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Caжетак:
Јован Стерија Поповић (1806—1856), један од најзначајнијих писаца српске књижевности, просветитељ и научник, 
поседовао је богату личну библиотеку од које је данас, нажалост, сачувано само 13 књига. Идентификоване су као 
Стеријине на основу његовог аутографа који се налази на њима или на основу стихова које је својом руком записао. Свих 
13 се чувају у Вршцу, 10 припадају Градској библиотеци, а три су у власништву Градског музеја. Претпоставља се да се 
понека књига са Стеријиним потписом може данас наћи код приватних колекционара.
Након Стеријине смрти, његову библиотеку је наследила супруга Јелена. Она је већину књига продала Францу Ветлу, 
књижару и издавачу из Темишвара, тако да је лична библиотека чувеног писца веома брзо након његове смрти 
расформирана.

Кључне речи: Јован Стерија Поповић, лична библиотека, Градска библиотека Вршац, Градски музеј Вршац, културно 
наслеђе, књиге

Јован Стерија Поповић, писац, просветитељ, научник 

Јо ван Сте ри ја По по вић свој пе чат ни је оста вио са мо у књи жев но сти и по зо ри шној умет но-
сти, већ и у обла сти про све те, за ко но дав ства, лек си ко гра фи је, на у ке. Био је ме ђу осни ва чи ма 
и уте ме љи ва чи ма основ них ин сти ту ци ја кул ту ре он да шње Ср би је, ко ја је 1804. го ди не, на кон 
Пр вог срп ског устан ка, за по че ла свој пут ка мо дер ни за ци ји. Ро ђен у Вр шцу 13. ја ну а ра 1806. 
го ди не,1 од оца Сте ри је По по ви ћа и мај ке Ју ли ја не рођ. Не шко вић, ћер ке по зна тог срп ског 
сли ка ра Ни ко ле Не шко ви ћа, овај про фе сор ла тин ског, адво кат, ми ни стар про све те, за ко но да-
вац, про све ти тељ, на уч ник и књи жев ник, био је је дан од нај у че ни јих Ср ба сво га до ба.

На кон за вр шет ка сту ди ја пра ва у Ке жмар ку (Сло вач ка) вра ћа се 1830. у Вр шац, где по чи ње 
да ра ди као про фе сор ла тин ског је зи ка у при ват ној шко ли и тај по сао оба вља до 1836. го ди не. 
По том се ба вио адво ка ту ром, да би кра јем 1840. кон ку ри сао и био при мљен на ме сто про-
фе со ра при род ног пра ва у но во о сно ва ном Ли це ју у Кра гу јев цу. Го ди не 1842. по ста вљен је за 
на чел ни ка у По пе чи тељ ству про све ште ни ја и на тој функ ци ји оста је до 1848, ка да да је остав ку 
и вра ћа се у Вр шац. Још док је био у Кра гу јев цу по кре ће ини ци ја ти ву са Ата на си јем Ни ко ли-
ћем2 за осни ва ње Дру штва срп ске сло ве сно сти (ка сни је СА НУ). Као на чел ник По пе чи тељ ства, 
ука зом осни ва На род ни му зеј 10. ма ја 1844. го ди не као Му зе ум серб ски, ко ји је на јед ном 
ме сту тре ба ло да „са бе ре ста ри не и да их за по том ство са чу ва“.3 Пи ше пр ви про свет ни за кон 
об но вље не Ср би је, уџ бе ни ке ла тин ског и не мач ког је зи ка, ре то ри ке, ма те ма ти ке и ге о гра фи-
је. Да нас се о ње му го во ри као о кла си ку срп ске књи жев но сти и „оцу срп ске дра ме“. Умро је у 
Вр шцу 26. фе бру а ра 1856. у пе де се тој го ди ни жи во та.

1  Да ту ми су на ве де ни по но вом ка лен да ру, по ста ром, Сте ри ја је ро ђен 1. ја ну а ра 1806, а умро је 26. фе бру а ра 1856.

2   Ата на си је Ни ко лић (1803–1882) ин же њер, про фе сор ма те ма ти ке и пр ви рек тор Ли це ја у Кра гу јев цу, је дан од осни ва ча Дру штва 
срп ске сло ве сно сти. За јед но са Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем осно вао је пр во про фе си о нал но по зо ри ште код Ср ба „Те а тар на 
Ђу мру ку“ у је сен 1841. го ди не.

3  Градски музеј Вршац, Исто ри јат му зе ја, пре у зе то 19. 7. 2018, http://www.na rod ni mu zej.rs/o-mu ze ju/isto ri jat-mu ze ja/.
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Чо век ши ро ке еру ди ци је и ин те ре со ва ња, пре ма пи са њу ње го вих са вре ме ни ка, а за тим и 
на след ни ка и из у ча ва ла ца, имао је бо га ту лич ну би бли о те ку.4 Пр ве за пи се о то ме на ла зи мо 
код ње га са мог, јер ка ко пи ше у За пи ска ма: „Че ло мо га кре ве та сто је књи ге на ра фу. Ка да би 
се ка кво зе мљо тре се ни је до го ди ло, мо гле би ме књи ге уби ти, и та ко би се мо гло ка за ти да сам 
од књи га умро.“5

Збир ка књи га ко ју је по се до вао Јо ван Сте ри ја По по вић, су де ћи пре ма ње го вим ин те ре со-
ва њи ма, а по себ но ци та ти ма ко је је на во дио у свом књи жев ном опу су, сва ка ко је мо ра ла би ти 
бри жљи во ода бра на.6

На жа лост, да нас за све га 13 књи га мо же мо са си гур но шћу твр ди ти да су би ле део ве ли ке 
лич не Сте ри ји не би бли о те ке. Иден ти фи ко ва не су као ње го ве на осно ву ауто гра фа ко ји се на-
ла зи на њи ма или на осно ву сти хо ва ко ји су за пи са ни ње го вом ру ком. Свих 13 књи га се на ла зе 
у Вр шцу (10 су у вла сни штву Град ске би бли о те ке, а 3 при па да ју Град ском му зе ју).

Основ но је пи та ње шта се за пра во де си ло са овом би бли о те ком, од ко је је да нас са чу ва но 
то ли ко ма ло на сло ва.

На осно ву се ћа ња и ка зи ва ња књи жев ни ка Ми о дра га М. Пе ши ћа, ду го го ди шњег би бли о-
те ка ра На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, у де поу из го ре ле би бли о те ке на ла зи ли су се ни зо ви 
књи га са за бе ле шка ма да су при па да ле Сте ри ји, али ка да је 1953. го ди не Ми лан То кин по ку-
шао да ис тра жи ове на во де ни шта де таљ ни је ни је ус пео да са зна.7

По ста вља се пи та ње да ли је Сте ри ја, на пу шта ју ћи Бе о град 1848. го ди не, та мо оста вио сво-
је књи ге. Те шко је по ве ро ва ти у ова кву мо гућ ност, по го то во ако се зна да се у Вр шац по ву као 
баш са же љом да се у ми ру ба ви пи са њем.

Ми ли вој Јо ва но вић8 и сте ри о лог Ми лан То кин9 сма тра ју да је глав ни „кри вац“ за не ма ран 
од нос пре ма Сте ри ји ној лич ној би бли о те ци су пру га Је ле на, њен за кон ски на след ник. Јо ва но-
вић и То кин твр де да је рас пар ча ва ње ове би бли о те ке по че ло још за вре ме Је ле ни ног жи во та, 
у пе ри о ду из ме ђу 1856. и 1877. го ди не. Обо ји ца све до че да им је Фе ликс Ми ле кер10 ре као да 
је Франц Ветл, књи жар и из да вач из Те ми шва ра, од мах на кон Сте ри ји не смр ти, от ку пио од ње-
го ве удо ви це ве ћи део књи га и од нео их у Те ми швар. Том при ли ком је и сам Фе ликс Ми ле кер 
на ба вио не ко ли ко пу бли ка ци ја ко је су при па да ле чу ве ном пи сцу и ста вио их у не ин вен та ри са-
ни де по Град ске би бли о те ке, где су про на ђе не тек по сле осло бо ђе ња, 1944. го ди не.

Три на ест књи га из лич не би бли о те ке Јо ва на Сте ри је По по ви ћа

Сте ри ји ну за о став шти ну да нас чи не: че ти ри све ске Ле то пи са Ма ти це срп ске; две све ске 
Пе са ма Кри сто фа Мар ти на Ви лан да; три у ко жу по ве за на бро ја Ви лан до вог ча со пи са Не мач ки 
Мер кур, је дан ком плет го ди шта По ли тич ки раз го во ри по кој ни ка (1792) из да ва ча Мо ри са Фла-
ви у са Тренк фон Тон де ра; Осно ве ле пих на у ка, Јо ха на Хајн ри ха Фа бе ра; Ка та ли на и Ју гур та од 

4  Ми ли вој Јо ва но вић, „Не што о лич ној би бли о те ци Јо ва на Сте ри је По по ви ћа“, Би бли о те кар бр. 1 (1950): 406–407.

5  Јо ван Сте ри ја По по вић, Де ла (Бе о град: Дра га нић; Су бо ти ца: Ми нер ва, 2004), 637.

6   Не ки ауто ри ко је Сте ри ја ци ти ра или спо ми ње су: Хо мер, Хо ра ци је, Вер ги ли је, Ови ди је, Те рен ци је, Фе друс, Плу тарх, Де мо крит, 
Пла тон, Ари сто тел, Сер ван тес, Шек спир, Ари о сто, Мо ли јер, Са мју ел Ба тлер ста ри ји (тзв. Хју ди брес-Ба тлер), Мил тон, Ло ренс Стерн, 
Да ни јел Де фо, Би фон, Ле синг, Лихтнберг, Клоп шток, Ла саж, Кла у рен, Ге те, Ши лер, Вил хелм Шле гел, Хер дер, Ви ланд, Вај се, Мо рис 
Фла ви ус Тренк фон Тон дер, Вол тер, Ло пе де Ве га, Гот шел, Ло мо но сов, Фло ри ан, Вик тор Иго, Ко це бу, Жан Пол, Чо ке, Блу ма у ер, 
Менцл, Бај рон, Бер не... Од до ма ћих пи са ца: До си теј, Ра јић, Мра зо вић, Му шиц ки, Ви да ко вић, Ву јић, Ка ра џић, Ха џић, Ве зи лић.

7  Ми лан То кин, „Књи го љу бац Сте ри ја“, Књи жни чар св. 17–18 (1956): 444.

8   Ми ли вој Јо ва но вић (Руд на (Ру му ни ја) 1886 – Вр шац 1968), би бли о те кар Град ске би бли о те ке у Вр шцу од 1934. По стао је пр ви 
управ ник ове би бли о те ке по сле Дру гог свет ског ра та. На пи сао је ве ли ки број тек сто ва са те ма ма из вр шач ке исто ри је и об ја вио их 
у за ви чај ној пе ри о ди ци, у збор ни ци ма Ма ти це срп ске и струч ним би бли о теч ким ча со пи си ма.

9   Ми лан То кин (Вр шац, 1909 – Но ви Сад, 1962), ди пло ми ра ни прав ник, но ви нар, би бли о те кар, сте ри о лог. Пи сао је пе сме, но ве ле, 
књи жев но и сто риј ске сту ди је, члан ке и рас пра ве. Об ја вио је мо но гра фи ју Јо ван Сте ри ја По по вић (Бе о град 1956) и при ре дио је са-
бра на де ла Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (Но ви Сад 1958).

10   Фе ликс Ми ле кер (Вр шац, 1858–1942) осни вач Град ске би бли о те ке и Град ског му зе ја у Вр шцу и њи хов до жи вот ни управ ник.
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Га ја Са лу сти ја Кри спа и Исто ри ја сла вен ских је зи ка и књи жев но сти Па ве ла Јо се фа Ша фа ри ка 
ко ји се чу ва ју у Град ској би бли о те ци и Град ском му зе ју у Вр шцу.

Осно ва на је прет по став ка да се по не ка књи га са Сте ри ји ним ауто гра фом мо же на ћи код 
при ват них ко лек ци о на ра.

Че ти ри Ле то пи са Ма ти це срп ске ко ји су штам па ни ћи ри ли цом Сте ри ја је пот пи сао ћи ри-
лич ним сло ви ма (Јо ан на С. По по ви ћа), а оста ле књи ге ко је су штам па не не мач ком го ти цом 
пот пи си вао је ла ти ни цом (Jo an nis S. Po po vits). Пот пи си вао се там но бра он ма сти лом, сло ва су 
му ле па, ду гу ља ста, чит ка и уко ше на на де сно.

У Град ској би бли о те ци у Вр шцу на ла зи се сле де ћих 10 књи га:
1.  Серб ске ле то пи си за год. 1826: пер ва ча сти ца (го ди на II, част 4), штам пан у Бу ди му 1826. 

Сте ри јин пот пис на ла зи се на на слов ном ли сту ис под ам бле ма Ма ти це срп ске. Ћи ри лич-
ни пот пис гла си: Јо ан на С. По по ви ћа. У овој све сци на стр. 80–85 об ја вље на је Сте ри ји на 
По е ма сла ве но серб ско му на ро ду на но во ле то 1826. У пр вом сти ху тре ће стро фе ру ком је 
по пра вио штам пар ску гре шку ко ју су пре ви ђа ли и ка сни ји ре дак то ри из да ња ње го вих 
де ла. Та ко да овај стих тре ба да гла си: „Хел ки о на оби та тел ни це!“ (а не „оби та те ли ште“ 
ка ко се и да нас штам па).

2.  Серб ске ле то пи си за год. 1827: дру га ча сти ца (го ди на III, ча сти ца 9), штам пан у Бу ди му 1827. 
На на слов ном ли сту, ис под ам бле ма Ма ти це срп ске на ла зи се Сте ри јин пот пис, ћи ри лич-
ним сло ви ма: Јо ан на С. По по ви ћа дар Ма ти це Срб ске. На не па ги ни ра ним стра на ма ове све-
ске Ле то пи са, а ис пред спи ска прет плат ни ка је Об ја вле ни је – по зив на прет пла ту на Сте ри-
ји ну тра ге ди ју Не ви ност или Све ти слав и Ми ле ва, за ко ју се ка же да ће из штам пе иза ћи о 
бу ду ћем пе штан ском ва ша ру на Све тог Јо ва на. Мо же се са зна ти и да је ова књи га тре ба ло 
да има илу стра ци је ра ђе не у ба кро ре зу и да ће у прет пла ти ко шта ти 24 крај ца ре у сре бру.

3.  Серб ске ле то пи си за год. 1828: дру га ча сти ца (го ди на IV, ча сти ца 13), штам пан у Бу ди му 
1828. На по ле ђи ни на слов ног ли ста на ла зи се Сте ри јин ауто граф ис пи сан ћи ри лич ним 
сло ви ма: Јо ан на С. По по ви ћа дар од Ма ти це.

4.  Серб скиј ле то пис на ста вљен Те о до ром Па вло ви чем закл. адво ка том: за го ди ну 1832, ча сти-
ца тре ћа (го ди на VI II, ча сти ца 30), штам пан у Бу ди му 1832. На уну тра шњој стра ни пред-
ње ко ри це на ла зи се Сте ри јин пот пис ћи ри ли цом: Јо ан на С. По по ви ћа дар од г. Па хо миа. 
Реч је о Па хо ми ју Јо ва но ви ћу, Сте ри ји ном при ја те љу из Вр шца, ка лу ђе ру и про фе со ру 
Бо го сло ви је, ко ме је ис пе вао Оду (1834), а ко ји је ка сни је по стао ар хи ма ндрит срем-
ског ма на сти ра Ши ша то вац. На стр. 65–76 је по смрт но сло во ко је је Па хо ми је Јо ва но вић 
одр жао над гро бом Си не си ја Ра ди во је ви ћа, ади ми ни стра то ра вр шач ке епар хи је ко ји је 
умро 18. апри ла 1832. у Вр шцу. На стра ни 73. Сте ри ја је ру ком ис пра вио штам пар ску 
гре шку, та ко што је јед ном хо ри зон тал ном ли ни јом пре цр тао ре че ни цу ко ја је два пу та 
за ре дом по но вље на („да ни смо већ уве ре ни“).

5.  Пе сме (Po e tische Schrif te)од Кри сто фа Мар ти на Ви лан да. Ова пр ва све ска има 352 стра-
не, штам па на је у Ци ри ху 1770. Књи га је пре ко ри че на, има све тло си во-пла ве кар тон ске 
ко ри це. На уну тра шњој стра ни пред њих ко ри ца не ка да је ста ја ло име ра ни јег вла сни ка 
и да тум ка да је она на ба вље на, али је пре ко то га ка сни је пре ле пљен екс ли брис Град ске 
књи жни це Вр шац. Ме ђу тим, Ми лан То кин је књи гу имао у ру ка ма пре не го што је екс-
ли брис за ле пљен, та ко да је про чи тао име прет ход ног вла сни ка – то је био Мар дел фон 
Да ни јел, ка то лич ки све ште ник у Вр шцу (од 1822. до 1863) и чо век за ко га се сум ња ло да 
је 1849. убио во ђу по бу ње них Ср ба Алек сан дра Ку ма но ви ћа.11 Фон Да ни јел је ову књи гу 
на ба вио 1803. и то је сво јом ру ком за бе ле жио на уну тра шњој стра ни пред њих ко ри ца. 
Сте ри јин пот пис је на на слов ном ли сту, ис пи сан је ла ти ни цом и гла си: Jo an nis S. Po po vits. 
На два ме ста у књи зи је Сте ри ји но под вла че ње.

11  То кин, Нав. де ло, 447.
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6.  Пе сме (Po e tische Schrif te)од Кри сто фа Мар ти на Ви лан да. Ово је дру га све ска ко ја је та ко-
ђе штам па на у Ци ри ху, 1770. Књи га је пре ко ри че на, има исте све тло си во-пла ве ко ри це 
као и пр ва све ска и 288 стра на. Сте ри јин скра ће ни ла ти нич ни пот пис се на ла зи на на-
слов ном ли сту ис под ви ње те и гла си JSPo po vits. У овој све сци су мно го број на Сте ри ји на 
под вла че ња.

7.  Књи жев ни ча со пис Не мач ки Мер кур (Der te utsche Mer kur) за ме се це ја ну ар–март 1773. 
Ча со пис је штам пан у Франк фур ту и Лај пци гу 1773, а из да вао га је Кри стоф Мар тин 
Ви ланд. Има 288 стра на, по ве зан је у там но бра он ко жни по вез са зла то ти ском на хрп ту. 
На по ле ђи ни пре ли ми нар не стра ни це је Сте ри јин пот пис ла ти ни цом ((Jo an nis S. Po po vits).

8.  Дру га све ска Ви лан до вог ча со пи са Не мач ки Мер кур (Der te utsche Mer kur) за ме се це ја ну-
ар–март 1774. И она је по ве за на у там но бра он ко жни по вез, али не ма Сте ри јин пот пис, 
ме ђу тим има сти хо ве ис пи са не ње го вом ру ком. На и ме, на по след њем пра зном ли сту 
гра фит ном олов ком ис пи сао је пет сти хо ва. Реч је о кон цеп ту за пе сму „Над гро би је вла-
ди ки Сте фа ну По по ви ћу“.12

9.  Тре ћа све ска Ви лан до вог ча со пи са Не мач ки Мер кур (Der te utsche Mer kur) за ме се це 
април–јун 1774, та ко ђе не ма Сте ри јин пот пис, ме ђу тим на по след њем пра зном ли сту 
има два сти ха за пи са на ње го вом ру ком гра фит ном олов ком. И она је, по пут прет ход не 
две, по ве за на у исти ко жни по вез са зла то ти ском на хрп ту. Са др жи вр ло ве ли ки број под-
вла че ња Сте ри ји ном ру ком.

10.  Ча со пис По ли тич ки раз го во ри по кој ни ка (Po li tische Gespräche der Tod ten) за 1792. го ди ну 
је за пра во под ли стак Ne u wi e der ze i tun ga ко ји је из да вао Мо рис Фла ви ус Тренк фон Тон-
дер. Књи га је пре ко ри че на, да нас има кар тон ске ко ри це све тло бра он бо је. Сте ри ја се 
пот пи сао ла ти ни цом (Jo an nis S. Po po vits) на по чет ку тек ста на тре ћој стра ни ци. Ово де ло 
Сте ри ја по ми ње у свом Ро ма ну без ро ма на. На по след њој стра ни фор за ца за бе ле же но је 
име ра ни јег вла сни ка књи ге – Con stan tin Spa its (Кон стан тин Спа јић).

По ред опи са них 10 књи га ко је су вла сни штво Град ске би бли о те ке, још три се да нас чу ва ју 
у Град ском му зе ју у Вр шцу. Све има ју Сте ри јин пот пис:

1.  Осно ве ле пих на у ка (An fang sgründe der Schönen Wis sen schaf ten), ауто ра Јо ха на Хајн ри ха Фе-
бе ра је пу бли ка ци ја штам па на у Мајн цу, 1767. Сте ри јин пот пис ла ти ни цом је на на слов-
ном ли сту ис под ви ње те (Jo an nis S. Po po vits). Књи га је у ко жном по ве зу, са ле по укра ше-
ним хрп том са зла то у ти сну тим ора на мен ти ма.

2.  Ка та ли на и Ју гур та (Sal lust’s Ka ti li na und Ju gurt ha), де ло Га ја Са лу сти ја Кри спа, у пре во ду 
Јо ха на Кар ла Хе ка, штам па но је у Бе чу 1800. го ди не. Има 250 стра на. Ова књи га слу жи-
ла је Сте ри ји као при руч ник при ли ком на ста ве ла тин ског је зи ка у Вр шцу, а ка сни је и при 
са ста вља њу Ла тин ске гра ма ти ке у Бе о гра ду. Пот пи сао се на на слов ном ли сту ла ти ни цом 
(Jo an nis. S. Po po vits), а од мах по ред пот пи са, са де сне стра не, на ла зи се пе чат пан че вач-
ке тро ша ри не (овал ни пе чат са аустро у гар ским дво гла вим ор лом са нат пи сом при дну: 
К ЗО gst – Amt. Pan csow). Овај пе чат отва ра пи та ње да ли се не ка да (бар у обла сти Вој не 
гра ни це) пла ћа ла град ска тро ша ри на на књи ге ко је су уно ше не.

3.  Исто ри ја сло вен ских је зи ка и књи жев но сти на свим ди ја лек ти ма (Chis hte der sla wischen 
Sprac he und Li te ra tur nach al len Mun dar ten) од Па ве ла Јо се фа Ша фа ри ка, штам па на је у 
Оф те ну, 1826. Књи га је у по лу ко жном по ве зу, има 524 стра не. Сте ри јин пот пис је на 
на слов ном ли сту ла ти ни цом, а ис под ње га, цр кве но сло вен ским вер зал ним сло ви ма, ути-
сну то је име ра ни јег вла сни ка: Ан то ни је Ар нот.13 На дру гом пред њем фор за цу нат пис Ex 

12  Вла ди ка По по вић је био Сте ри јин при ја тељ ко ји је стра дао 1849. го ди не.

13   Ан то ни је Ар но вљев Ар нот (1808–1841), про фе сор фи зи ке на Ли це ју у Бе о гра ду и уред ник Срб ске но ви не или Ма га зи на за ху до же-
ство, књи же ство и мо ду. Умро у Бе о гра ду 11. сеп тем бра 1841. го ди не.
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li bris An to nii Ar noth, Advo ca ti, а ле во од то га број 34088. Не што ни же је Сте ри ји ним ру ко-
пи сом за пи са на за бе ле шка: пољ ски szsc. szkrz = шт, шкр. На овој књи зи се мо гу пра ти ти 
сви ње ни вла сни ци и пут ко јим је до спе ла до Град ског му зе ја у Вр шцу. Сте ри ја је књи гу, 
по сле смр ти Ан то ни ја Ар но та от ку пио од ње го ве удо ви це. По сле Сте ри ји не смр ти, књи-
га је до спе ла у вла сни штво ње го вог бра та Ђор ђа С. По по ви ћа, за тим у ру ке ње го вог зе та 
Све ти сла ва Цве ји ћа, па ње го вог си на Ла за ра Цве ји ћа, да би је Град ском му зе ју у Вр шцу 
по кло нио др Ми раш Ки ћо вић, ко ји ју је 1924. ку пио у Вр шцу од књи жа ра Ми ла на Пет ка-
Па вло ви ћа. Под вла че ња и бе ле же ња на мар ги на ма су мно го број на.

За кључ на раз ма тра ња

Бр зој и ла кој рас про да ји Сте ри ји них књи га, осим ње го ве удо ви це Је ле не, ко ја ни је има ла 
свест о ва жно сти очу ва ња ове збир ке, сва ка ко је до при не ла и чи ње ни ца да у том тре нут ку у 
Вр шцу ни је ра ди ла ни јед на чи та о ни ца или би бли о те ка ко ја би евен ту ал но би ла за ин те ре со ва-
на да от ку пи и са чу ва у це ли ни Сте ри ји ну би бли о те ку. Иако је Вр шац ме ђу пр вим гра до ви ма 
у Вој во ди ни имао сво ју срп ску чи та о ни цу, ко ја се још 1837. под име ном Ка си но у Вр шцу ја вља 
као пре ну ме рант за Ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду,14 а ко ју ка сни је у свом пи сму 
упу ће ном Љу де ви ту Га ју спо ми ње и вр шач ки адво кат Гри го ри је Ми лу ти но вић,15 она на жа лост, 
пре ста је са ра дом пре Сте ри ји не смр ти у вре ме Бу не на ро да у Вој во ди ни (1848/49).

Ре ста у ра ци ја и кон зер ва ци ја свих де сет књи га ко је су у вла сни штву Град ске би бли о те ке Вр-
шац ура ђе не су то ком 2016. у ла бо ра то ри ји Би бли о те ке Ма ти це срп ске и оне се да нас чу ва ју 
у спе ци јал ним ор ма ни ма на Оде ље њу ста ре и рет ке књи ге вр шач ке Би бли о те ке. У на ред ном 
пе ри о ду, на исти на чин би тре ба ло за шти ти ти и пре о ста ле три књи ге ко је при па да ју Град ском 
му зе ју, јер су у ве о ма ло шем ста њу. У пла ну је да свих 13 књи га бу ду уне те у елек трон ски Ре-
ги стар ста ре и рет ке књи ге. Та ко ђе, тре ба ло би ус по ста ви ти са рад њу са би бли о те ка ма у Те ми-
шва ру и по ку ша ти утвр ди ти да ли не ка од та мо шњих би бли о те ка по се ду је књи ге из Сте ри ји не 
за о став шти не. На тај на чин би се про ши рио овај скром ни спи сак не ка да бо га те лич не би бли-
о те ке Јо ва на Сте ри је По по ви ћа.
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14   Лист Срб ска но ви на или ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду, ко ји је уре ђи вао Ан то ни је Ар нот, об ја вљи ван је 1838–1839, два 
пу та не дељ но. У Пе шти је из ла зио 1838, а у Бу ди му 1839. го ди не. Од 1839. про ме нио је на слов у Ма га зин за ху до же ство, књи же ство 
и мо ду. Овај за ба вни књи жев ни лист, бо га то илу стро ван, до но сио је и би бли о граф ске по дат ке о срп ским књи га ма и но ви на ма, 
ли те рар не при ло ге и прак тич не по у ке, а про пра ћен је и спи ском пре ну ме ра на та. То је пр ви срп ски лист ко ји оба ве шта ва о мо ди.

15   У пи сму ко је је вр шач ки адво кат Гри го ри је Ми лу ти но вић 20. ок то бра 1840. упу тио Љу де ви ту Га ју за пи са но је да су Вр шча ни је два 
до че ка ли вре ме „глав ног Са бо ра Ка си не на ше“ ка ко би се прет пла ти ли на Илир ске но ви не и Да ни цу. Ово пи смо под сиг на ту ром 
R4702 чу ва се у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу.
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Thirteen Books from the Personal Library of Jovan Sterija Popović

Summary
Jovan Sterija Popović (1806–1856), a classical writer of Serbian literature, an educator and a scientist, had a rich 
personal library that, unfortunately, has not been preserved as a whole. Only 13 books from this library have been 
saved. They are identifi ed as Sterija’s property based on his autograph, or the verses Sterija wrote on them with his 
hand. All 13 books are kept in Vršac, 10 books belong to the City Library, and 3 books are owned by the City Museum. 
It is assumed that some books with Sterija’s signature could be found in private collections as well. After Sterija’s 
death (1856), the writer’s wife Jelena inherited his personal library. She sold most of the books to Franco Vettel, a 
bookshop owner and publisher from Timișoara, so Sterija’s personal  library was dispersed quickly after his death. 
Sterija’s legacy consists of four volumes of the chronicles of Matica Srpska (Letopis Matice srpske), two volumes of  
Christoph Martin Wieland’s poems (Poetische Schrifte), three issues of Wieland’s  magazine The German Mercury (Der 
teutsche Merkur) bound in leather cover, one annual set of issues of Political Talks of the Dead (Politische Gespräche 
der todten, fd J. 1792), Basics of Good Science (Anfangsgründe der Schönen Wissenschaften) by Johann Heinfi ch 
Faber, Catalina and Jugurta (Sallust’s Katilina und Jugurtha) by Gaius Salustius Krisp and History of Slavic Languages   
and Literature (Chishte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten) by Pavel Josef Šafařík.

Keywords: Jovan Sterija Popović, personal library, City Library of Vršac, Vršac City Museum, cultural heritage, books
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