su je Sarajlije zvale, u
kojem su vlasnici pedago{kih dela starijih i novijih izdawa, kao
i komplet kwiga Srpske kwi`evne zadruge. (Pomenuti oglas za
Кашиковићеvu кwi`aru излазио је u десет brojeva „BratstvaŒ za
1925. godinu).
Пишући о sudbini kwi`ara i prvih sarajevskih antikvarnica
koje su po~ele da se osnivaju tek posle Prvog svetskog rata, pisac
i publicista Marko Markovi} je ostavio dragoceno svedo~anstvo
o kwi`ari i antikvarnici Sretena N. Ka{ikovi}a. Budu}i
da je Marko Markovi} drugovao sa Sretenom, те и sam bio ~est
posetilac kwi`are-antikvarnice, његово pisano svedo~anstvo
o kwi`arskom radu Sretena Ka{ikovi}a predstavqa redak
autenti~an dokument.
„Solidnog obrazovawa, Sreten je izvrsno poznavao na{u, a
stranu kwi`evnost dobro, volio je kwigu i znao joj vrijednost. Od
samog po~etka imao je podosta odabranih, pa i rijetkih kwiga i
kompleta ~asopisa - da li donesenih od ku}e ili kupqenih, ne znam
- i u`ivao u wima gledaju}i ih. Samo je ponekom od nas dozvoqavao
da ih pokatkad uzme u ruke. A o prodaji nije bilo ni govora; ili
zacijeni toliko da ~ovjek izgubi voqu da daqe pita. Kupovao je
i prodavao uxbenike, priru~nike i teku}u lijepu kwi`evnost.
Nabavi li kakvu rje|u kwigu, odmah je popne na najvi{u policu,
onu s koje se mogla dohvatiti samo pomo}u stepenica.
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Kako mu je posao i{ao, to niko od nas nije znao. Po onome {to
smo vid jeli - nije izgledalo da ide osobito dobro. Ali znam i to
da je bio stalno u prepisci s velikim ku}ama antikvarnih kwiga
u zemqi i inostranstvu. Vjerovatno mu je taj posao donosio pravu,
dovoqnu zaradu.Œ3)
У Sretenovoj antikvarnici bio је смештен и дeo bogate
porodi~ne bibliotekе, оно што је претекло од видовданског
пустошења и полицијских преметачина. Познато је да је Nikola
Ka{ikovi} kao urednik „Bosanske vileŒ nastojao da pribavi {to
vi{e kwiga i ~asopisa za prikaze u listu, a kao vi{egodi{wi
kwi`ni~ar Српског пјевачког друштва „SlogaŒ знатно је увећао
фонд Друштвене библиотеке, uspostavљањем plodnих saradni~ких
vezа sa bibliotekama u Srbiji i drugim srpskim zemqama. Za vreme
sudskog procesa koji je пред аустроугарским судом у Сарајеву vo|en
protiv Nikole Ka{ikovi}a 1916/17. godine, stavqeno mu je na teret
i posedovawe „zabrawenihŒ kwiga koje su prilikom premeta~ine
prona|ene у његовој кући на Бањском Бријегу. Tako da je deo bogate
biblioteke zaplenom policijskih vlasti netragom nestao. One
kwige koje su sa~uvane (posedovao je originalna izdawa Vukovih
narodnih pjesama, kwige vladike Nikolaja Velimirovi}a i dr.)
na{le su svoje mesto у antikvarnici.
U kwi`arskom poslu Sretenu je од велике помоћи био otac
Nikola, koga je bolest spre~ila da se ponovo aktivira у u~iteqskom
poslu. ^ekaju}i od nove vlasti dekret o penzionisawu, Nikola
Ka{ikovi} je me|u kwigama u sinovqevoj kwi`ari odbrojavao
svoje posledwe dane.
Me|utim, sudbina je druga~ije odlu~ila. Iznenada, u svojoj
35. godini, od sr~ane kapi umro je 9. maja 1927. godine Sreten
Ka{ikovi}. Za wim, je posle samo trinaest dana, oti{ao i otac
Nikola.
Beogradsko „VremeŒ je 12. maja 1927. godine objavilo vest da je u
Sarajevu Œnaprasno preminuo ugledni gra|anin i nacionalni borac
Sreten Ka{ikovi}, vlasnik popularne kwi`are i antikvarnice
kod katedrale.Œ4)
Sarajevsko „BratstvoŒ je uz vest o smrti Sretena Ka{ikovi}a
objavilo i {iri tekst o wemu. „Sreten Ka{ikovi} kwi`ar
sarajevski, saradnik na{eg lista umro je 9. o.m. od sr~ane kapi.
Sin je na{ih nacionalnih boraca g. Nikole T. Ka{ikovi}a i
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gospo|e Stoje, koja je za svoj rad osu|ena na smrt. U krugu na{e
revolucionarne omladine pok. Sreten zauzimao je vidno mesto (...)
Svr{io je u~iteqsku {kolu, bio je dobar poznavalac na{e, ruske i
strane literature, a naro~ito se interesovao za crkvenu literaturu
i starine.Œ5)
Sreten Ka{ikovi} je aktivno u~estvovao u predratnom
omladinskom nacionalnom pokretu. Pored rada u o~evoj „Bosanskoj
viliŒ, bio je aktivni ~lan srpskog prosvetnog i kulturnog dru{tva
„ProsvjetaŒ, a kao u~iteq bio je u~esnik {trajka Srba |aka
U~iteqske {kole u Sarajevu. Drugovao je sa najrevolucionarnijim
omladincima - Mladobosanacima, Danilom Ili}em, Kostom Kraj{umovi}em i drugima.
Posle Sretenove iznenadne smrti, a ubrzo i o~eve, Kwi`aru
i antikvarnicu Sretena N. Ka{ikovi}a zadesila je zla sudbina.
Prodata je zajedno sa dragocenim i retkim kwi`nim blagom na
javnoj dra`bi (licitaciji). Marko Markovi}, Sretenov prijateq,
ostavio je autenti~no svedo~anstvo o tome:
„Po~etkom oktobra izvr{ena je, ne znam po ~ijem tra`ewu
i zbog ~ega, javna dra`ba (sudska prodaja) cijele kwi`are. Znate
li {ta je to javna dra`ba? Kad sud na tra`ewe nekog povjerioca
uzapti ovako jednu radwu, on popi{e sve {to je u woj, i izlo`i
prodaji dok ne namiri du`ni iznos. U odre|eni dan i sat po~iwe
licitacija jednog po jednog predmeta ili vi{e wih zajedno, kwiga
na primjer, kao {to je ovd je bilo. Sudski izvr{ilac objavi da se
prodaje ta i ta kwiga ili hrpa kwiga i postavi po~etnu cijenu.
Onda se kupci nadme}u. Ako su kupci u dogovoru, onda oni jedan
po jedan pewu dinar po dinar. Stvari pripadnu onome ko je dao
najvi{e. E, to ja nikad nisam mogo da gledam. Uz to, Sreten mi je
bio drug, a wegova kwi`ara kao neko posve}eno mjesto.
Sutradan sam slu{ao od o~evidaca: kako je nekoliko
sarajevskih pretrga, trgovaca starim stvarima, po svom obi~aju
stvorilo kartel i „a|utnoŒ otkupilo sve kwige, potrpalo ih u
sepete kao kupus - pri ~emu su se kwige cijepale, listovi se derali
i otpadali ... tuga jedna ... a onda ih odmah tu, „na licu mjestaŒ,
po~eli kr~miti bud-za{to - kako su ih i kupili. Neki bibliofili
i bibliomani do{etali su kasnije i od pretraga - prekupili
prili~an broj rijetkih, vrijednih kwiga. Platili ih skupqe, i
opet ih dobili jeftino. Me|u rijetkostima je, ka`u, naro~ito

116

GLASNIK

NBS
1/2005

Борјанка Трајковић/ КЊИЖАРА И АНТИКВАРНИЦА НИКОЛЕ И СРЕТЕНА КАШИКОВИЋА

zapa`eno nekoliko kwiga: jedno Petrarkino d jelo, {tampano 1547.
u Veneciji, Gunduli}ev Osman iz 1771, Reise in Dalmatien, {tampano
u Vernu 1776. Wema~ko-srpski rje~nik, {tampan 1847. u Veneciji,
nekoliko primjeraka II. izdawa Vukovog Rje~nika (prodavanih po
30 dinara) itd.
Gd je su te kwige danas, i da li su uop}e sa~uvane, ne znam. Tako
je za nepuna tri sata nestalo kwi`are koju je pok. Sreten sa stra{}u
skupqao i qubomorno ~uvao ~ak i od nas, svojih prijateqa. Kad sam
po podne toga dana zavirio u wu, radwa je li~ila na razboji{te
prekriveno nekim kwi`icama koje su trgovci smatrali neva`nim,
listovima istrgnutim iz kwiga, koricama, nekakvim pismima i
kovertama, uop}e {tampanim, sad bezvrijednim papirom...Œ6)
На крају Марковићевог текста o prvim sarajevskim
kwi`arima i antikvarima, стајало је: „Sudbine kwi`ara su kao i
sudbine qudi.Œ
Четрнаест година доцније, у Adresaru za Drinsku banovinu,
objavqenom 1941. godine u Sarajevu, u telefonskom imeniku
grada Sarajeva, наишли смо на ime Nikole Ka{ikovi}a.Стара
књижарницa je сада носила његово име и, сходно времену, имала
је нову адресу: „Ka{ikovi} Nikola T., kwi`ara i papirnica, Kr.
Aleksandra 80, tel. 31-65.Œ7) Упркос свему, преживела је.
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Anonim: ª Nikola Ka{ikovi}.- Re~, Beograd, 23. 1927, IV, 944, str. 2.
Oglas.- Bratstvo, Sarajevo, januar 1925, I, str. 51.
Sudbina knjižara i knjiga.- Marko Marković: Izabrana djela. Knjiga II, “Svjetlost”,
Sarajevo, 1968, str. 131.
Anonim: +Sreten Ka{ikovi}.- Vreme, Beograd, 12. V 1927, VII, str. 3.
Anonim: ª Sreten Ka{ikovi}.- Bratstvo, Sarajevo, juni-juli 1927, III, 6. i 7,
str. 104.
Sudbina knjižara i knjige.- Marko Marković: Članci i ogledi. Prilog za istoriju
kulturnog života Bosne i Hercegovine. Knjiga druga, “Veselin Masleša”, Sarajevo,
1961, str. 216.
Adresar ABC, Izdaje:”Adresar” za Drinsku banovinu, Sarajevo, 1941, str. 33.
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Резиме
Никола Т. Кашиковић (1961-1927), дугогодишњи уредник и власник
сарајевског часописа „Босанска вила“ (1885-1914), основао је са сином Сретеном
1925. године књижару, папирницу и антикварницу. Књижара „Код Катедрале“,
како је била позната код Сарајлија, имала је на својим полицама вредне и ретке
књиге, део приватне библиотеке Николе Т. Кашиковића.
После изненадне смрти Сретена Кашиковића 1927. године, а убрзо и смрти
његовог оца Николе, књижара-антикварница је престала са радом. Богат и редак
књижни фонд распродат је судском одлуком на јавној лицитацији. Тако је, само у
једном дану, нетрагом нестала библиотека Кашиковића, брижљиво стварана више
од пола века.

d-r Borànka Traèkovi~
Kni`náè i antikvarnáè magazin Nikolá i Sretena Ka{ikovi~eè
Rezäme
Nikola T. Ka{ikovi~ (1961-1927), báv{iè redaktorom i sobstvennikom
saraevskogo `urnala Bosanska vila (1885 – 1914) na protà`enii mnogih let,
osnoval so svoim sánom Sretenom kni`náè, buma`náè i antikvarnáè magazin
v 1925 godu. Na polkah kni`nogo magazina U Kafedralânogo sobora, kak ego
nazávali `iteli goroda Saraevo, le`ali cennáe i redkie knigi, ~astâ li~noè
kollekcii Nikolá T. Ka{ikovi~a.
Posle vnezapnoè smerti Sretena Ka{ikovi~a v 1927 godu, a vskore i posle
smerti ego otca Nikolá, kni`náè t. e. antikvarnáè magazin perestal so svoeè
rabotoè. Bogataà i redkaà kollekcià knig rasprodana voleè suda na publi~nom
aukcione. Takim obrazom, tolâko v odnom dne, bessledno propala biblioteka
Ka{ikovi~eè, tæatelâno komplektovannaà bolee ~em polveka.
Borjanka Trajković, Ph.D.
The Bookshop and the Antique Shop of Nikola and Sreten Kašiković
Summary
For a long time, Nikola T. Kašiković (1927-1961) was the editor and the owner
of the magazine «Bosanska Vila» (Bosnian Nymph,1885-1914), from Sarajevo, and in
1925, together with his son, he found a Bookshop, a Stationery store and an Antique
shop. The Bookshop « Kod Katedrale» (By the Cathedral), as known to the Inhabitants
of Sarajevo, had very valuable and rare books on its bookshelves, a part of the private
library of Nikola T. Kašiković.
After a sudden death of Sreten Kašiković, in 1927, and soon after the death
of his father Nikola, the Book and Antique shop was closed. The rich and rare Book
Holdings were sold out at a public auction by juridical decision. In such a way, the
entire Library of Nikola Kašiković, carefully collected for over a half century, only in
one day, has disappeared without any traces.
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