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ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ СТЕВАНА В. ПОПОВИЋА 
Кад је преминуо књижевник и јавни радник - Оснивач и први председник 

Задруге за исушење југоисточног Срема - Сећања савременика 

На преко два и по столећа старом Зе

мунском гробљу (православно, римока

толичко и јеврејско) које је на лесном 
платоу (Гардош) изнад Доњег града, још 

увек се налази низ надгробних обележја 
која би требало сачувати за будуће време, 

односно потомке. Она су везана за наше 

претходнике, Земунце и намернике са 

разних страна, активне учеснике у по

лити чком, економском и друштвеном 

животу пе само некада посебног града и 

овог краја већ и нашег народа. У његовом 

источном, већем делу, православном 

гробљу, и то у непосредном суседству с 

портом заштићене надгробне цркве 

Светог Димитрија (1876), задужбине гр
чке трговачке породице Петровић

Хариш (изворно Харис), коју мештани 

краће називају Харишева црква или 

Харишева капела, су вечна почивалишта 
с обележјима, најчешће с већим и скуп

љим споменицима: чланова породице 

грађанина земунског Спиридона Андре

јевића (+1851) 1 ; породице јавног рад-

1 М. Дабижић, Земунско гробље на брегу 
Гардошу, Годшињак града Београда XIII, 
Београд 1976, 59-81. Истицано је даје неко 

ника из времена Српског покрета ( 1848/ 
49), члана народног одбора Војводине 
Српске, списатеља и земунског варошког 

лекара (физика) Милоша Радојчића 
( + 1879); породице градоначелника, трго
вца Стевана Марковића (+1895); његовог 
сина друштвеног и политичког радника, 

писца Историје Земуна, сликара и 

економа , два пута градоначелника, 

адвоката Петра ( + 1952); грчког трговца 
Димитрије Биј ала ( + 1899)2 ; породице 
економа и гостионичара Мише Лазића 
Трпка (1900); породице Мите Јовано
вића Врте ( + 1900); и српског народног 
учитеља земунског Вељка Петровића 
( + 1913); поседника и апотекара Теодора 

"грађанин земунски" јер су ес становници 
комунитста делали на грађане (с писмом), 

контрнбуснта и шуцконтрибуентс (зашти
hснн). Касније , кад јс издан Градски ред 

(1862) , становници који "плаlыју најмање 
пет форинти годишње порезе", имају право 
гласа, а деле се, према висини пореза, у три 

изборна тела. 
1 Небригом се споменик са сликом Д. 

Бијала срушио и лежи на земљи. Смрhу 
његове кћери Афродите породица је изумрла 
(око 1950). 
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Јанковића (+1902); српских народних 
добротвора Марије и трговца Панте 

Барјактаровића (+1904) 3 ; породице 
апотекара Фраље пл. Бенка ( + 1905); по
родице привредника Глише К. Петро

вића ( + 191 Ј) и других. 

КАД ЈЕ УМРО ЧИКА СТЕВА 

На том почасном делу гробља које је 

под директно!l-1 заштитом мученика за 

веру (грч. мартирос) је и један над

гробник занимљивог облика, на којем је 

забележено: 

Стеван В. Поповић 

директор Текелијанума 

1845-1918. 

Овде вечни санак снева 

ђачки отац чика Стева. 

О мноrостраној активности и делу С. 

Поповића писано је у стручној лите

ратури и енциклопедијама : Народна 
енциклопедија Ст. Станојевића, ОЕЛ 

Свезнање, Енциклопедија Југославије, 

Мала енциклопедија Просвета, треће 
издање, Београд 1978. итд. У њима је на
значено да је С. Поповић рођен у Старом 

Бечеју, 22. септембра 1845. Међутим, као 
година смрти забележена је - 1917. го

дина. Најновија књига Текелијанумске 
историје XIX века (МС и ЗСТ, Нови Сад 
1997), у којој аутор садржајно и зани
мљиво пише о важним догађајима у дугој 

прошлости Завода Текелијанум као 

3 В. Николић, Панта Барјактаровиh, Ma:ze 
новине, бр. 33, Земун, 11 (24) август 1913, 1. 
М. Дабижић , Школовање уче ника у 
привреди у XVIII и XIX веку, ГГБ XXXVI, 
Београд 1989, 139. Надгробникјс приликом 
бомбардовања Земуна 17. априла 1944. 
оштеhен. 
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расаднику елите српске интелигенције 

и текелијанцима који су се после завр
шеног школовања доказали у позивним 

занимањима, а и као јавни радници у гра

довима Војводине, Хрватске и балканске 

Србије, у поглављу Надзиратељи/ Над
зорници. Међу њима је и Стеван Попо

вић, питомац, а касније, од 1882. до смр
ти, надзорник. Наведено је да се овај 

вредни посленик у вечност "преселио" 
на путу, у Земуну, на Три јерарха, 21 . 
фебруара l 917. године. 4 Осим 1917. го
дине у овом датуму споран је и дан. Ако 

је С. Поповић преминуо 1 ra Св. Три јерар
ха (непокретни црквени празник), онда 

би то требало да се десило пр. н.к. 12. 
фебруара. О датуму смрти С. Поповића 

било је речи и на представљаљу поме

нуте књиге у Земуну.5 Тада се препору
чило да се одговор потражи у сачуваним 

црквеним матичним књигама умрлих. 

У Протоколу умрлих храма Пресвете 

Богородице у Земуну, од 1912. до 1922, 
кљига XIII, стр. 234, текуhи број 8, који 
се налази код матичара СО Земун, забе- • 
лежено је: Y.itpлu Стеван Васин Поповић, 
плем . Фрушкогорски, кр . угарски 

дворски саветник, народни заступник на 

Угарском сабору/ Дан с,нрти јануар 26 
(фебруар 8. 1918) /Супруга му Даринка 
Поповиh, плем. Фрушкогорска, рођ. Тру

мић /Место рођења умрлог Стари Бечеј , 

Угарска / Пребивалииапе и кућни број Бу
дим пешта / Вероисповест источнопра-

4 Извесно је да је 8. фебруара, мислећи 
да јс то према Јулијанском календару, додато 
L3 дана (8 + 13 = 21) юи јс штампарска 
грсшка(21уместо 12). Погрсшнајсигодина. 

5 Поменуто дело Б. Ковачека, стр 165, 
168. Билтен 22. фестивала люнодралtе и 
11ш1111011и.ме, бр 33, Београд-Земун, 20-23. 11 . 
1997, стр 7- 8. 



Сл. l - Стеван В . Поповић (1845-1918) 
Fig. 1 - Stevan V. Popovic ( 1845- 1918) 

вославна / Годин.а :живота 74 године 
(треба 73 - прим. ауг.) /Болест ~ти врста 
cмpmuParalysys cord,Ys6 /Далисеиспо
ведио и причестио није/ Место и дан 
погреба Опште гробље, 28. јануар (10. 
фебруар) / Свештеник који је обавио 
погреб и љегово зваље Душан Отлакан, 

администратор парохије . У Примедби је 
написано: Умро у Земуну. 

Ка је С. Поповић умирао, тражио је 
да га сахране у Земуну како би с брега 

Гардош "гледао на Београд" и последња 

жеља му је испуњена. Гроб је касније 

примерно уређен и постављен је спо
меник у облику масивне призматичне 

стене поремећених слојева. Он се састоји 
од основе, средишњег дела са сивом мер

мерном плочом у којој је урезан наведени 

запис (епитаф) и скулптуре. Наиме, на 

6 С. Поповић је умро од, како се узрок 
тада називао, одузетости срца. Сад је то 
срчани удар. 

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ СТЕВАНА В . ПОПОВИЋА 

врху је гнездо и доминантна фигура орла 

(од армиране каменине) који у усправ

ном положају с раширеним крилима 

симболично, као вечна стража, штити 

поверени гроб, односно оног који у њему 

почива. Гробно место ограничено је оп
сегом и покривено плочом с латинским 

крстом у плитком рељефу. Обележје у 
целини, осим орла, урађено је од бетона 

и облоге од обрађеног вештачког камена 
(Kunststein). 
У време кад је почивалиште уређено, 

убрајано је међу "најлепше и импре
сивно је деловало". Међутим, време а и 

авионска бомба некадашњих савезника, 

кој а је 1 7. априла 1944. г. пала у близини, 
учинили су своје. Једно крило птице је . . 
отпало и остала Је само арматура, док Је 

друго крило напукло у целоЈ дужини. 

Напрслине су видљиве и на другим 

местима скулптуре. Исто тако, оштећења 
постоје и на двостепеном постољу: 
отпали су слојеви обликованог вешта

чког камена тако да се види језгро, одно
сно бетонска основа. 

Пошто је нерешено питање надле

жности за одржавање гробова и обележја 
значајних личности без потомака, о гро

бу С. Поповића нико не води рачуна. За 

утеху је да се обележје помиње у Ката
логу Значајни падгробн.и споменици иа 
православном гробљу у Земуну, који је 

писан 70-их година а један примерак је 
Завод за заштиту споменика културе 
града Београда доставио Управи гроб
ља.7 

7 Управи гробља у Земуну је скренута 
пажња на гроб С. Поповића и стручни служ
беник (етнолог) евидентирао га је и фото
графисао (С. Ђокић, Гроб чика Стева По
повића, рукопис, l 990). 
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Сл. 2 - Гроб јавног радника лекара Ми
лоша Радојчи\1а (Ириг 1920 - Земун 1879), 
у време студија - питомац Завода Текели
јанум 

Fig. 2-Gгave oftЬe puЫic шал, doctoг Mi
los Radojcic (I1·ig, 1820 - Zemu11, 1879) at time 
of his studies- гesident of tl1e boa1·ding sclюol 
of tbc institution "Tekelijanum" 

ЧОВЕК ОД ИНИЦИЈАТИВЕ 

Писана реч С. Поповића као књи
жевника, педагошког и белетристичког 

писца, уредника часописа, календара и 

листова и приређивача шеснаест илу

строваних књига за српску децу имала 

је утицај и на становнике Земуна и око-
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Сл. 3. -Гроб Јована Суботића (Добринци 
1817 - Земун 1986) који је у Текелијануму. 
у допунској настави, средином XIX века 
тскелијанцима предавао српску граматику 

Fig. 3 - G1-ave о[ Jovan Subotic (Dobrinci, 
1817 - Zemun, 1886), who was а part time lec
turer in the middle of the 19th century in 
"Tekelijanum" wћere he de[ivered lectures оп 
Serbian grammar 

лине. Међутим, његова делатност је и 

директно везана за овај део Срема. Онје 

1898. покренуо акцију за оснивање и 
1902. године основана је Задруга за 
исушење југоисточног Срема, која је 
веома много значила за овај крај чије Је 



становништво, нарочито пољопривре

дно, вековима трпело велике штете од 

поплава и подземних вода Саве и Ду
нава. Стручним и организованим радом 
Задруге нрокопавани су канали за одво

ђење воде и подизане црпне станице, та

ко да су исушене знатне површине плод

ног земљишта (65.000 јутара) што је зна-. . 
чаЈНО за "материјални напредак и здрав-

ље народа" поменутог дела области. Први 

доживотни председник био је С. Попо

вић. 8 У време љеговог председниковања 
је за Задругу, која и данас постоји и ради 

под називом Водопривредно предузеће 
с. п. о. Галовица - Београд - Земун, на 

проширеном градском терену (Трг ЈНА 

бр. 10 и ул. Ђорђа Пантелића) 1908/9. 
године саграђена сецесијска пословно
стамбена једноспратница (П+П+С), која 

се због својих архитектонских и стил
ских облика убраја у најзначајније савре

мене грађевине старог језгра Земуна.9 У 
љеном холу су задругари и управно осо

бље касније поставили црну мермерну 

спо~tен-плочу и позлаћеним словима за

писали су речи захвалности: 

Свом осшшаL1у 
и првом председ1111ку од 1902-19 Ј 8. г. 
ЧИКА СТЕВИ В. ПОПОВИЋУ 

захвална 

ЗАДРУГА 
ЗА ИСУШЕЊЕ ЈУГОИСТОЧНОГ СРЕМА 

у Земуну 1930. год. 

Према сећању млађих савременика С. 
Поповић је уживао и углед доброг говор

ника и његова излагања су људи са зани-

8 Народна енциклопедија Ш, 494-495. 
9 Ж. Шкаламсра, Старо језгро Зе.муна, 

књ. П, Београд 1967, 66. Ив. П. Марковић, 
Зе.му11 1ю прекреттщи столећа - прелtа 
писању .7окал11е иш1а.шщ Земун 1984, 72, 
рукопис у Земунској библиотеци. 

ПРИЛОГ БЈЮГРЛФШll CTEBAllЛ В. ПОПОВПЋЛ 

Сл. 4. - Почивалиште Стевана Поповиhа на земун
ском православном гробљу. У позадини: црк.ва Св. 
Дпмитрија (1876) - Харишева црква 
Fig. 4 - Resting place of Stevan Popopvic, in the Zemun 
Orthodox Chшeh cemetery. Behind it there is church of 
St. Dimitrije (Harish chapel) 

мањем слушали. Истицали су: ако је чи

ка Стева нешто предлагао, било је то ле
по изговорено, аргументовано и убе

дљиво. Евентуалне неверице код поједи
наца јављале су се, врло ретко, тек кас

није. 10 За подухват оснивања Водне за-

10 Исто, 71 и изјаве грађана, млађих 
савременика С. П: домаlшца Даница Симиl1 
(-!-Ј 950) која јс повремено радила на имању 
П. Марковића, слушала је о штетама које су 
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Сл. 5. - Стилска зграда Водне задруге, 
односно Водопривредног прсдузеl1а Гало
вица - Београд - Земун 

Fig. 5 - Style buildiлg of the Vodna zadruga, 
i.e. Vodoprivredno preduzece Galovica, Bel
grade - Zeinun 

друге било је важно да иницијатора осим 
грађана подрже и пољопривредници, пр

венствено угледни домаћини. Забеле-
. . . 

жена Је анегдота која "показује велику 

говорничку вештину народног посла

ника С. Поповића". На скупу у једном 
селу први предлагачи су поменули да ће 

чиниле високе воде Саве, нарочито пре по
дизања железничког насипа , поч. 80-их го
дина прошлог века; Драrугин Томић ( + 1951) 
водопривредни техничар Водне задруге и 
службеник Лазар Рашковиh ( + 196 1 ), Озрен 
Карамата ( + 1973 ), банкарски службеник, 
Милан Д. Томиh ( + 1983) и др. 
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за жељену задругу бити потребна изве

сна средства. Чим су интересенти чули 

"за нове намете", они су се успротивили. 

Тада је реч "узео чика Стева и у подужем 
говору уверавао је интересенте да све 

што је предузимао, да је то увек чинио 

једино и искључиво у интересу СВОЈИХ 

бирача, па према томе задруга ће кори
стити свима ... Кад је завршио говор , 

присутни су били толико збуњени да 
нису знали шта да одговоре". С. Поповић 
је закључио и у записник је ушло: скуп
штина одобрила оснивање задруге. 11 

Из наведених разлога треба сачувати 

успомену и спомен-обележја која се од

носе на С. Поповића, трудољубивог и ро
дољубивог прегаоца свог времена. Треба 
поменути да 1998. година подсећа дана
шње становнике југоисточног Срема да 
је прошло столеће од покретања питања 

осниваља Водне задруге, односно Водо

привредног предузећа Галовица и осам 
деценија од смрти заслужног књижевног 

и јавног радника Стевана В. Поповића. 

11 И. Марковиh је у поменутом рукопису 

забележио "усмено казиваље" свог оца Пе
тра (Земун, 1869- 1952). О представљању 
књиге (о Текелијануму) Б. Ковачека, стању 
гробног места и обележја и о овом прилогу 
биографији С. Поповиhа писано је обаве
штен директор ВП Галовица мр Стеван Ми
лашинов11!1 и може ес очекивати да ће Пре
дузеl1е предузети неопходне мере ради 
обнове гроба. У сваком случају, у првој фази 
треба продубити део уклесаног текста и сва 

слова на мермерној плочи испунити бојом 
и очистити надгробну плочу од вештачког 
камена . За овај прилог користило смо 
фотографије садржајне фототеке Завода за 
заштиту споменика културе града Београд. 
Угледној установи захваљујемо и на овај 
начин. 



ПРИЛОГ БIЮГРАФИЈИ СТЕВАНА В. ПОПОВИЋА 

А GONTRIВUTION ТО ТНЕ BIOGRAPHY OF ТНЕ WRIТER 
AND PUBLIC MAN STEYAN У. POPOYIC 

Miod1·ag А. DаЬбс 

Оп tl1e old Orthodox Churcl1 cemetery in 
Zemun have Ьееn preserved grave stones of а 
larger number of the inhaЬitants ofZemuп and 
some passers-by, the active participants in the 
political, economic апd social life, поt опlу of 
tl1e town itsel r апd its suпouпdiпgs, but also of 
the SerЬian people as а wlюle. Among tl1em is 
also the grave with tombstoпe of thc writcr, 
political and puЫic man Stcvan У. Popovic 
(Stari Вссеј, Scptcmbcr 22, 1845 - Zemun, 
1918). Howcvcr, in tl1c profcssional literaturc 
and cncyclopcdias as the year of his death is 
1917. Througl1 tl1c rcsearchcs of church and 
puЬlic dcath rcgistry it has comc out tLiat S. 
Popovic died on Fcbruary 8, 1918. 
Aside other duties, S. Popovic was also the di
rector of the Tekelija1111111. f1·om 1882 until l1is 
death of the boarding house for SerЬian stu-

dents from Austгia, i.e. Aust1·ia-Hungary who 
were studying in Budapest. * 

Fог the town of Ze111u11 and Lower Srem S. 
Popovic is also important Ьecause in 1898 he 
set in action the foundation of the Zadruga ::д 
isusenjejugoistoёnog S1·ema (Society for Drain
ing the Агеа of Southeastem Srem) founded in 
1902, which prevented Пooding this area from 
11igh and underground wateгs of the Sava and 
DanuЬc throнgh makiпg chaпels апd building 
pнmpiпg stations. The Society exists even to
day and works under the name Vodop1·ivred110 
pгeduzece Calovica. Its main office is iп the 
oпestoried stylc buildiпg raiscd in 1909 whcn 
S. Popovic was president. In it there is also а 
memorial taЫet from 1930 with the text of grati
tude to "t\1e founder and first president uncle 
Steva У. Popovic". 

* The institution and fund "Tekelijanum" was 
founded in Budapest in 1838 Ьу the pol itician 
and national Ьenefactor Sava Tekel ija (1761-
1842). It was the center of the elite SerЬian 
inteligentsia in Austria-Hungary. 
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