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КЊИЖЕВНИ РАД СТЕВАНА В. ПОПОВИЋА1

Резиме: Стеван В. Поповић заузима значајно место у српској култури друге половине 19. 
века. Као питомац Текелијиног завода завршио је права у Пешти, али је свој живот и рад 
посветио просвећивању српског народа. Бавио се књижевним радом, писао је приповетке и 
објављивао их у Јавору, Орлу, Летопису Матице српске и Српским илустрованим новинама. 
Писао је и биографије о личностима значајним за српски народ. Бавио се и књижевном 
критиком. Издао је прву антологију песама за децу Венац песама. Уређивао је и издавао 
мешовите збирке за децу. Издавао је Орао, велики илустровани календар, који је постао узор 
календарима тог времена. Уређивао је Српске илустроване новине, издавао педагошки лист 
Српска народна школа и дечији лист Радован. 
Стеван В. Поповић бавио се педагошким, просветитељским и књижевним радом, а његово 
дело у српској књижевности за децу даје му једно од приоритетних места у српској 
литератури овога типа.
Кључне речи: Стеван В. Поповић, издавач, књижевник, педагог, критичар, српски, припо-
ветка, календар, збирка за децу. 

Стеван В. Поповић је значајна личност у српској култури друге половине 
деветнаестог и почетком двадесетог века. Недовољно присутан у књижевној 
историји и критици, остао је и поред свог обимног књижевног рада на самој 
маргини српске књижевности времена у којем је као изузетно вредан посленик 
деловао. Његов разноврстан рад на пољу књижевности, његово свеукупно 
1 Овај рад представља експозе докторске дисертације под насловом Књижевни рад Стевана 

В. Поповића коју је аутор одбранио 2005. године на Филолошком факултету у Београду пред 
комисијом: проф. др Душан Иванић, ментор; проф. др Слободан Ж. Марковић, члан и проф. др 
Спасоје Граховац, члан.
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деловање у политичком животу Срба на просторима аустријске царевине било је 
у циљу просвећивања свог, српског народа.

Живот га је од најраније младости упутио на борбу за опстанак, свој и 
сопствене породице. Уз страхоте рата, немаштину, проживљавао је са својим 
народом тешке тренутке опстојавања и борбе за национални идентитет. Као кар-
ловачки ђак показао је своју љубав према просветном позиву и мада се определио 
за студије права, преовладао је у њему педагог који је присутан у свим његовим 
делима, на пољима књижевне, педагошке, издавачке, политичке и друштвене 
ангажованости.

 Рођен у Старом Бечеју, школовао се у Карловачкој гимназији, а потом као 
одличан ђак постао питомац Текелијанума, чији ће управник с поносом бити 
пуних тридесет и шест година, васпитавајући српску омладину, пре свега, како је 
често наглашавао, у српском духу. 

Иако је завршио студије права, његово животно опредељење било је по-
тврђено када је прихватио избор будимских Срба (1868), да буде управитељ 
Српске будимске основне школе и да се бави педагошким радом. Одмах је почео 
да ради и на пољу педагошке литературе и издао прву свеску за педагогију Школа 
и живот, у којој је изнео значај васпитања и образовања за један народ, посебно 
указујући на улогу учитеља у образовању српске омладине. 

Већ 1871. године постављен је од Црквеношколског сабора за надзорника 
Будимско-бачке дијецезе, што му је отворило пут ка широј делатности и 
могућностима утицаја на школство Срба у аустријској царевини.

Као школски надзорник залагао се за побољшање услова рада, за отварање 
нових школа, за поправку и одржавање старих. Нарочито је бринуо о учитељском 
кадру сматрајући да без доброг учитеља нема образовања и да је учитељ душа 
школе. Сарађивао је са тадашњим врховним надзорником свих српских школа 
др Ђорђем Натошевићем, и подстицао га да истраје у раду и поред великих при-
тисака од стране мађарских власти, јер је просвећивање народа сматрао условом 
његовог напретка и подређивао га свим тешкоћама на које је наилазио. 

Коментарисао је планове и програме образовања, давао предлоге за њи-
хово пoбољшање на местима где се његова реч чула, уважавала и врло често 
испоштовала. У том циљу покренуо је и лист Српска народна школа, како би 
учитеље информисао о збивањима у просвети, а пре свега како би их упознао са 
наставним плановима, програмима, Уредбама и иновацијама у настави. Комен-
таришући садржај уџбеника, он упућује на нелогичности, погрешке и неправил-
ности износећи конкретне примере. Замера и на великом броју превода из туђе 
књижевности: „У народним нашим умотворинама има далеко краснијега и љепшега 
штива, која би дјечији ум боље поучавала и дечије срце љепше питомила”.2 Он 
сматра да се образовањем и науком треба “утапати” у човечанство, али да се при 
2 Говори Стевана Васина Поповића народног заступника изборног котара шимановачкога, 9. сијечња 

и 13. вељаче 1900. у сједницама Сабора Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације, у Загребу, 
Тисак краљевске земаљске тискаре, 1900, стр. 63.
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том не сме губити идентитет: „Све оно што је изљуштено из душе нашег народа 
и као бисер нанизано у његовим умотворинама, што је у србској и хрватској 
књижевности најљепше, то треба да се употреби као најподеснији материјал 
за узгој наше омладине у народном духу”.3 Из овог Поповићевог мишљења види 
се да је он велику важност придавао народној књижевности као обележју нацио-
налног идентитета једног народа.

Када му је мађарски министар просвете Јожеф Етвеш дао да преведе чи-
танке за српску децу, он је, бринући о васпитању српске деце у српском духу, 
колико год је било у његовој моћи, у те читанке уносио народне песме, пословице 
и песме из новије српске уметничке поезије. 

У циљу бољег разумевања потребе за образовањем издао је и свеску за пе-
дагогију Школа и живот, у којој је изнео значај образовања и васпитања за један 
народ, посебно се осврћући на образовање српске деце и значај учитеља у оствари-
вању васпитно-образовних циљева. Његово мишљење да је васпитање деце народна 
брига, а не брига само родитеља и учитеља, показује висок степен разумевања и 
познавања не само образовања, него и свеукупне услове друштвеног развитка 
једнога народа. Он захтева обједињавање свих чинилаца у образовању: породице, 
школе, цркве и општине, што је, ако можемо да приметимо, актуелно и данас.

Упоредо са педагошким радом почео је рад на дечијој књижевности 
објављујући збирке за децу. Потребу за овом литературом исказао је објављујући 
збирке песама и приповедака намењених деци, али и пишући песме, а понајвише 
прозне текстове образовног карактера за њих. Своју активност на пољу дечје књи-
жевности подредио је поучности. Највећи допринос српској књижевности за децу, 
који с правом признају проучаваоци ове књижевности, је у томе што је Стеван 
В. Поповић издао 1872. године Венац песама, прву антологију песама за децу. 
Поповић је у својим збиркама промовисао Змајеве песме, и како се може видети 
препознао у Змају правог дечјег песника. Подстицао га је да пише, слао му немачке 
листове за децу, предлагао теме песама и бодрио га у раду. Змај му је као блиски 
пријатељ и сарадник несебично узвраћао: писао, преводио и одабирао илустрације 
за песме и приповетке и тиме доприносио квалитету приређених збирки. 

Поповић је попуњавао збирке за децу песмама и причама дајући им пред-
ност у поучном и образовном смислу. Придавао је изузетан значај народној 
књижевности и уносио у збирке народне лирске и епске песме, као и басне, које 
су због поучности, по његовом мишљењу, биле од велике користи за васпитање 
деце. 

Опречна мишљења о садржају његових збирки не могу умањити значај који 
су оне имале у то време. Свакако да им се може замерити на понављању песама и 
приповедака, несређености и нескладу у избору дела, али је сама њихова појава 
3 Говори Стевана Васина Поповића народног заступника изборног котара шимановачкога, 9. сијечња 

и 13. вељаче 1900. у сједницама Сабора Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације, у Загребу, 
Тисак краљевске земаљске тискаре, 1900, стр. 55.
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као књижевног дела намењеног деци, у то време, била од значаја. Његов највећи 
допринос у српској књижевности за децу је у састављању и објављивању збирки 
намењених деци. Приредио је прву збирку Венац песама (Пешта, 1872), основао 
библиотеку Дечији свет, а потом издао збирке мешовитог карактера којима је 
захватио песме, приповетке, различите прозне саставе, као и дела из народне 
књижевности. 

Објавио је више збирки: Венац песама (1872), Слике и прилике (1872), Бо-
жићни дар (1872), Радованов дар (1876), Божић (1876), Дан и ноћ (1877), Не-
вен цвеће (1877), Дани одмора (1878), Дечије радовање (1878), Велики српски 
декламатор (1879), Српски декламатор (1879), Босиље (1880), Мале гусле (1881), 
Мали свет (1882), Радован (1883), Полаженик (1886), Бадњак (1891), Бисер цвеће 
(1905) и др.

Прву антологију дечијих песама Венац песама4 издао је Стеван В. Попо-
вић у Пешти 1872. године, како сам каже: „Издао сам прву своју дечју књижицу 
Венац песама за српску децу и издао сам је 1872. о свом трошку у пет хиљада 
примерака у два издања – која сам већином, преко учитеља и својих пријатеља, 
деци распоклањао”.5 Исте године објавио је и збирку различитих песама Божи-
ћни дар, а 1879. године родољубиве песме Велики српски декламатор и Српски 
декламатор, као и мешовите песме Мале гусле 1881. године. Збирке песама за 
децу, које је приређивао Стеван В. Поповић, доживеле су и по неколико издања. 
Садржина им је била добра, а у њима су највише биле заступљене песме Јована 
Јовановића Змаја и приче за децу Стевана В. Поповића. Збирке су биле веома 
популарне тако да су их читали и деца и одрасли. 

Посебно је вредно пажње да су Поповићеве приповетке за децу (објавио 
је око 100 прича) често наративне наставне јединице којима је зашао у систем 
образовања наглашавајући значај очигледности у настави, повезивања теориј-
ских знања и њихову примену у практичном животу. Примена стечених знања, 
коју је наглашавао, актуелна је и данас, што доказује да је Поповић био педагог, 
који је у својој прози уз неизбежни морализам и дидактичност истицао и васпи-
тно-поучне тенденције. 

У песме за децу, не тако бројне (објавио је 22), са темама о животињама, 
раду, природи и родољубљу, уносио је оптимизам. Волео је децу и у њима гле-
дао будућност народа, те је истицао да васпитање и образовање морају бити 
у функцији формирања карактерне личности, тако да су морализам и дидакти-
чност неизбежни у његовој прози и поезији. 

Дао је допринос и српској периодици за децу покрећући 1876. године у 
Новом Саду, о свом трошку, дечји лист Радован, који се након четири месеца у 
4 Стеван. В. Поповић, Венац песама сплео за малу Српчад Чика Стева, Брзотис Виктора Хорњанскога, 

Пешта 1872.
5 Стеван В. Поповић, О себи, Поводом педесетогодишњице Змајевог рада, Бранково коло, 1889, стр, 

752.
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недостатку материјалних средстава угасио, али се показао као претеча Змајевог 
Невена и сомборског Голуба. 

И поред неких оштрих критика (Светислав Вуловић, Лаза Костић), зна-
чај Стевана В. Поповића у утемељењу књижевности за децу истицали су про-
учаваоци од Милана Шевића и Симе Цуцића, до Слободана Ж. Марковића и 
Тихомира Петровића. 

У циљу просвећивања свог народа, Поповић је покренуо 1875. године у 
Новом Саду Велики илустровани календар Орао, који је својим прилозима ра-
зличитог садржаја приближио српској читалачкој публици књижевна дела, упо-
знавао је са значајним историјским догађајима, а у рубрикама посвећеним срп-
ским добротворима указивао на личности које су помагале српској просвети, 
култури, које су својим доброчинством, својим иметком, помагале српском на-
роду у његовој борби за национални идентитет. 

Његов Орао имао је значајну улогу у просвећивању српског народа и сво-
јим разноврсним садржајем и богатим и лепим илустрацијама био врло добро 
прихваћен од ондашње читалачке публике, али је врло значајно да су: Јован 
Грчић, Милан Савић, Пера Тодоровић и Стојан Новаковић, на прво место у 
календарској књижевности стављали Поповићевог Орла и истицали га као узор 
календарима тог времена. 

Већ у првом годишту Орла, Поповић испољава свој педагошки и просве-
титељски рад. Чланком О неким манама у домаћем васпитању6 он указује на 
основне мане у васпитању деце, као што су: мажење, тепање, хваљење, испуња-
вање свих жеља дететових, попуштање, недоследност у поступању са децом, 
одгајање „стар-мале” деце, а уз такво васпитање угрожава се, како он каже, 
основни циљ сваког честитог родитеља да отхрани здраву и честиту омладину.

Савети Зарад здравља (о хигијени у спаваћој соби, постељини, туберкуло-
зи, исхрани, о спаљивању мртваца), означавају покретање здравственог просве-
ћивања народа. 

Зачеци етнолошки усмерених рубрика огледају се у прилозима у којима су 
давана боља архитектонска решења кућа, у белешкама о разним типовима кућа у 
Русији, Румунији, Грчкој, Хрватској, Горњој Угарској, Бугарској, Елзасу и Ердељу.

Упознавање са историјом наших познатих места, по идеји и савету др 
Ђорђа Натошевића (који позива сараднике на објављивање оваквих чланака), 
ове хронике не само да просвећују народ из области историје и географије већ 
је то вид јачања духовног јединства српског народа расутог с ове и с оне стране 
Дунава и Саве.

Окренуо се Орао и знаменитим Србима, одмах у почетку (нпр. Стеван 
Брановачки, први световни председник народног сабора, Арсеније Стојковић, иза-
брани српски патријарх), како би упознао свој народ са људима који су значајни 
6 О неким манама у домаћем васпитању, Орао, велики илустровани календар, Нови Сад, 1875. стр. 

129.
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за његов напредак. У тим прилозима, поред биографије знамените личности, 
изнете су и њене заслуге за српски народ. Правним поукама закорачио је Орао у 
област законодавства. 

Прилозима Шведска народна школа (чланак) и Дижимо школе (Змајева 
песма) указује се на развој образовања и његову потребу у развоју једног народа. 
Значајни су сарадници из разних области: природних наука (Мита Петровић, 
Јован Живановић, Јован Борјановић, Ђорђе Радић, Стеван Симоновић), гимна-
стике (Иван В. Поповић), права (Павле Јанковић и Богдан Давидовић). Нису 
занемарени ни прилози из књижевности других народа, у облику превода по-
знатих страних песника. Забавни део употпуњавале су приповетке Стевана В. 
Поповића, Ђуре Јакшића, Стјепана Митрова Љубише, хумореске Панте Попови-
ћа и Илије Огњановића Абуказема и др.

Поред ових прилога Орла су красиле изузетно лепе илустрације знаме-
нитих личности, догађаја, места, што је допринело да постане најомиљенији 
и најчитанији српски календар. Његово име има значење синонима српских 
календара уопште. Поповићев Орао покренуо је широку акцију просвећивања 
српског народа у свим областима живота: у култури, здравству, образовању.

Већ прве године Орао је стекао велику популарност о којој Пера Тодоро-
вић пише: „Од свију календара који су за ову годину изашли и који су нам до руку 
дошли – овај је, по нашем уверењу, најбољи, и ми га као таквог препоручујемо 
свакој српској кући. Уз календарски део иде лепо објашњење истога, што не 
налазимо код других календара”.7 

Тодоровић наводи чланке који заслужују посебну пажњу а из области су 
природне хигијене, привреде и народне економије и сматра да су посебно зна-
чајни за здравствено образовање читалаца. 

И Милан Савић8 у Српским илустрованим новинама у рубрици Књи-
жевност, под насловом Наши календари, пише о календарима Орао Стевана В. 
Поповића и Годишњак власника и уредника А. Сандића.

Савић истиче значај и улогу календара за српску породицу: „Ни једна 
књига, била српска или страна, не улази тако дубоко у народ као што је календар. 
Простом је свету та књига и еванђелије и сановник, њу узима сваки дан у руке, 
било сад из потребе или из дуга времена, њу пита у свима околностима за савет, 
у њу бележи најважније догађаје у породици својој, а то све не траје само дан 
два, већ то траје пуну годину дана“.9 

 Стална рубрика Народни добротвори, коју Савић посебно истиче у ка-
лендару Орао, подстицала је имућне породице без деце како да утроше свој 
7 Пера Тодоровић, Орао, велики илустровани календар за 1875. годину Изабрани списи 2, стр. 107.
8 Милан Савић, (1881): Наши календари за 1882. годину, Орао–Годишњак, Српске илустроване 

новине, бр. 7, стр. 110.
9 Милан Савић (1881): Наши календари за 1882. годину, Орао–Годишњак, Српске илустроване 

новине, бр. 7, стр. 110.
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иметак. Рубрика не само да је подсећала на српске добротворе, који су помогли 
свом народу, већ је упућивала људе како да постану добротвори, које су то обла-
сти где је помоћ потребна, на који начин да своју имовину завештају, заштите 
и усмере да се користи наменски. У Орлу су прилози о српским добротворима: 
Миши Анастасијевићу, Атанасију Гереском, Пери Коњовићу, Јовану и Терезији 
Остојић, Кузману и Ани Рацковић, Јовану и Марији Трандафил, Николи Чупићу, 
Дмитру Анастасијевићу Сабову, српском патријарху Георгију Бранковићу, који су 
својим доброчинством помагали развој просвете и културе у оквирима Аустро-
Угарске монархије. Повезивање српске интелигенције на свим просторима где 
су живели Срби, потпора имућних Срба, који су своја имања завештали свом 
роду у циљу његовог напретка и боље будућности видљива је у Орлу и истакнута 
као идеја водиља од првог годишта. Дух православља поред календарског дела 
наглашен је и кроз остале књижевне текстове. 

„Орао је као највећа српска народна књига разносио на својим крилима 
славу оних великих синова нашег народа који су живели за род свој, који су лепим и 
племенитим делом посведочили колико су род свој љубили – разгревао је у срцима 
свих Срба захвалност према тима добротворима свога народа – подстицао је да 
се на њихова родољубива дела угледају сви они, којима је Бог благословио труд руку 
њихових а немају од срца порода на коме би им тековине њихове остануле.“10 

Значајно је да је Поповић успео да за сараднике Орла окупи познате књи-
жевнике: Ђуру Јакшића, Стјепана Митрова Љубишу, Јована Јовановића Змаја, 
Панту Поповића, Илију Огњановића Абуказема, те је Орао за 1878. годину обо-
гаћен приповеткама: Горде или како Црногорка љуби11, Баба Тода12, Рањеник13, 
Како се у илиџи лечи14 и прилогом Јована Бошковића и Мине Караџић о песнику 
Бранку Радичевићу. 

Разни чланци из привреде били су од користи народу, као и чланци који 
су се бавили манама нашег народа и упућивали како да се те мане искорене. 
Шаљиви чланци су одраз народног живота, а нису изостале ни путничке белешке 
које су на занимљив начин упознавале народ са разним местима у којима Срби 
живе. Објављивањем приповедака које одсликавају народни живот развијао се 
књижевни укус читалачке публике. 

Кроз поучне чланке, Поповић је указивао Србима на грешке које чине у ра-
ду, у одржавању породице, у родбинским односима, у руковању новцем. Давао је 
10 Стеван В. Поповић, Српски добротвори, Орао, велики илустровани календар, Нови Сад, 1886, стр. 

7 и 8.
11 С. М. Љ, Горде, или како Црногорка љуби, Орао, велики илустровани календар, Нови Сад, 1878. 

стр. 13.
12 Јован Јованови Змај, Баба Тода, Орао, велики илустровани календар, Нови Сад, 1878. стр. 137.
13 Ђ. Јакшић, Рањеник, Скица из српког рата, Орао, велики илустровани календар, Нови Сад, 1878. 

стр. 66.
14 Абуказем, Како се у илиџи лечи. Мало слагано, мало погођено, Орао, велики илустровани календар, 

Нови Сад, 1878. стр. 43.
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конкретне предлоге за подизање српских школа, ђачких домова, посебно истичући 
значај образовања српске женске омладине за васпитање српске деце, наглашава-
јући да је први учитељ и васпитач детета мајка и да од њеног образовања зависи у 
којем духу ће се васпитавати дете. Његов предлог да се оснује „васпиталиште” за 
српску женску омладину наишао је на разумевање и потпору имућних Срба, који 
су помогли оснивање „Завода Свете мајке Ангелине” у Пешти.

Саветима „зарад здравља” радило се и на здравственом просвећивању на-
рода. Колико је Поповић бдио над својим Орлом и колико га је сматрао значајним 
види се и из његовог говора у Мађарском сабору у којем тражи олакшице за 
штампање, али не зарад зараде, већ да би побољшао квалитет и тираж Орла, да 
би српској читалачкој публици пружио бројније и разноврсније садржаје.

Поред Орла Поповић је врло успешно уређивао и Српске илустроване но-
вине, најбоље илустроване новине до данас. Његова отворена природа, његова 
жеља да помогне свом народу, давала му је снагу за даноноћни рад, преписку и 
сарадњу са значајним личностима културног и јавног живота. 

Српске илустроване новине биле су намењене образованој читалачкој 
публици и отварале су значајна питања положаја, статуса и организације књи-
жевних друштава, као и формирање српске књижевне критике. Чињеница да су 
сарадници новина били први људи српске просвете, културе и уметности тог 
времена с правом је обезбеђивала висок ниво како књижевних прилога у виду 
расправа, предлога, приказа књижевних дела, тако и илустрација и прилога из 
области образовања. Сарадници – сликари: Урош Предић и Стеван Тодоровић, 
књижевници: Лаза Костић, Јован Јовановић Змај, Лаза Лазаревић, Милорад По-
повић Шапчанин, Мита Поповић, Тодор Стефановић Виловски, Ђена Павловић, 
лекар Милан Јовановић Батут, музичар Јован Пачу, књижевни критичар Свети-
слав Вуловић, оснивач српског позоришта Јован Ђорђевић, историчари српске 
књижевности Стојан Новаковић и Јован Грчић, дугогодишњи секретар Матице 
српске Антоније Хаџић, реформатор српског образовања и утемељивач књижев-
ности за децу др Ђорђе Натошевић, обезбеђивали су висок ликовни, графички и 
књижевни квалитет листа. 

Српске илустроване новине за забаву, поуку, уметност и књижевност уз 
сарадњу српских књижевника и уметника уређивао је Стеван В. Поповић 1881. и 
1882. године (1881. од 1. до 12. броја, 1882. од 13. до 36. броја).

Лист је почео да излази 16. јула 1881. године у власништву и издању штам-
парије Арсе Пајевића у Новом Саду. Уредник Стеван В. Поповић се у првом борју 
обратио српској читалачкој публици износећи своју идеју о оснивању листа чији 
циљ је да окупи све боље српске књижевнике и уметнике. Основни циљ његовог 
рада, идеја коју провлачи кроз сваки свој текст, приповетку, кроз издавачку де-
латност, отеловљује развој уметности на народној основи у српском народном 
духу, што је услов за свестран културни развој српског народа. Он сматра да је 
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народна књижевност темељ на којем ће се развијати уметничка поезија, музика, 
сликарство, вајарство у српском народном духу. Српске илустроване новине ће 
у циљу развоја наше уметности окупити све знатније српске уметнике, и биће 
огледало нашег културног рада у прошлости и садашњости. Лист ће неговати и 
здраву поуку из разних грана уметности за личне, друштвене и народне потребе. 
„Без знања, без обилнога и реалистичнога знања нема у нашем веку напретка ни 
једном, па ни српском народу“.15 

Послове око уређивања листа уз уредника радио је и главни сарадник 
и члан уредништва др Милан Савић, књижевник у Новом Саду. Лист је у илу-
строваном делу доносио слике (портрете, пределе, вароши, села, грађевине, 
илустрације из новије и старије српске историје и др.), а у забавно-поучном 
делу прилоге сталних књижевних сарадника (изворне песме, новеле, приче, ро-
мане, путописе, критике, реферате, поучне расправе из разних грана науке као и 
занимљиве белешке). Поред дела српских књижевника часопис је објављивао и 
одабране преводе из других, нарочито словенских књижевности. Сарадници на 
књижевном пољу били су из Београда, Беча, Ваљева, Врања, Зајечара, Карловаца, 
Котора, Новог Сада, Ниша, Париза, Сентомаша, Сомбора, манастира Шишато-
вац, Товарника, Трста, Улциња, што доказује да су новине биле врло популарне и 
покривале широк географски простор.

Покретању ових новина претходила је дуга и озбиљна припрема. Српски 
књижевници и уметници су добро сарађивали, само је било питање како ће 
читалачка публика прихватити лист, јер је од одзива публике зависио његов оп-
станак. Институција претплате била је све очигледнији кризни чинилац перио-
дике, што се види из саопштења уредништва Српских илустрованих новина, јер 
често ни претплатници, ни сакупљачи нису слали новац, број претплатника се 
смањивао и то је утицало на даљу судбину листа. Публика је често посредством 
преписке са уредницима утицала на обликовање бројева, било реаговањем на 
неке прилоге, или предлозима о формату и ритму излажења листа. 

Илустрације (портрети познатих личности и ликовни прилози) у новина-
ма, које су праћене текстом, имале су и поучну функцију. Новине су стекле 
значајан углед, биле добро прихваћене од образоване публике која је, нажалост, 
била малобројна, што је условило престанак излажења листа (излазио је 1881. и 
1882. године). Српске илустроване новине су поред календара Орао обележиле 
деловање Стевана В. Поповића у историји српске књижевне периодике тог вре-
мена. 

Поповић се као уредник појављује и у Гласу народа, Илустрованој ратној 
кроници (заједно са Змајем), као и у педагошким гласилима Српској народној 
школи и Листу за српске учитеље у којем је био преводилац. У Српској народној 
школи у којој је окупио знатан број учитеља, сарађивали су и др Ђорђе Натошевић, 
15 Стеван В. Поповић, Српске илустроване новине, Нови Сад, 1881. бр. 1.
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Јован Јовановић Змај и Петар Деспотовић. У гласилу су бројни прилози у којима се 
разматра образовање српске деце, опремљеност школа, положај и права учитеља, 
посебно скреће пажња на потребу перманентног образовања учитељског кадра, 
значај очигледне наставе, сарадњу и међусобну размену искустава учитеља, као 
и неопходност педагошких гласила за учитеље и родитеље.

Као дугогодишњи надзорник српских школа Будимско-бачке дијецезе и 
непосредни сарадник др Ђорђа Натошевића, Поповић је добро познавао стање 
у образовању, али што је још значајније, знао је како да се то стање превазиђе, 
како да се унапреди рад школа. Није био од оних људи који су само саветовали 
шта треба чинити, већ је својим делом указивао да је лични пример најснажније 
средство у систему образовања. Као посланик у Мађарском сабору и као члан 
Црквено - школског савета српског у Сремским Карловцима, имао је прилике да 
лично утиче на доношење одлука у области образовања. 

Поповић се показао као педагог и на дужности надзорника Текелијиног 
завода. Посветио се српској омладини, српским интелектуалцима, који су се шко-
ловали у Пешти, чинећи напоре да им Завод пружи поред добрих услова стано-
вања и друге садржаје у циљу њиховог васпитања и образовања у српском духу, 
посебно из разлога што су ти млади људи као српска интелигенција долазили из 
разних крајева да се школују у Пешти. Текелијанци су га поштовали, а њихов 
Чика Стева, како су га популарно називали, био је надзорник овог, за српски 
народ, значајног Завода непуне четири деценије (од 1882. до 1918). 

Текелијанум је био стециште и расадник српске културе у којем је основано 
ђачко друштво “Преодница”, које је касније прерасло у “Коло младих Срба”, 
у којима је Стеван В. Поповић имао значајну улогу, посебно својим идејама и 
подстицајима за рад. 

У Текелијануму су се окупљали образовани Срби Пеште и Будима. У том 
окружењу младих људи жељних науке провео је Стеван В. Поповић од 1861. 
до 1867. године као питомац, али је његов живот сасвим везан за Текелијанум 
када је постао надзорник Завода који је Текелија основао за образовање српских 
сиромашних ђака. Своју намеру Текелија је остварио у Основателном писму 21. 
августа 1838. године, којим је основао своје „благодетелно заведеније”у Пешти, 
а надзор над њим предао Матици српској, уз напомену да, уколико Матица из 
неког разлога престане са радом, Завод остаје Српској православној општини 
пештанској. Текелијин завод примао је православне Србе рођене у земљама “угарске 
круне”, под условом да су завршили шест разреда гимназије, да слушају правне, 
медицинске, филозофске или техничке науке, да су сиромашни, здрави и да добро 
уче. При избору питомаца универзитетски ђаци су имали предност. Дужност 
питомаца је била да се владају по правилима Завода, да су редовни слушаоци 
и да показују добар успех. Питомци су били ослобођени школарине и испитних 
трошкова, а уколико није било тако, добијали су одређену новчану помоћ у ту 
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сврху. Текелијина жеља је била и да се оснује Пантеон, тј. да се у Заводу подигне 
галерија ликова славних људи заслужних за просвету српског народа. 

Српски ђаци у Текелијануму били су дужни да изучавају словенску и 
српску граматику, уторком и четвртком, као и да читају књиге о словенској и 
српској историји. Правила понашања и изучавање српског језика и историје 
одредио је Текелија својом Уредбом од 1840. године желећи да текелијанци својим 
образовањем представљају елиту српског народа, што су они свакако и били.

Сваке године о Светом Сави одржавала се свечана прослава у Текели-
јануму, и тим поводом су позивани сви имућнији пештански Срби, трговци и 
занатлије на свечаност. Том приликом Стеван В. Поповић одржао је говор по-
водом педесетогодишњице Текелијиног завода, као његов надзорник, на све-
чаној седници српске православне општине пештанске на Светог Саву 1889. 
године. Он истиче значај XVIII века који је изнедрио Карађорђа и Милоша, осло-
бодиоце и државотворце, као и Доситеја и Вука, утемељиваче српске народне 
књижевности. Тај век изнедрио је и Саву Текелију, како каже Поповић, „који је 
ослободио силне српске умове из таме незнања и ударио темеље српској народној 
култури”.16 Текелија је у српском роду велики човек који је био веран угарској 
отаџбини, али је волео свој српски род: „срећан је у данашње време онај народ, 
који у средини својој има људи, које су уз велики дух и силне заслуге њихове до 
оног степена части подигле, на коме сународницима својим могу од користи и 
против туђих угњетавања и страних владара посреднији и жестоки браниоци 
бити”17, а Текелија је један од таквих људи јер је основао установу која образује 
интелигенцију српском народу.

Стеван В. Поповић се у првом периоду свог стваралаштва бавио прете-
жно педагошким и књижевним радом, док се у другом периоду више посвећује 
политици и друштвеном раду. Био је изузетан беседник, држао је говоре као 
посланик у Народно-црквеном сабору у Сремским Карловцима, на Земаљском 
сабору Хрватске и Славоније у Загребу, у Пештанском мађарском парламенту, 
и на седницама Међународног парламентарног скупа у Берлину и Паризу, на 
српском, мађарском, немачком и француском језику. У своје говоре готово увек би 
укључивао потребе српског народа из разних области, а најчешће из образовања 
и културе. 

У говору о св. Николи 1910. у Mађарском сабору, Поповић поставља пи-
тања: о писању књига о Србији, о српским односима, о забрани зближавања срп-
ског народа са једне и друге стране Дунава указујући да би требало писати и 
књиге о Босни и Херцеговини, о Црној Гори, о Балканском полуострву, да треба 
проучити обичаје и дух тих народа како би живели са њима у пријатељству. Он 
предлаже да се у Будимпешти, у средишту државе, штампа један дневни лист 
16 Стеван В. Поповић, Говор о 50. годишњици Текелијиног завода, РОМС М.6.522.
17 Стеван В. Поповић, Говор о 50. годишњици Текелијиног завода, РОМС М.6.522.
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на српском језику, који би се распростирао по целом Балканском полуострву, у 
којем би се људи упознали са политичким и трговинским приликама, те би се 
створили повољнији услови за трговину и индустрију на целом Балкану. 

Какве је односе имала Угарска са Србијом и са колико подозрења је сваки 
одлазак Србина из Угарске у Београд провераван, казује Поповић на свом приме-
ру. Чим који Србин из Будимпеште оде у Београд из било којих разлога, одмах се 
шаљу пријаве против њега. Поповић је био у прилици да га испитују што је ишао 
у Београд и одговара на то: „Ми Србе у нашој домовини васпитавамо у породици, 
у школи, и у цркви: да буду добри домољуби. Немојте дакле сваког пријављивати 
ко иде у Београд”.18 Поповић се, дакле, огледао на пољима српске књижевности и 
образовања, али је био и истакнути политички и друштвени радник.

Поред педагошког рада и доприноса у дечјој књижевности, не може се 
занемарити ни Поповићев приповедачки рад. Писао је приповетке и објављивао 
их у Српским илустрованим новинама, Гласу народа, Задрузи, Јавору, Летопису 
Матице српске и Орлу. Прву приповетку објавио је 1873. године у Гласу народа. 
Ни у приповеткама се није могао ослободити моралисања, па је поред лепих 
описа природе, детаљних описа народних обичаја, понекад врло успешно пор-
третисаних личности, указивао на мане друштва и редовно одлазио у тенденци-
озност и дидактичност. 

У Летопису Матице српске објавио је приповетке: На трећем колену, 
Крај понора, У плиткој води, Господин човек, Стари Гагић, у Јавору: У борби 
живота, Учитељица, у Орлу: Ум за морем, а смрт за вратом, Лука Грабић, 
Зет господин, Деда Раља, Браца, Како право, тако здраво, Црвоточина, Многаја 
љета, Поп Марко, До ископа, Свете сени. У Српским илустрованим српским но-
винама објавио је три приповетке у наставцима: Шумарева ћерка, На клизавој 
стази и Стрина. 

Издао је две књиге приповедака, прву Изворни списи; Из српскога живота, 
1880. године у Новом Саду, у којој су приповетке: Као што често бива, У борби 
живота, На пролеће, Панта Награјисало, Врбов клин и Мој кума Паја, и другу 
књигу 1888. године у којој је објављена дужа приповетка Шумарева ћерка.

У његовим приповеткама пејзажи Фрушке горе заузимају значајно место. 
Берба винограда, обичаји, описи села у зиму и јесен пуни су топлих боја и живих 
догађаја. Успевао је да упечатљиво наслика атмосферу (Нови Сад, Будим, Сремски 
Карловци). Пејзажи у приповеткама усклађени су са расположењем личности, 
тако да је веза природе и човека врло наглашена. Неколико типичних ликова 
ђака, покондирене жене, борца порушених идеала, у приповеткама: Врбов клин, 
Као што често бива, У борби живота, који су досегли највиши уметнички ниво 
код писаца реализма, показују га као писца који је умео да запази карактерне црте 
18 Говор Стевана В. Поповића, Чика Стеве посланика озарачкога изборног среза, изговорен о св. 

Николи 1910. у Мађарском сабору, стр. 4.
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друштва, али је Поповић својим делом остао на размеђи романтизма и реализма, 
очувања идеала и ореола старе славе (приповетка Свете сени) и нових оквира 
којима је циљ сликање друштвеног живота и исправљање порока. 

Умео је да у неколико реченица оцрта карактерне особине ликова које при-
казује. Одлично је познавао Срем, сремске сељаке и њихов начин живота. Том 
познавању сремског менталитета и услова у којима су живели људи тог краја до-
принео је и Поповићев рад на пословима надзорника српских школа Будимско- 
-бачке епархије. 

Мотиви љубави и родољубља доминирају приповеткама, уз добро портре-
тисане ликове, топле пејзаже и незаобилазну педагошку поуку. 

Теме приповедака су врло разноврсне: порушени идеали, борба за нацио-
нално ослобођење, народни обичаји, зеленаштво, пропадање занатлијских поро-
дица, покондиреност, ђаковање, организација српских друштава, патријархална 
породица, али је тенденција готово увек наглашена. Приповетка је орјентисана 
публицистички и моралистички уз учешће коментара, поуке и поруке. На вре-
дности неких његових приповедака (У борби живота, На пролеће) указивали 
су својевремено Стојан Новаковић и Милан Савић, потом Младен Лесковац, а у 
новије време Душан Иванић.

Стеван В. Поповић написао је и три путописа: Из Пеште у Нови Сад же-
љезницом, Први пут у Београду и Један дан у мађарском Риму. У кратким путо-
писним цртама изнео је своја запажања о Београду (Србији), о култури Мађарске 
и о путовању железницом. И у овим текстовима видљиво је просвећивање и на-
ционално обједињавање српског народа раздељеног државним границама 

Први пут у Београду19 објавио је Стеван В. Поповић у Илустрованим но-
винама, у рубрици Из разних крајева. Свој доживљај Београда, српске престонице 
коју је доживео као град слободне српске државе, приказао је врло емотивно. 
Његова родољубива осећања и овде су дошла до пуног изражаја, те на питање 
цариника има ли што за независну Србију одговара: „Осим љубави и српских 
осећаја, ништа више”. 

Посетио је тада Саборну цркву у којој је певао познати панчевачки хор и 
тог тренутка схватио: „Српство дели Дунав и Сава, али оно тражи ипак једно 
земљиште, где ће моћи без зазора да слије своје осећаје – то је земљиште уме-
тности. Камо лепе среће, да нас ова заједничка веза – књижевност и уметност 
што тешње спаја. На овим пољима могу и треба да се братски сусретну сви 
српски умови, сва српска срца”.20

Документарност овог путописа огледа се у опису путовања лађом од 
Пеште до Београда, виђења државне власти у Србији, сазнања о прихватању дела 
19 Стеван В. Поповић, Први пут у Београду, Српске илустроване новине, Нови Сад, 1881. , бр, 1 стр. 10.
20 Стеван В. Поповић, Први пут у Београду, Српске илустроване новине, Нови Сад, 1881. , бр, 1 стр. 12.
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за децу Јована Јовановића Змаја и Стевана В. Поповића и популарности листа 
Невен с оне стране Дунава. 

У Српским илустрованим новинама Поповић описује своје прво путовање 
жељезницом од Пеште до Новог Сада Из Пеште у Нови Сад жељезницом.21 Тема 
овог путописа је технички проналазак, форма се приближава репортажи, а писац 
је посредник и коментатор информације. 

У путопису Један дан у мађарском Риму уз низ историјских података о 
вароши Острогон, поред детаљног описа острогонске базилике, ова путописна 
цртица даје низ података о Србима, о српској цркви, српској застави, о покушају 
унијаћења српске цркве на силу (што су Срби с доста муке одбили), о српским 
старинама, о богато окованим јеванђељима и иконама, о српским јунацима. Из-
носи податак да је број Срба у овим крајевима у сталном опадању, те предлаже 
да се српске цркве и школе подрже и спасавају од пропасти: „Да се драгоцени 
споменици наше вере и народности приберу у један овострани музеј”.22 Та његова 
идеја о оснивању српског музеја на овим просторима допуњена је и решењем 
како да се то учини. Он сматра да би цркве и школе биле збринуте оснивањем 
Друштва св. Саве, а српски музеј би требало подићи у патријаршији у Карловцима, 
или у неком већем и бољем манастиру фрушкогорском као што је Крушедол. 
Приказујући музеј, галерију слика, библиотеку и архив који је посетио са српским 
археолозима, он закључује: „Чудновато је заиста, да у многу знамениту ствар 
или догађај у Угарској мора увек да је умешан и по неки Србин”.23 

Стеван В. Поповић је био добро упућен у стање српске књижевности 
свога времена. Писао је о потреби формирања удружења књижевника и нео-
пходности да се установе критеријуми на основу којих ће се вредновати књи-
жевна дела и одредити правац развоја српске књижевности. Оцењивао је српске 
књижевнике: Јованa Јовановићa Змајa, Јованa Драгашевићa, Миланa Кујунџића, 
Ђорђа Рајковића, Светолика Лазаревића, Милорада Поповића Шапчанина, Јова-
на Грчића Миленка, Риста Милића, Милицу Стојадиновић Српкињу, Драгу Деја-
новић, Софију В. Стефановић, Огњеслава Утјешеновића, Ђуру Јакшића, (готово 
непознатог Глишу Фрањића, поручника), Лазу Костића, Миту Поповића, Стевана 
Владислава Каћанског, Душана Рогића, Меда Пуцића, Милана Ђ. Милићевића, 
Јашу Томића, Вука Врчевића, Јована Суботића, Косту Николајевића, Јакова Игња-
товића, Косту Трифковића, Чедомира Мијатовића, Димитрија Матића, Петра 
Прерадовића, Стевана Миленковића, Ђуру Даничићу. 

Стеван В. Поповић одлучио је да пише о новијој српској лирици, како 
каже, највише с тога што српски народ нема написану историју књижевности 
21 Стеван В. Поповић, Из Пеште у Нови Сад жељезницом, Српске илустроване новине, Нови Сад, 

1882, бр. 34, стр. 346.
22 Стеван В. Поповић, Из Пеште у Нови Сад жељезницом, Српске илустроване новине, Нови Сад, 

1882, бр. 34, стр. 189.
23 Стеван В. Поповић, Из Пеште у Нови Сад жељезницом, Српске илустроване новине, Нови Сад, 

1882, бр. 34, стр. 91.
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којој би претходило писање историје српског народа за коју је неопходна научна 
историјска грађа.

Сагледавајући књижевно-историјске прилике с ове и с оне стране Саве, 
он констатује да је 1860. године дошло до буђења свести у српству о својој 
народности, да се напредне снаге народа окупљају у борби за очување имена, 
језика и особина народног духа, као брана утицају западњаштва, туђем начину 
мишљења и туђим обичајима. 

У младој српској држави с оне стране Саве, такође се образовала народна 
снага како би у одсутном тренутку могла остварити народно јединство. У Црној 
Гори, Босни, Херцеговини, Старој Србији, још увек су трајале борбе против 
вековног непријатеља. Кретање народног духа имало је различите облике у ра-
зним крајевима, али се ишло ка истом циљу са сазнањем да је само у слободи 
напредак и развитак могућ.

„Није мала ствар, кад се крши и ломи стари свет у судару са новим веком. 
Борба је то, у којој за час опет превлада стародавном навиком укорењени ред 
ствари, та таман мисли, да је већ срећно спасен свет од плахе навале нових апос-
тола; али из небуха попусти само незнатни камичак у тој старој згради и ево 
је где се опет руши, да већ падне сасвим. Нови, већ мањом гомилом предрасуда 
одгајени нараштаји стрме на бојиште...”24

Пишући о српским песницима Поповић наводи и њихову регионалну 
припадност показујући тиме да сви српски крајеви имају песнике – представнике 
новије српске лирике: из Бачке (Лукијан Мушицки, Светозар Милетић, Јован 
Ђорђевић, Корнелије Поповић, Димитрије Михаиловић, Јован Јовановић, Вла-
дислав Каћански, Лаза Костић, Ђорђе Рајковић, Дамјан Павловић, Милош Светић 
(Ј. Хаџић), Славко Златојевић (Д. Петровић), Мита Поповић, Огњен Грујић, Ми-
лољуб Бугарски, Иса Ћирић, Светолик Лазаревић, Софија Стефановић и Драга 
Дејановић), из Баната (Јован Стерија Поповић, Васа Живковић и Ђура Јакшић), 
из Срема (Јован Суботић, Јован Грчић Миленко, Стеван Поповић, Л. Станојевић 
и Милица Стојадиновић), из Барање (Никанор Грујић и Милан Андрић), из 
Хрватске (Боројевић, А. Андрић, Утјешеновић, Фрањић), из Далмације (Ј. Сун-
дечић), из Боке (Р. Милић), из Србије (Паја П. Шапчанин, Љ. Ненадовић, Ј. Илић, 
Драгашевић, Абердар, Стојан Новаковић, Милорад П. Шапчанин и В. Васић), 
из Славоније (Бранко Радичевић), из Црне Горе (П. П. Његош), из Сарајева (Си-
ма Милутиновић Сарајлија), из Горње Угарске (Јован Пачић). Констатовао је 
да само Херцеговина и Стара Србија немају својих представника. Поповић је 
нагласио да неће говорити о свим побројаним песницима, већ само о периоду од 
1860. године. 

Оцењујући поезију Поповић посебно наглашава значај песникове ли-
чности. Песник мора да осећа поезију, да кроз њу даје себе, да ствара срцем, 
24 Стеван В. Поповић, Из Пеште у Нови Сад жељезницом, Српске илустроване новине, Нови Сад, 

1882, бр. 34, стр. 48.
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и тако преноси поезију на читаоце. Сматра Ђулиће најдрагоценијим бисером 
српске љубавне поезије, ставља их чак изнад Бранкових песама по духу који 
преносе на читаоца. Посебно наглашава меру у осећањима која су дата у једној 
мисли. Ценећи Змајеву поезију (Ђулиће) он жали што до тада није препевана на 
друге језике, те је остала благо само нашој књижевности. 

Човек је средиште поезије за Поповића, песници не треба да подражавају 
песнике старијих времена, већ треба да изражавају дух свог времена, што је 
Јовановићева родољубива и сатирична поезија најбоље показала.

Стеван В. Поповић као критичар појављује се и оценама књижевних дела 
у рукопису која су подношена Матици српској за награду. Ретко је износио не-
гативне судове, углавном се похвално изражавао о књижевницима, уметницима, 
о српским добротворима, јер је и као педагог већи значај придавао похвали као 
подстицају у раду. 

Пишући о српским књижевницима показао се као добар познавалац новије 
српске књижевности. Сагледавао је стање у српској књижевности времена у 
којем је живео, предлагао оснивање удружења књижевника које би утврдило 
правила и мерила за оцењивање књижевних дела, што је заправо зачетак српске 
књижевне критике. Пишући о новијој српској лирици, код песника је посебно 
ценио њихову улогу у просвећивању српског народа.

Поповићеве оцене књижевних дела углавном су потврђене оценама доц-
нијих критичара. Приказујући књижевна дела он проналази заједничку нит 
њихову, одређује особеност књижевника као и у којој је књижевној врсти по-
стигао највиши уметнички ниво. 

Мита Поповић, по његовом мишљењу, своја песничка остварења дао је 
у књижевним врстама: балади, песничкој приповеци, елегији, као изузетно зна-
чајним за српску књижевност. Каћанском је одао признање на романсама, по 
којима би се могла, како каже, утврдити естетска правила за ту врсту поезије. Код 
Пуцића је запазио изузетно снажне родољубиве песме и песничку приповетку 
„Цвијета“, у којој је препознао драмске ефекте и праве песничке слике. Светолику 
Лазаревићу, Ристу Милићу, Глигорију Франићу и Јаши Томићу одриче песнички 
таленат. У пригодној поезији песникиње Милице Стојадиновић Српкиње уочава 
тугу, а у љубавној и родољубивој поезији Драге Дејановић машту и страст.

Вука Врчевића оценио је као даровитог приповедача и доброг познаваоца 
народног живота, који је умео да препозна праве народне мисли, да прикаже 
морални кодекс на којем почива патријархални живот.

Јовану Суботићу одаје признање што је успео да се отргне од правца у 
којем је васпитаван, којем је припадао и што је кренуо новим правцем у српској 
књижевности. Истиче његове епско-лирске песме са темама, из сеоског живота, 
за које сматра да су претече лирских песама у нашој уметничкој поезији. 

Милићевића цени као књижевника и педагога, који је самообразовањем 
изградио себе и својим приповеткама дао богату грађу за српску историју.
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Уочио је Змајеве Ђулиће као бисере новије српске лирике који плене емо-
тивношћу, родољубиве песме Јакшићеве и његову борбеност, срчаност, његову 
епску трагичност и мада је Недић потцењивао Костићеве лирске песме, Поповић 
је у њима уочио драмски елемент, исти онај који ће окарактерисати целокупну 
Костићеву поезију. Иако је своје критике писао углавном дескриптивно, често 
наводећи делове песама, не може му се оспорити да је успео да одреди карактерне 
црте песника о којима је писао и да уочи основну вредност књижевног дела. 
Његове оцене књижевних дела завређују више поштовања и признања но што им 
је до сада поклањано. 

На пољу књижевне критике Поповић је дао значајан допринос који се са 
ове временске дистанце може квалитетније сагледати, те се уочава да су многи 
његови вредносни судови, које је иначе оспоравао Љубомир Недић, потврђени до 
данас. Не може се оспорити да је умео да процени вредност књижевног дела, да 
уочи његове главне карактеристике, да оцени карактерне црте писца. 

Уочио је Змаја као песника за децу, али и као лиричара на којем би нам 
могла позавидети европска књижевност, драмско у Костићевој поезији, снагу 
епског у Јакшићевој, поетику Меда Пуцића, елегије и песничке приповетке Мите 
Поповића, нежног лиричара природе Јована Грчића Миленка, изрекао је врло 
високе оцене о Врчевићевој и Милићевићевој прози, али су и оцене поезије Јаше 
Томића и Глигорија Франића, у којима им одриче песнички таленат, потврђене 
временском дистанцом, што нам, свакако, даје за право да Поповића оценимо као 
критичара чији се бројни књижевни судови прихватају и данас. Поповић је као 
критичар својевремено био уважаван, што доказује и да је као члан Књижевног 
одељења Матице српске писао реферате о књижевним делима која су, у рукопису, 
подношена Матици српској за награду. 

Богата преписка са знаменитим личностима ондашњег времена које је 
придобио за сарадњу, одаје човека који је сав свој живот посветио повезивању 
српског народа у циљу његовог националног ослобођења и духовног напретка. 
Дописивао се са: Јованом Грчићем, Тихомиром Остојићем, Мишом Димитријеви-
ћем, Миланом Савићем, Антонијем Хаџићем, Ђорђем Рајковићем, Јованом Јова-
новићем Змајем, Лазом Костићем, Јованом Ђорђевићем, Ђуром Јакшићем, Ђор-
ђем Натошевићем, Митом Нешковићем и другима, што доказује да је много вре-
мена посветио повезујући људе, упућујући их једне на друге, позивајући их на 
сарадњу у књижевним часописима, календарима, педагошким гласилима, са ци-
љем повезивања Срба, упознавања српске историје, знаменитих српских људи, 
како би просвећивањем оснажили свој народ. 

Стеван В. Поповић, педагог, књижевник, критичар, издавач, културни и 
јавни радник, распростро је своја интересовања на више поља, желећи да помогне 
свом народу и у томе је као просветитељ, колико је могуће у кратком људском 
битисању, можемо да закључимо, постигао значајан успех. 
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Докторска дисертација Књижевни рад Стевана В. Поповића одбрањена је 
на Филолошком факултету у Београду, 26. октобра 2005. године, пред комисијом: 
проф. др Слободан Ж. Марковић, председник, проф. др Душан Иванић, ментор, 
проф. др Спасоје Граховац, члан. 
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(Штампарија В. Хорњанскога, 1877.) Стр. 40 + 1 л. са сл. 15о.

5. Стеван В. Поповић, Дани одмора, Дарак доброј деци. Од Чика Стеве. Урешен 
са 7 слика. - У Новоме Саду. Издање Српска књижара Браће. М. Поповића. 
Штампарија А. Пајевића. 1878. Стр. 48 са сл. М. 8о. Библиотека за мали свет. 
Свеска IV.

6. Стеван В. Поповић, Дечије радовање, Дарак доброј деци од чика Стеве. 
Урешен са 12 слика. - У Новоме Саду. Издаје српска књижара Браће М. 
Поповића. Српска народна задружна штампарија. 1878. Стр. 80 са сл. 16о. 
Библиотека за мали свет. Свеска III.

7. Стеван В. Поповић, Велики српски декламатор, Збирка одабраних песама за 
декламовање у народним и средњим школама, приликом беседа и светковина, 
прибрао их Стеван В. Поповић. Ново издање. - У Новоме Саду. Издање Српске 
књижаре и штампарије Браће М. Поповића (Штампарија српске књижаре 
Браће М. Поповића). (С.а.). 1879. Стр. 160. Б. 8о.

8. Стеван В. Поповић, Српски декламатор, Збирка одабраних песама за 
декламовање у средњим школама приликом беседа и светковина. Прибрао их 
Стеван В. Поповић епарх. шко. референат. - У Новоме Саду. Издање Српске 
књижаре Браће М. Поповића (Српска народна задружна штампарија). 1879. 
Стр. (3) + 96 + (1). 8о. Библиотека за народ. Свеска VII.

9. Стеван В. Поповић, Бадњак, Дарак доброј деци. Са 14 слика. У Новом Саду. 
Издање штампарије А. Пајевића. 1880. Стр. 62 са сл. М 8о. Чика Стевине 
књиге. Свеска прва.
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10. Стеван В. Поповић, Босиље, Дарак доброј деци од чика Стеве. Са 15 слика. 
- У Новом Саду. Издање Књижаре Луке Јоцића и друга. Српска народна 
задружна штампарија). 1880. Стр. (1) + 72 са сл. М. 8о. Дечије књиге. Свеска 
прва.

11. Стеван В. Поповић, Мале гусле, Нова збирка одабраних песама. За српску 
децу. Прибрао их Чика Стева. - У Новоме Саду. Издање Српске књижаре 
Браће М. Поповића. (Штампарија А. Фукса). 1881. Стр. 62 + (2). М. 8о.

12. Стеван В. Поповић, Мали свет, Књижице за српску децу. Пише Чика 
Стеван. - У Новоме Саду. Издање са сликама парне штампарије Николе 
Димитријевића. (Штампано у штампарији Н. Димитријевића, 1882). Стр. 48 
са сл. М. 8о. Мали свет. Књижице за српску децу. Свеска прва.

13. Стеван В. Поповић, Радован, песме и приче за децу од Чика Јове Змаја 
(Јовановића) и Чика Стеве (В. Поповића), књига прва, Београд, Краљевско-
српска државна штампарија, 1883, стр.298.

14. Стеван В. Поповић, Полаженик, божићни дар српској деци од браца 
Радована, у Новом Саду, издање и штампа М. Димитријевића, 1886, стр. 99.

15. Стеван В. Поповић, Радован, књига друга, Песме и приче за децу од Чика 
Јове Змаја (Јовановића) и Чика Стеве (В. Поповића), са 43 слике, Београд, 
Краљевско-српска државна штампарија, 1888, стр.298.

16. Стеван В. Поповић, Бисер цвеће за ученике-це Народних школа. Приче и 
песме са сликама. Средио Чика Стева. У Београду. Издање Дворске књижаре 
Мите Стајића. (Нова штампарија Саве Раденковића и Брата). (С.а.). Стр. 80. 
са сл. 8о. 

17. Стеван В. Поповић, Школа и живот, свеска за педагогију. Пише и издаје 
Стеван В. Поповић. Књига I. свеска 1. У Пешти. Штампарија Хорњанскога и 
Трегера (1868). Стр. 32. 8о. 

18. Стеван В. Поповић, Изворни списи, Из српскога живота, Приповетке, књ. 1, 
(Као што често бива, У борби живота (приповетка с пута), На пролеће!, 
Панта Награјисало, Врбов клин, Мој кума-Паја). - У Новоме Саду. Издање 
штампарије А. Пајевића. 1880. Стр. (7) + 285 + (1). М. 8о. Изворни списи 
Стевана В. Поповића. Свеска прва. 

19. Стеван В. Поповић, Шумарева ћерка. Приповетка из српскога живота. - У 
Новоме Саду. Штампарија Српске књижаре Браће М. Поповића. 1888. Стр. 
271. М. 8о. Свеска друга.

20. Говор Стевана В. Поповића, Чика Стеве посланика озарачког изборног 
среза, изговорен о св. Николи 1910. у Мађарском сабору.

21. Стеван В. Поповић, Нешто о писму, Преодница, Пешта, 1863. 
22. Стеван В. Поповић, Како можемо напредовати, Преодница, Пешта, 1867.
23. Стеван В. Поповић, Више образовање српкиња, Српска народна школа, Лист 

за васпитање и наставу, Пешта, 1870, стр. 73. 127. 205.
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24. Стеван В. Поповић, Прослава педесетогодишњице Текелијиног завода, Орао, 
велики илустровани календар, 1888.

25. Стеван В. Поповић, Наше задужбине, Орао, велики илустровани календар, 
1890.

26. Стеван В. Поповић, Друштво Светога Саве, Орао, велики илустровани 
календар,1890. 

27. Стеван В. Поповић, Како Шваба, а како Србин, Орао, велики илустровани 
календар,1904.

28. Стеван В. Поповић, Сећање на Бранка Радичевића и његов аманет да му се 
тело пренесе и сахрани на Стражилово, Орао, 4/1878, 13-14, Уредник Орла.

29. Стеван В. Поповић, Шумарева ћерка, приповетка из српскога живота 
Српске илустроване новине, 1881, стр.193,209,225,241,257,273,289.

30. Стеван В. Поповић, На клизавој стази, приповетка из српскога живота, 
Српске илустроване новине, 1882, стр.1,17,49,65,81, 97.

31. Стеван В. Поповић, Стрина, прича из српскога живота, Српске илустроване 
новине, 1882, стр.129,145,161,177.

32. Стеван В. Поповић, Културна писма Стражилову (Реформе у Текелијином 
заводу, Божићна слава, Жеља Текелијина), Стражилово, 1885, бр.4, стр. 120–
124.

33. Стеван В. Поповић, Један дан у мађарском Риму, Стражилово, 1886.
34. Стеван В. Поповић, О себи, Поводом педесетогодишњице Змајевог рада, 

Бранково коло, 1899, стр.749-767.
35. Стеван В. Поповић, Наша новија лирика, Летопис Матице српске, 1873, 

CXV, 44-120; 1880, CXXI/1, 83-102; CXXIV/4, 121-152; 1881, CXXVI/2, 39-
56; CXXVII/3, 121-133; 1882, CXXIX/1, 137-159; CXXXI/3, 110-129; 

36. Говори Стевана Васина Поповића народног заступника изборног котара 
шимановачкога, 9. сијечња и 13. вељаче 1900. у сједницама Сабора Краљевине 
Хрватске, Славоније и Далмације, у Загребу, Тисак краљевске земаљске 
тискаре, 1900.

Resume: Stevan V. Popovic holds an important position in Serbian culture in the second half of the 
XIX century. As a boarder of Tekelija school, he graduated in law in Pesta, but dedicated his life and 
work to the process of enlightment of Serbian people. He did literary work, wrote short stories and 
published them in Javor, Orao, Matica Srpska Chronicle and Serbian Illustrated Newspapers. He 
also wrote biographies of people who were important for the Serbs. He did literary review work as 
well. He published the first anthology of children’s poems, “The Wreath of Poems”. He edited and 
published different collections for children. He published Orao, the great illustrated calendar, which 
became a norm for calendars of those times. He was the editor of Serbian Illustrated Newspapers, and 
published the pedagogical paper “Serbian folk school” and the children’s magazine “Radovan”.
Stevan V. Popovic did pedagogical, educational and literary work, and his work in Serbian literature 
for children puts him to one of the top places in Serbian literature of the type.
Key words: Stevan V. Popovic, publisher, man-of-letters, educator, critic, Serbian, short story, 
calendar, collection for children.


