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ПРЕДГОВОР 

 

Као млади бруцош на студијама археологије у Београду  први пут сам се сусрео са 

„предрасудама‖ о Лесковчанима и лесковачком говору. „Подбадања― на тему јужњачког 

менталитета и говора створила су од мене ватреног локалпатриоту и на крају сам  зарадио 

надимак „Леско‖. Моја одбрана Лесковца заснивала се на две ствари, Лесковац — Српски 

Манчестер и Лесковац — Град најбољег роштиља на свету (Мало ли је и то?), али када би неко 

од мојих другова тражио даљу елаборацију ове две моћне основе мог лесковачког идентитета,  

некако не бих даље одмакао од набрајања угашених фабрика и имена ресторана и 

ћевабџиница.  

Велика прекретница и мом животу десила се када сам завршио студије, и када сам се као 

осведочени (у Београду) локалпатриота вратио у Лесковац и добио посао у Народном музеју. 

Упознајући се са музејским предметима, разговарајући са колегама и листајући књиге и 

часописе из музејске библиотеке, открио сам посве један нови свет, једну нову димензију која 

ми је у потпуности била непозната, иако су њени делови свуда око мене. Иако сам могао да 

видим материјална отелотворења тог света (зграде, народне ношње, старе занате), његов 

духовни део који им је удахнуо живот  за мене је био тајна. Као прави археолог полако сам, 

наоружан шпаклама и књигама почео да скидам слојеве историје са Лесковца.  Почевши од 

оног видљивог садашњег слоја и идући све дубље, показало се да је Лесковац једно веома 

богато вишеслојно налазиште које крије право богатсво материјалне и духовне културе на коме 

могу да му позавиде и много већи и данас важнији градови. Лепо је учити историју других 

градова  у школама и знати када је Наполеон протеран на Елбу, али за свакодневни живот 

једног Лесковчанина као што сам ја то су само временски и географски  далеки одјеци 

историје који одзвањају у ушима током испита, укрштених речи или квизова. Са друге стране 

оно што нам је ту пред нама, очима видљиво, рукама дохватљиво, што представља историју 

којa се материјализује пред нама и одуховљује у нама и нашем лесковачком карактеру, иако 

тако близу па чак и у нама, остаје непознаница.  Ова непознаница резултат je неадекватног 

плана наставе историје у нашим школама. Научила је она мене одакле су дошли Египћани, али 

не и одакле су дошли и како су постали Лесковчани.  

Како бих макар мало подигао прашину са историје нашег града, решио сам се да напишем 

ову кратку публикацију информативног карактера , не како бих открио― врућу воду―нa тему 

историје Лесковца, већ како бих кратким и, надам се, занимљивим информацијама барем 

одшкринуо врата младим суграђанима у једну нову димензију нашег града. У њој сам 

обухватио историју од најстаријих трагова људских насеобина на нашем поднебљу па све до 

половине 20. века, тачније до завршетка Другог светског рата, бирајући људе и догађаје који су 

се истакли у свом времену. Мој циљ јесте да трагом ових информација кренете даље, да 

сазнате више и да свој град гледате другачијим очима, очима Лесковчанина. Ова публикација 

не треба да вас зароби у прошлости Лесковца, већ да створи снажне темеље који ће бити 

основа за упознавање  и схватање света и ван њега. 



 



1. Из ког периода потичу најстарији 

трагови насељавања људских 

заједница на простору Лесковца? 

Лесковачка котлина представља веома важну 

комуникацијску тачку на простору централног 

Балкана и у њој су концентрисана  природна 

богатства у виду река и плодне земље. 

Захваљујући овим погодностима људске 

заједнице почеле су  да насељавају овај крај 

веома рано у праисторији. Први трагови 

насељавања људи на територији Лесковачке 

котлине стари су око 8.000 година и потичу из 

периода млађег каменог доба познатог као 

неолит. Неолит је период у коме долази до 

великих промена у начину људског живота. 

Велике климатске промене које су се десиле 

пре око 11.000 година (крај последњег 

леденог доба и почетак топлије климе) 

омогућиле су развој пољопривреде и настанак 

првих седелачких заједница. Током овог 

периода људи су живели у кућама које су 

израђивали од земље и дрвета, користили су 

покућство израђено од глине, а оружје и оруђе 

израђивали су од кости и камена. Људи у 

неолиту нису користили писмо тако да сазнања 

о њиховим начинима живота и привређивања  

добијамо  ископавањем  материјалних 

остатака који су оставили за собом. Простор 

Балканског полуострва током неолита 

насељавало је неколико  група људских 

заједница  међу којима су постојале одређене 

разлике у материјалној  култури, стога су им 

археолози, како би могли да их одреде 

просторно и временски, надевали модерна 

имена, обично према именима модерних 

насеља у чијој је близини нека култура  први 

пут откривена. На територији Лесковца се 

током неолита развијају две културе: старија 

Старчевачка и њена наследница, у  

археологији много познатија Винчанска 

култура. Најстарији трагови насеља на простору 

Лесковачке котлине налазе се у атарима села 

Бобиште, Винарце, Братмиловце, Чекмин итд. 

Остатке ових насеља људи свакодневно налазе  

приликом копања темеља за куће или 

приликом обраде земље. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВИНЧАНСКЕ КУЋЕ 

ВИНЧАНСКА КУЛТУРА 

Винчанска култура је култура млађег неолита која је се у 

периоду 5300—4500. године пре нове ере развијала на 

централном Балкану. Своје име је добила по истоименом 

локалитету Винча крај Београда. Људи винчанске културе 

бавили су се претежно земљорадњом и сточарством, али и 

трговином, увозили су спондилус шкољке из данашње Грчке 

као и сечива од вулканског стакла (опсидијана) из Словачке. 

Винчанци су били први Европљани који су развили 

металургију бакра на локалитету Велико Лаоле код Петровца 

на Млави.  Металургија бакра јавља се у периоду Винча—

Градац, на прелазу из VI у V миленијум пре нове ере. Овај 

период је добио име по локалитету Градац код Злокућана. 

ГРАНИЦЕ ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ 



 2. Због чега  брдо Хисар можемо 

назвати Времеплов Лесковца? 

Брдо Хисар налази се на југозападној 

периферији Лесковца и представља  

доминатно узвишење (341 метар надморске 

висине) у овом делу Лесковачке котлине. Због 

свог доминатног положаја са којег се могао 

контролисати већи део Лесковачке котлине као 

и комуникациони  правац који је пратио 

долине рекa Ветернице и Јабланице, Хисар је 

још од појаве првих људских заједница 

представљао  примамљиво место за изградњу 

насеља. На брду Хисар пронађени су остаци 

архитектуре и материјалне културе из периода 

млађег каменог доба, бронзаног доба, 

гвозденог доба, античког доба, римског доба, 

византијског доба, средњeг века, турске 

окупације и модерног доба. Све и свему Хисар 

у себи крије скоро 8.000 година историје 

Лесковца, од самог почетка досељавања људи 

у овај крај па све до данашњих дана. Налази 

руде гвожђа, млинова за њено ситњење, пећи, 

дуваљки, јаме у којима се производио ћумур, 

огромне количине згуре и неколико гвоздених 

предмета датованих унутар хронолошке 

границе од 1350. до 1100. године пре нове 

ере указују на постојање вероватно најстаријег 

центра црне металургије у Европи, и то на  

удаљености од  једног километра од центра 

данашњег  града.  У будућности се на простору 

Хисарског платоа планира изградња 

археолошког парка са научним и културним 

садржајем који ће представити дугу и богату 

историју Лесковца. 

 БРДО ХИСАР 

 ―ТУРОВИЋЕВА ИГЛА‖ 

Најпознатији налаз са брда Хисар је чувена „Туровићева игла‖, 

предмет  чија је датована старост 3300 година, а који је добио 

назив по свом проналазачу, археологу аматеру из Лесковца, 

Шћепану Туровићу.  Игла дужина 64,5 сантиметара пронађена је 

током ископавања 2002. године.  Aнализe обављенe у 

Нуклеарном институту  Винчa и  лабораторији железаре ,,Сартид―  

показале су да је игла начињена од чистог гвожђа, тј.  без 

икаквих примеса других метала. У игли нису регистровани ни 

трагови никла који прате метеорско гвожђе. Како би се 

отклонила сумња око порекла игле,  она је тестирана у односу на 

амерички еталон гвожђа, који се показао мање чистим од 

„Туровићеве игле‖  што је довело у питање шта је чему еталон.  

Истраживањем овог предмета бави се археолог Милорад Стојић, 

а по последњим  незваничним информацијама, она се налази у 

сефу Археолошког института у Београду или у Народној банци 

Србије. 

ТУРОВИЋЕВА ИГЛА 



3. Који је први историјски народ 

живео на подручју данашњег 

Лесковца? 

Први  историјски  забележен народ на 

данашњем простору Лесковца били су 

Дарданци. Дарданци су били једно од 

најстаријих племена на простору Балкана чија 

се држава налазила у самом његовом срцу. 

Према легенди, они су дошли са простора 

Мале Азије где су живели у области око чувеног 

града Троје. Њихов први краљ Дарданос, 

према којем је и цело племе добило име, био 

је родоначелник тројанске краљевске лозе. 

Према старој грчкој легенди, на северу Мале 

Азије постојао је и град Дарданиа према којем 

је и мореуз у његовој близини добио назив 

Дарданели. О томе како су Дарданци завршили 

на простору Балкана не постоје тачни подаци, 

али постоје две легенде. По првој, њих је на 

простор Балкана населио сам оснивач 

племена Дарданос, одакле су се они полако 

раширили према западу. По другој легенди, 

они су у XII  веку пре нове ере под притиском 

нових народа који су насељавали њихово 

подручје морали да се помере ка западу и тако 

су завршили на Балкану. Дарданци су историји 

били занимљиви као народ који је био сусед 

моћне Македоније на чијем челу су стајали 

краљ Филип II и његов син Александар Велики. 

Први историјски запис о Дарданцима долази 

управо из времена владавине Филипа II, 

средином IV века пре нове ере и односи се на 

Филипово покоравање дарданске територије. 

Данас не можемо са сигурношћу утврдити 

тачне границе дарданске државе, али према 

античким списима веома је вероватно да је 

заузимала простор данашње јужне Србије и 

северне Македоније. Дарданци су искористили 

превирања у Македонији након смрти 

Александра Великог 323. године пре нове ере 

да збаце македонску власт и поново успоставе 

своју самосталност. Непријатељство Дарданаца 

и Македонаца настављено је и  наредна два 

века зато што  су Дарданци, привучени 

културним и материјалним богатством 

Македоније често упадали и пљачкали је. 

Приликом римске експанзије на Балканско 

полуострво Дарданци су постали њихови 

савезници у сукобу са Илирима и 

Македонцима. То је на извесно време 

одложило  покоравање Дарданаца од стране 

Римске републике. Крајем првог века пре 

нове ере ово савезништво биће прекинуто, а 

28. године пре нове ере Римска република 

укључиће Дарданију у оквире својих граница. 

Током векова римске владавине Дарданци су 

се полако романизовали заједно са другим 

балканским племенима. 

МОГУЋЕ ГРАНИЦЕ  ДАРДАНСКЕ  КРАЉЕВИНЕ 

4. Колико дуго су Римљани владали 

територијом  Лесковца? 

Римска власт на територији Лесковца отпочела 

је покоравањем Дарданске краљевине око 28. 

године пре нове ере и трајала је све до 1165. 

године нове ере, када је романски цар 

Манојло Комнин поклонио ову територију 

Стефану Немањи. Укупно су Римљани, а 

касније и Романи (Византинци) владали овим 

подручјем са кратким прекидима  око  1193 

година. У првим годинама римске владавине 

територија Лесковца припала је провинцији 

Мезији, а крајем I века нове ере римски цар 

Доминицијан поделио је ову провинцију на 

Горњу и Доњу Мезију, при чему се територија 

Лесковца нашла у Горњој Мезији. Крајем III  



века нове ере римски цар Диоклецијан  ће  

преименовати  провинцију  у Прву Мезију. Име  

Мезија  ова  римска  провинција   је   добила  

захваљујући  племену  Меза које је 

настањивало простор централне Србије. 

Приликом коначне поделе Римског царства на 

Источно и Западно 395. године, територија 

Лесковца припала је Источном римском 

царству познатијем као Византија и њеној 

провинцији, Средоземна Дакија. На простору 

нашег града откривени су трагови римског 

утврђења из IV века на брду Хисар, док су 

недавна ископавања на простору села Велика 

Копашница, где је нађена велика римска 

некропола, указала на постојање неког већег 

насеља у близини. Такође, на Хисару су 

пронађени остаци и  рановизантијског насеља 

које је вероватно страдало у најезди Словена у 

VII веку.  

ПРОВИНЦИЈА МЕЗИЈА У САСТАВУ РИМСКОГ 

ЦАРСТВА 

 РИМСКИ ЦАРЕВИ ИЗ СРБИЈЕ 

Простор данашње Србије изнедрио је 17 римских царева. Најпознатији 

међу њима био је Константин (272—337) који је рођен у Нишу и за чије 

време  је озакоњено хришћанство.  Један од римских императора рођених 

у Србији, у данашњој Сремској Митровици, био је Марко Аурелије Проб, 

цар који је дозволио гајење винове лозе ван Италије. По његовом 

наређењу винова лоза је засађена на брду Главица на Фрушкој гори, али и 

на Златном брду у близини Смедерева одакле је потекла сорта грожђа 

смедеревка. 

 ВИЗАНТИЈА 

Византија је данашњи назив за Источно римско царство, овај назив је први пут  употребио 

немачки историчар Хероним Волф у XVI веку, међутим исправан назив овог дела царства 

током његовог постојања био је (Ῥωμανία) Романија или (Βασιλεία Ῥωμαίων) Василиа Ромеон, 

или Рум на арапском језику. Један романски цар рођен је у широј околини Лесковца, то је био 

Петар Флавије Саватије, познатији као Јустинијан I.  

КОНСТАНТИН 

5. Када се први пут помиње 

топоним Дубочица? 

Област под именом Дубочица први пут се 

помиње средином XII века, када је романски 

цар Манојло I Комнин  ову  област  уступио  

Стефану Немањи речима „ Теби буди и 

потомству твојему по теби, ни са ким у 

заједници, ни са мном, ни са сродницима по 

мени―. Дубочица је у средњем веку била 

област која се простирала од Врања до 

Топлице и улазила је у састав Романског 

царства са прекидима све до 1165. године. 

Током живота Немања је дошао у сукоб са 

својим дародавцем који му је одузео Дубочицу, 

али после Манојлове смрти Немања је успео 

да Дубочицу поново врати у  окриље српске 

државе у којој ће остати све до 1454. године. 

Топоним Дубочица у свом корену садржи 

старословенску реч „ дуб― што значи храст, а 

такође може означавати рупу или јаму. 

Синоним речи дуб у старословенском је реч 

глб тако да имамо два назива за ову област - 

Дубочица и Глубочица.  



 6. Када се први пут помиње 

топоним Лесковац? 

Први сигуран помен Лесковца као насељеног 

места долази из средине XIV века када  цар 

Душан Силни током своје посете манастиру 

Хиландар крајем 1347. и почетком 1348. 

године издаје повељу у којој дарује село 

Лесковац овом манастиру. После смрти цара 

Уроша, сина Душановог, 1371. године 

територија Дубочице и село Лесковац припали 

су држави кнеза Лазара Хребељановића. После 

Битке на Косову и погибије Лазара 

Хребељановића његова жена, кнегиња 

Милица, издала је повељу у којој светогорском 

манастиру Светог Пантелејмона дарује  поседе 

у Лесковцу који сада постаје слободан град. 

Сигурно је да историја Лесковца као насеља 

сеже дубље у прошлост  пре средине XIV века, 

али осим оспораване повеље краља Милутина 

из 1308. године у којој се помиње Лесковац, за 

сада нема чврстих доказа. 

 ДИНАСТИЈА НЕМАЊИЋА 

Династија Немањића владала је Србијом од 1166. године до 

1371. године и то је било доба великог успона српске државе 

и цркве. Родоначелник династије био је Стефан Немања, а 

након њега Србијом је владало још десет владара из лозе 

Немањића. Током владавине Немањиног сина Стефана 

Првовенчаног, Србија је подигнута у ранг краљевине 1217. 

године. Током његове владавине и српска црква добија 

самосталност  1219. године на челу са првим српским 

архиеписком Савом (касније Свети Сава) сином Стефана 

Немања чије је световно име било Растко. Године 1346. 

Стефан Душан у Скопљу проглашава Српско царство које је 

након његове смрти било кратког века, његов син Урош  био 

је последњи владар из династије Немањића. После распада 

Српског царства данашња територија Србије највећим делом 

припала је породици Хребељановић (1371—1427), Лазару и 

његовом сину Стефану, кога је наследио сестрић Ђурађ 

Бранковић (1427—1456), последњи српски средњевековни 

владар. Бели двоглави орао на црвеном пољу, породични грб 

Немањића преузет из Романског царства, и данас се налази 

на грбу Републике Србије.  

ДИНАСТИЈА НЕМАЊИЋА-

МАНАСТИР ВИСОКИ ДЕЧАНИ 

 7. Када је Лесковац пao под власт 

Турака? 

После смрти  српског владара Стефана 

Лазаревића, 1427. године, на престо долази 

његов сестрић Ђурађ Бранковић који се нашао 

у незавидној ситуацији пошто је турски султан 

Мехмед II решио да покори Србију. На југу 

Србије формиране су две војске,  једна на 

Ситници, а друга у Дубочици под вођством 

Николе Скобаљића. Ове војске служиле су као 

предстража за најважнији српски рудник и 

град Ново Брдо. Када су Tурци ударили на овај 

простор  24. септембра  1454. године били су 

поражени од стране српске војске у Бици код  

Бање, али 16. новембра Турцима су пристигле 

нове трупе на челу са самим султаном 

Мехмедом II те је у Бици крај планине Трепање 

код Новог Брда Никола Скобаљић,  заједно са 

стрицем, доживео пораз. Турци су њега и 

његовог стрица набили на колац и то су први 

познати Срби погубљени  на такав начин.  

Година 1454. означава почетак окупације ових 

крајева дуге 423 године, све до децембра 

1877. године. 



НИКОЛА СКОБАЉИЋ 

О Николи Скобаљићу не постоји много историјских података 

осим оних Константина Михаиловића, средњевековног 

хроничара турских освајања, који Николу назива 

господином. Назив господин имали су, у то време, само 

највећи феудалци и владари неке области, а о величини 

самог Николе и његовој важности, као и о бројности његове 

војске говори и податак да је после битке код Бање на њега 

кренуо сам султан на челу турске војске.  Лик Николе 

Скобаљића као великог српског хероја очуван је у легенди о 

његовом животу.  По легенди он се родио у селу Вини, 

његова мајка Николина хватала је рибу у реци и како се дуго 

задржала у том послу, огладнела је и појела живу рибу, 

скобаља.  Након тога осетила је да носи дете у стомаку које је 

касније и родила и назвала  Никола, а народ га је због 

околности зачећа прозвао Скобаљић. Никола је био велики 

јунак и у многим бојевима је успео да порази Турке. Ово није прошло незапажено код деспота 

Ђурађа Бранковића, владара Србије, који га је прогласио војводом.  Пошто Турци никако нису 

могли да  поразе или ухвате Николу, решили су да поткупе његову куму која му је у једном 

тренутку спутала коња док су Турци чекали и заседи. Никола је, међутим, успео  поново да 

узјаше, Турци су га гонили, бацали на њега копља и буздоване, али нису га могли стићи.  У току 

потере Никола је проклео неверну куму речима „Ко ми данас спута , дабогда му пород до века 

био спутан око врата‖.  И данас се за гушавост неких људи у селима око Вучја верује да потиче 

од ове клетве.  Николин коњ је вешто скакутао по планини Кукавици све до тренутка када се са 

Николом успео у небо. Од тог тренутка нико не зна где је одлетео и шта се десило са Николом, 

па се због тога и не зна где је гроб овог великог јунака. 

НИКОЛА СКОБАЉИЋ КАО СТРИП 

ЈУНАК (НИКАД РОБОМ БР.93) 

КОНСТАНТИН МИХАИЛОВИЋ О ДУБОЧИЦИ И НИКОЛИ СКОБАЉИЋУ 

Константин Михаиловић је био Србин пореклом из Островице код Новог Брда. Као јаничар 

учествовао је у опсади Константинопоља, као и ратовима на Балканском полуострву.  Као 

војник истакао се на страни турске војске у борбама против Влада Цепеша, владара Влашке, 

данас познатијег као Дракула.  Током војне кампање у Босни био је заробљен од стране Угара, 

из чијег је заробљеништва успео да побегне и напусти Угарску. Свој мир је нашао у Пољској где 

је и написао своје дело ―Јаничарске успомене‖ у којима даје историју и опис начина ратовања 

турске војске, а све са жељом да помогне одбрани хришћанства у Европи.  

― Турски цар Мухамед, начинивши примирије с деспотом (Ђурађ Бранковић) да му до смрти 

његове и његовог сина Лазара никада не смета и да га се верно и поштено држи, како је 

раније писано, држао га се само дотле док није покорио Цариград. Јер га је само зато и био 

начинио да би му било згодније да се тога лати (да заузме Цариград). Али, чим је Цариград 

заузео, одмах друге године, не отказавши примирије деспоту, кренуо је на њега у Рашку 

земљу са читавом својом силом. Чим то Рашани чуше, обавестише деспота: ―Турски цар креће 

на нас веома силно, шта да радимо? Ми смо ти већ раније били говорили да ће нас турски  

пас  преварити  и  зато  знај да  је ово наша  замисао; пре  но  што би дошло до тога да жене 

наше и децу на наше очи  разграбљују за поганике, радије   хоћемо своје главе да  изложимо и  



хоћемо с њима да се бијемо. И зато гледај да нам у помоћ доведеш кога год највише можеш; 

ми имамо на Ситници једну војску, а у Дубочици или на Кислини другу, па зато у овој ствари 

не оклевај‖. Деспот им је одговорио ―Не могу тако брзо имати људе, јер у угарској земљи нема 

краља Ладислава, који би ми радо у томе био на помоћи, зато се тога оканите, јер ако се 

покорите турском цару, ја ћу вас, тако ми бога, с божјом помоћу ослободити‖. 

Када је дошао цар Мухамед у Константинову земљу (бивше територије Константина Драгаша, 

на тромеђи Србије, Македоније и Бугарске) на једно поље које зову Жеглигово, на граници 

рашке земље, чувши о људима који су били на Ситници и о другима који у Дубочици или 

Кислини, остао је онде четири недеље, не знајући шта да чини, на које људе да крене; тада они 

који су били на Ситници ударише јуначки на његову војску и потукоше и побише много Турака 

као и знамените турске господе. После тога сам цар, дошавши са читавом својом силом, 

порази их крај једне планине коју називају Трепања. Причали су Турци да откад памте нису 

слушали о таквој бици од тако мало људи, и с таквом великом силом, говорећи да би цар био 

до ногу потучен да су се били сви састали. А овако су једни поражени, други потучени, а остали 

су се разбежали, и само је господин Никола Скобаљић са својим стрицем на колац набијен.‖ 

 8. Како је Лесковац изгледао након 

турског освајања? 

Након пада  под турску власт Лесковац постаје 

касаба и седиште нахије Дубочице као и 

седиште кадије (судије). О Лесковцу под влашћу 

Турака знамо захваљујући турским пореским 

списима Тапу дефтерима. По дефтеру из 1516. 

године град је имао 121 муслиманску кућу и 

62 хришћанске куће, а вероватни број 

становника се кретао око 1000. У овом 

периоду у Лесковцу је постојало пет махала, три 

турске и две хришћанске.Турци су 

највероватније после освајања Лесковца 

почели да насељавају леву обалу Ветернице на 

којој се налазило хисарско подграђе јер је тај 

крај био узвишен и оцедит.  Турци су живели у 

махали Џамије султана Бајазита, махали 

мевлана Абид Челебије и махали Хасан- бега.   

Хришћани су живели на десној обали 

Ветернице у махали поп Јована која се 

налазила у данашњем центру града и махали 

Николе, сина Милошевог, која се налазила у 

данашњем Подворцу. По каснијем попису, из 

седамдесетих година XVI века, у граду је било 

270 муслиманских кућа, 27 хришћанских кућа 

и по први пут 13 кућа Рома муслиманске 

вероисповести. Број становника града у том 

периоду је био вероватно између 1500 и 2000 

становника. 

 TУРЦИ ОСМАНЛИЈЕ 

Турци су били једно од племена које је потицало из равница Туркменистана у централној Азији. 

Простор на коме су живели временом је постао сушнији тако да су  турска племена кренула 

према западу тражећи нова станишта. На свом путу сусрели су се са новом религијом, 

исламом, коју су прихватили. У војскама муслиманских калифа досељени Турци углавном су 

служили као плаћеници. Једно од турских племена  било је и племе Селџука које је на челу са 

Тугхрил- бегом успело да успостави власт на простору Персије и Ирака око 1055. године. 

Селџучка краљевина се ширила по Блиском истоку и Малој Азији све до појаве Монгола 1243. 

године.  Селџуци су, поставши делом исламског света, прихватили и обавезу борбе против 

неверника. Владари из ове династије насељавали су на границама према хришћанским 

државама пограничне поглаваре који су носили титуле газија или ратника за веру.  Сврха 

постојања тих  поглавара  није  била само чување  граница, већ се  претворила у  пљачкање  и  



продирање у немуслиманске земље које су окруживале њихове поседе. После пада Селџучке 

државе газије су биле ослобођене обавеза према краљу, па су почеле да освајају територије за 

свој рачун и у једном тренутку њихове границе нису више имале контаката са 

немуслиманским територијама, све осим територије којом је управљао газија Ертогул, а која 

се налазила у самом залеђу Константинопоља. Територију којом је Ертогул владао после 

његове смрти наследио је његов син Осман, способни војсковођа који је искористо прилив 

великог броја муслимана на своју територију жељних даљих освајања хришћанских земаља. 

Владар Осман (1258 – 1326) потукао је Романе у неколико битака и тако је ударио темеље да 

мали погранични емират прерасте у силу која ће се простирати на три континента, велико 

Османско (Отоманско) царство. 

 9. По чему је Лесковац био познат 

током владавинe  Турака? 

Лесковац је у средњем веку био познат по 

свом вашару, панађуру. Лесковачки панађур 

био је надалеко познат у Србији, па су тако 

неки трговци својим дужницима тражили рате 

дугова о Ускрсу, Божићу и Лесковачком 

панађуру. Панађури или вашари вероватно су 

настали из црквених сабора, а Лесковачки 

панађур одржавао се током августа, за време 

празника Успења Пресвете Богородице, па је и 

прва градска слава била вероватно  Велика 

Госпојина. Панђуриште се налазило на 

простору око данашње Градске цркве па све 

до Железничке станице. У XVII веку Лесковац је 

посетио Едвард Браун, енглески лекар који је 

путовао по Србији и који је оставио опис 

вашара. „Неколико пута смо имали прилику  

да видимо турске панађуре. Они их држе на 

каквом пространом месту, које је ограђено и 

подељено на улице и пролазе према 

различитој роби која се  продаје на панађуру. 

Ту се може наћи свакојаког ткања и других 

ствари, врло различитих од оних који се код 

нас продају. Има и свакојаке свирке која је 

прилчно забављала иако је веома слаба. Први 

смо такав панђур видели у Лесковцу.― 

10. Да ли је у Лесковцу било 

дубровачких трговаца за време 

Турака ? 

Основни облик товарног саобраћаја на 

простору Србије током средњевековне српске 

државе, али и периода владавине Турака био 

је каравански саобраћај. Део караванске 

трговине Лесковца и околине припадао је 

дубровачким трговцима који су долазили из 

својих колонија Прокупља, Куршумлије и 

Пирота у Лесковац. Већи број дубровачких 

трговаца нашао би се у Лесковцу за време 

панађура. Трговина се углавном сводила на 

размену робе трампом, Дубровчани су нудили 

вунене тканине у замену за восак и бивоље 

коже. Први   дубровачки  трговац  који се 

населио у нашем граду био је Илија Влахушић 

„mercante de Gliescowaz” (трговац из 

Лесковца) који је у Лесковац дошао из 

Прокупља. За Илијом су следили и многи други 

дубровачки трговци који су у Лесковцу 

куповали куће, винограде и отварали магазе.  

Дубровачка трговина у Лесковцу је прекинута 

током аустријско - турског рата крајем XVII 

века.   

 11. Када су речне барке возиле 

путнике до Лесковца? 

Једна занимљива вест о пловности Мораве у 

средњем веку стиже нам из пера дубровачких 

трговаца који су 21. маја 1654. године на 

свом путу за Цариград, стигли у Прокупље где 

су сазнали  да је Морава јако нарасла и да се 

не може прећи осим барком.  У писму трговци  

пишу: „Зато смо послали посебног човека да  



доведе барку из Лесковца. После задржавања 

од једног дана у Прокупљу где је владала куга, 

када смо стигли на Мораву били смо 

принуђени да се предамо у Божије руке јер 

нисмо могли другачије и дадосмо се превести 

од оних људи који су стигли барком, сви из тих 

заражених села, јер нисмо могли наћи друге 

зналце са којима бисмо могли извршити овај 

прелаз.― РЕЧНА БАРКА  -  ДУБОРЕЗ 

 12. Када су Аустријанци освојили 

Лесковац? 

Крајем XVII века простор Лесковца и Србије 

постаје поприште аустријско - турског рата 

(1689 – 1690), познатијег као Велики рат. 

Уздајући сe у слободу и Aустријанце, Срби су 

организовали устаничке одреде који су 

дејствовали заједно са аустријским снагама. 

Септембра 1689. године аустријске војне 

снаге под командом генерала Енеја 

Пиколоминија заузимају Ниш, а убрзо након 

тога и „Κastell Leskovac" или утврђење 

Лесковац. Пиколомини је у Лесковцу оставио 

војну посаду у тадашњем Хисарском утврђењу. 

Аустријанци су наставили продирање на југ до 

Скопља, али је убрзо генерал  Пиколомини 

подлегао последицама епидемије куге. Смрт 

аустријског војсковође искористили су Турци 

који су консолидовали своје снаге и кренули да 

врате изгубљене територије у Србији. Генерала 

Пиколоминија наследио  је  генерал  Ветерани  

који  је савезничким снагама командовао из 

Ниша. Он је утврдио Лесковац, али су Турци 

потпомогнути Арбанасима који су се борили на 

њиховој страни, успели да избаце Аустријанце 

из Лесковца и  јужне Србије. Доласком Турака 

и Арбанаса на ову територију, уследила је 

освета према српском становништву због 

учешћа Срба у рату на страни Аустријанаца. У 

таквим околностима 1690. године кренула је  

Велика сеоба Срба на север. 

13. Како је Лесковац страдао у 

Великом рату? 

Аустријско–турски рат или Велики рат (1683—

1699) донео је много несреће Србији и 

српском народу. Неколико речи о страдању 

Лесковца  написао је и Дубровчанин Михаило 

Бонбардија  у свом делу „Τopographia Magni 

Regni Hungariae sive…. cum annexis Dalmatiae, 

Croatiae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae“, које је 

издато у Бечу 1718. године. У свом делу он 

каже: „Κliskovatium ili Gliskovatium, некада 

славни град са капијама према реци 

Ветерници, наилазећи  се у Скопској 

провинцији, данас између бољих једва 

задржава место познатог града, због ратова 

које је претрпео, када је био опљачкан. Знамо 

да је он први од многих градова који су трпели 

доспео у турско ропство, а да не говоримо о 

оним градовима засутим властитим 

рушевинама, од којих није остало ни име, а 

још мање какав траг.― Просторе, села и имање 

које је напустило српско становништво у страху 

од турске одмазде током Велике сеобе Срба 

1690. године окупирали су Арбанаси који су се 

борили на страни Турака. 

14.  Када је Лесковац постао 

седиште пашалука? 

Крајем XVIII века Лесковац је постао седиште  

пашалука. Наиме, 1787. године почео је још 

један аустријско - турски рат, Срби су поново 

стали на страну Аустријанаца, посебно у  

области Београдског пашалука. У једном 

тренутку,  Аустријанци, појачани српским 

устаницима,  успели  су  да   заузму  Крушевац,  

седиште  Крушевачког пашалука коме је 

припадала и нахија Дубочица. После  



склопљеног мира Крушевац је враћен 

Турцима, али су они одлучили да због близине 

бунтовног Београдског пашалука и границе са 

Аустријом седиште  пашалука буде измештено 

у Лесковац. Један од разлога премештања 

седишта у Лесковац могао је бити и тај што је 

Шехусвар Абди–паша позантији као Шашит-

паша (Луди паша)  пореклом био Лесковчанин. 

15. Где се налазило седиште паша у 

Лесковцу? 

Лесковачки паша, Шехусвар Абди-паша, 

познатији као Шашит-паша, имао је два сараја 

(дворца) у Лесковцу. Стари сарај или Шашит-

пашин сарај налазио се на месту данашњег  

Сајма и имао је  два спрата од којих је доњи 

био намењен послузи за кућне послове, а 

горњи господару за уживање. Сарај  је био 

веома богато украшен и представљао је 

најлепшу зграду у Лесковцу. После ослобођења 

од Турака сарај је кратко коришћен као  

Општински  суд,  а затим је порушен и на 

његовом месту  подигнута  је Нижа  гимназија.  

Други  сарај, Нови сарај,  био је на месту 

данашњег Лесковачког народног позоришта, 

био је новијег датума, али мање 

репрезентативан. Простор између ова два 

сараја припадао је паши, све до реке 

Ветернице и на том простору званом Башта, 

било је гајено мноштво воћа и поврћа, а у 

самом центру Баште постојао је необично леп 

шадрван (чесма). Око овог имања, које је 

обухватало простор од данашње улице 

Доситеја Обрадовића па све до Ветернице, 

налазио се зид који је био висок око четири 

хвата како би била заштићена приватност 

господара и његовог харема. У зид који је 

опасавао имање уграђени су ћупови чији су 

отвори грлића били усмерени према 

унутрашњости тако да се у шупљини ћупова 

губе гласови који су долазили из унутрашњости 

имања. 

ШАШИТ  ПАШИН САРАЈ 



ШАШИТ-ПАША 

Шехсувар Абди-паша или Шашит-паша  потицао је из племените лесковачке породице ешрафа 

(племића) које су своје порекло везивали за лозу пророка Мухамеда. Шашит-паша се истакао у 

аустријско—турском рату као заповедник Крушевца, а касније и Ниша у време пада Београда 

1789. године и продора фрајкора на југ. За своју храброст награђен је позицијом паше и на 

управу је добио Крушевачки санџак. Приликом Буне против дахија 1804. године Шашит-паша 

је дао подршку Србима  и лесковачком кнезу Момиру Стојановићу у борби против дахија, 

узрупатора власти у Београдском пашалуку. Када се Буна против дахија претворила у устанак 

против сулутанове власти, Шашит-паша је стао на чело турске војске које три пута одбијена од 

стране српских устаника у Делиградској бици 1806. године, али је на крају паша успео да 

сломи отпор Срба у Лесковцу и околини. Шашит-паша је преминуо 1830. године. 

16. Да ли је Лесковац био захваћен 

Првим српским устанком? 

Први српски устанак на челу са Ђорђем 

Петровићем Карађорђем подигнут је 14. 

фебруара 1804. године као одговор на терор 

одметнутих турских дахија у Београдском 

пашалуку. Почетком 1805. године турски 

султан је послао једну војску како би повратила 

султанову власт у Београду и самом пашалуку, 

али не од Срба, већ од одметнутих Турака. 

Војску коју је предводио нишки мухафиз 

(командант тврђаве) Хафиз-паша на прилазу 

Ћуприји зауставили су и у чувеном Боју на 

Иванковцу, 18. августа 1805. године, поразили  

српски устаници. Ова битка означила је  

прекретницу у рату, непријатељи нису више 

били турски узрупатори власти већ сам султан, 

а циљ није био ослобађање од дахија већ 

слобода Србије.  Шашит-паша који је до тада 

био „пријатељ― Срба и заузимао се за њих, 

морао је да промени своју политику тако да је 

као превентивну меру на почетку устанка 

погубио лесковачког бератског (наследна 

титула кнеза додељивана од стране султана)  

кнеза Стојана Стојановића. Иако Лесковац 

није ослобођен у овом устанку, људи из овог 

краја играли су велику улогу у неуспелом 

покушају стицања слободе. Почетни успеси и 

победе српских устаника, освајање Крушевца 

и продор на југ инспирисали су на хиљаде 

слободољубивих Срба из Лесковца и околине 

да напусте своја имања и прикључе се 

устаницима на новоослобођеним 

територијама. Ови људи називали су се 

бећарима. Нарочито су били активни 

лесковачки бећари који су учествовали у 

подизању и одбрани система шанаца 

подигнутих на стратешком месту између 

Алексинца и Ражња, а који је због храбрости 

својих бранилаца добио назив Делиград. 

Након пропасти Првог српског устанка велики 

број устаника из читаве Србије,  међу њима и 

Лесковчани, избегао је у Аустрију или Русију. 

ИЛИЈА СТРЕЉА И БИТКА КОД ДЕДОБАРСКОГ ХАНА 

Најпознатији устаник из Лесковца и околине био је Илија Петровић  Стреља, један од оних Срба 

који је пребегао устаницима на слободну територију. Током рата се истакао као добар вођа 

тако да је зарадио високи  чин бимбаше (пуковника). Године 1807. Стреља је са групом  

устаника усиљеним маршом прешао Топлицу, заобишао Ниш и у герилској акцији  изненада са 

севера упао у Лесковац за који се тада у извештајима говорило да је „врло велико место 

ограђено дрвеним заштитним оградама  и земљаним утврђењима―.  Стреља није успео да 

ослободи Лесковац јер  је  у њему било много  Турака,  али је успео да попали већи број турских  



кућа, опљачка благо Шашит- паше и зароби његову 

породицу. Циљ Стрељин  био је да подигне људе у 

околини Лесковца на устанак и да блокира 

Грделичку клисуру као главну руту за снабдевање 

Турака са југа. Устаници, њих око 400, под 

командом Саве Дедобарца успели су да освоји 

Грделицу и блокирају клисуру, али због важности 

овог правца Шашит-паша је одмах упутио војни 

одред појачан са два топа. Приликом битке Турци 

су успели да топовских хицем погоде складиште 

барута у Дедобарском хану чија је експлозија са 

собом повела у смрт многе устанике и Турцима 

донела победу у овој бици. Након ове битке 

устаници су у овом делу Србије прешли у 

дефанзиву, а становништво је своју подршку 

устаницима скупо платило, читава села су била 

спаљена, Шашит-паша је наредио да се одсецањем 

главе погуби три стотине Срба, опљачкани и 

спаљени су Јашуњски манастири. Велики број 

становника је из страха од Турака напустио 

Лесковац и упутио се у ослобођене крајеве Србије, а након краха самог устанка одлазили су за 

Влашку, Бесарабију и Аустрију. Шашит-паша је након гашења устанка у лесковачком  крају   

успео  да  потуче  устанике  код  Прокупља  и тиме  умири  југ  Србије. Сам Стреља је после  

краха устанка  успео да побегне у Аустрију. У Србију се враћа током Другог српског устанка и 

стаје на чело устаничког одреда који је у неколико бојева потукао Турке. Када је настало 

затишје, Стреља се населио у селу Јасици у Темнићу. Као противник Милоша Обреновића 

одметнуо се у шуму након Ђакове буне (буна против Милошеве владавине 1825. године) и 

почео је да хајдукује на турској територији. Са својим хајдуцима побио је неколико турских 

трговаца на брду Мечка код Ражња након чега су Турци за њим послали потеру. Потера је 

разбила његов одред и Стреља је био приморан да бежи у Србију где је ухваћен у Јагодинској 

нахији и одведен Милошу Обреновићу у Београд. Милош га је изручио Турцима који су га 

обесили на брду Мечка, истом оном брду где је са својом четом убио турске трговце. Данас 

једна  улица у Лесковцу носи његово име. 

СТРЕЉА—РАД СЛИКАРА ЗОРАНА КОСТИЋА 

17. Када је основана најстарија  

позната лесковачка фирма? 

Гвожђарска радња Ђорђа Кражића и синова 

из 1827. године прва је позната фирма у 

Лесковцу. Фирма је своју робу набављала у 

иностранству и захвљујући њој у Лесковац  је 

дошло прво прозорско стакло и прве 

петролејске лампе са стаклом. Први гвоздени 

плугови стигли су у Лесковац из Беча, такође 

захваљујући Кражићима, мада су се сељаци у 

почетку бојали ових плугова говорећи: „Бог ће 

не кара, како железо да турамо у земљу―. Ова 

радња служила је неслужбено и као прва 

лесковачка апотека која је лекове набављала у 

иностранству, чувала их у посебном 

апотекарском рафу, и продавала локалним 

хећимима (лекарима). Радња није продавала 

никакве „надрилекове― већ само оне који су 

се користили према упуствима хећима. 



 18. Да ли је било устанка у Лесковцу 

након Првог српског устанка? 

Османско царство током XIX века изједали су 

бројни проблеми, у првом реду  индустријска 

заосталост, губитак територија, као и корупција 

чиновника. Како би увео ред и олакашао 

положај покорених народа турски султан је 

донео Гилхански хатишериф 1839. године, 

документ сличан Повељи о људским правима, у 

којем је хришћанима гарантовао 

неприкосновеност живота и равноправност у 

скупљању  пореза. Хатишериф је уместо да 

помири освајаче и покорене народе учинио 

управо супротно јер су Турци били изузетно 

незадовљни новим правима раје па су 

хатишериф одбацили и појачали притисак на 

рају. Због оваквог стања средином 1841. 

године избио је народни устанак. Прве вести о 

буни јављене су 6. априла те године у 

новинама. Устанак је захватио подручје јужне 

Србије и западне Бугарске. У Србији је устанак 

избио у четири нахије: Нишкој, Пиротској, 

Прокупачкој и Лесковачкој. Како је брзо 

букнуо, и поред почетних успеха, брзо је и 

угашен већ крајем априла. Гушење устанка 

пратила су многобројна убиства и паљевине 

читавих села. 

19. По чему су се истицале 

лесковачке куће током турске 

владавине? 

Пре него што је постао познат по својим 

бројним индустријским димњацима Лесковац 

се дичио димњацима (оџацима) који су се  

издизали са турских кућа. Изнад дрвећа на 

ћеремидним крововима уздизали су се врло 

декоративно израђени и украшени димњаци. 

Својим обликом они су чинили најупечатљивији 

део куће, било их је четвртастих, овалних, са 

китњасто украшеним главама и разних других 

у које су градитељи посебно улагали машту 

како би се кућа, као и њен власник истакли. 

Данас се ови оџаци могу видети на преосталим 

кућама из турског периода у Лесковцу. 
ЛЕСКОВАЧКИ ОЏАК 

20. Када су отворене прве школе у 

Лесковцу? 

Све до ослобођења од Турака у Лесковцу је 

постојао манастирски тип школовања. 

Најстарији познати учитељ у Лесковцу био је 

учитељ Стојанча, познатији као даскал Даца 

који је био родом из Лесковца.  Школу је као и 

многи Лесковчани учио приватно прво у 

Лесковцу, а затим и у Крушевцу. Према причи 

његових ученика он је постао учитељ око 1810. 

године и следећих 40 година је био главни 

учитељ у Лесковцу. Даскала Дацу је средином 

XIX века заменио поп Ђорђе, његов бивши 

помоћник. Прва школа тзв. Велика чкоља била 

је подигнута 1854. године и ова школа 

налазила се у дворишту цркве Оџаклије и 

постојала је све до 1922. године. Школа се 

звала још и Ча Митина школа по популарном 

учитељу Мити Николићу. Први страни језик који 

се учио у Великој чкољи и у Лесковцу уопште, 

био је грчки.  Средином шездесетих година ХIХ 

века грчки језик предавао је  истакнути 

лесковачки учитељ Симеон Софијанац, Грк који 

је дошао у Лесковац 1856. године и задржао  



се ту до 1868. године и који је Лесковчанима 

остао у веома лепом сећању.   Године 1869. у 

Лесковац стиже први школовани педагог 

учитељ Јосиф Костић који почиње са наставом 

немачког језика. Истовремено он је први 

учитељ који у школу прима и  женску децу. 

КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛО ШКОЛОВАЊЕ У ЧА МИТИНОЈ ШКОЛИ 

Школу је издржавала црквена општина, али 

су и родитељи плаћали незнатну суму новца 

за школовање своје деце. Ђак чији родитељи 

нису платили школу обично би седео на 

најудаљенијем месту од пећи.  Школовање је 

било добровољно и родитељи су могли у 

сваком тренутку да упишу своје дете у школу. 

Када би родитељ први пут довео дете у школу, 

он би му купио буквар и таблицу, а поврх њих 

и једне лепе чарапе и све то би замотао као 

дар учитељу. По доласку у школу дете би 

пришло даскалу, целивало би руку и предало 

дар замотан у мараму, даскал би вратио 

буквар и таблицу, а чарапе би задржао. Даровање учитеља била је уобичајена пракса и међу 

ђацима, нарочито међу децом дућанџија, па тако даскали нису имали потребе за куповином 

шећера, кафе или пиринча. Сиромашни ђаци су пак помагали даскалу око куће или имања. У 

учионици су истовремено учила два даскала, Ча Мита и Бата Ђорђе који су ученика поделили 

тако што је Мита учио ону половину до врата, а Ђорђе ону до ―чардачета‖ и ко је од њих имао 

више пријатеља у граду, имао је и више ђака. Разреди нису постојали, сваки је ђак учио за 

себе и свако је саслушаван пре и после подне и у случају незнања бивао би кажњаван. У 

школу се ишло преко целе године, само се у суботу ишло без књига јер се тада учило певање и 

ишло се у цркву на вечерње. Мали распусти су били везани за Божић и Ускрс. Нису постојали 

мали или велики одмори, већ како ко уђе у учионицу, морао је да чека док се не пође кући. У 

школи се тада учило читање, рачунање, писање и певање. Као што су их и уписивали, 

родитељи су могли да исписују ђаке из школе у сваком тренутку, али обично око Ђурђевдана 

или Митровдана када су мајстори примали шегрте и слуге на занат или током сезоне 

пољопривредних радова када је била потребна помоћ деце у пољу. 

ЗГРАДА ЧА МИТИНЕ ШКОЛЕ 

21. Где су се у Лесковцу налазиле 

џамије Турака? 

У последњим годинама турске владавине у 

Лесковцу је постојало осам џамија  и више од 

20 текија  (врста муслиманске капеле у којима 

обреде врше дервиши).  Најстарија 

лесковачка џамија подигнута је  вероватно 

крајем XV века, убрзо након освајања 

Лесковца и била је према натпису на њој 

посвећена султану Бајазиту II, сину Мехмеда 

Освајача. Ова џамија налазила се на месту 

данашњих терена СД „Партизан―. Иако 

најстарија, успела је  најдуже да  одоли 

насртајима српског становништва и зубу 

времена, све до 1942. године, када су је 

Немци срушили. Преко пута реке и ове џамије, 

на месту данашње апотеке „Сутјеска―, 

налазила се Чарши-џамија око које се 

налазила огромна башта у којој су се виђенији 

Турци окупљали. Сат-џамија налазила се  на 

месту некадашње дрвне пијаце, данашњег 

Ватрогасног дома, а  име је добила по великом 

сату инсталираном на дрвеној кули, тако да је  



и читав тај крај добио име Сат мала. Ове три 

џамије опстале су и након ослобођења 

Лесковца од Турака, тако да је Феликс Каниц 

приликом проласка кроз Лесковац на својим 

цртежима приказао две преживеле џамије. 

Нестале су, Пашагићева џамија у Подворцу, 

Мурџомалска џамија код Техничке школе 

„Раде Металац―, џамија на Светоилијској 

улици,  џамија код куће Ђорђа Лешњака и 

џамија код бивше „Каспарове кафане―. 

ЧАРШИ ЏАМИЈА  

22. Када је отворена прва апотека у 

Лесковцу? 

За време турске владавине у Лесковцу није 

било апотекара већ су услуге лечења и давања 

лекова вршили народни лекари-апотекари. 

Према француском писцу Амију Буеу који је 

прошао кроз Лесковац 1837. године тада је у 

нашем граду радио један такав народни лекар-

апотекар по националности Албанац. Прву 

апотеку у Лесковцу отворио је Грк,  лекар 

Алексијадис 1862. године,  апотека се звала 

„Хипократ― и налазила се на месту данашње 

зграде  Јужног блока преко пута Споменика 

палима за отаџбину. Први стручни апотекари и 

прве стручне апотеке почеле су са радом тек 

после ослобођења 1878. године. Прва апотека 

са дипломираним фармацеутом била је 

апотека Ђорђа Алексића, сина Алексијадиса и 

она  је  почела са радом 1883. године. Ђорђе 

Алексић је фармацију  дипомирао у Цариграду. 

Након  смрти Ђорђа Алексића,  апотеку 

1902.године преузима његов зет, магистар 

фармације  Душан Београдац. 

ЦРТЕЖ АПОТЕКЕ ПО СЕЋАЊУ  ЛЕСКОВЧАНА 

 23. Када је подигнута црква 

Оџаклија? 

Црква Оџаклија, посвећена Рођењу Пресвете 

Богородице, специфична по свом изгледу, 

нарочито по оџаку по коме је и добила назив, 

представља једну од знаменитости Лесковца. 

За цркву се везују две легенде о изградњи. Обе 

легенде величају домишљатост Лесковчана и 

истрајност у својој намери да подигну цркву 

упркос забрани од стране Турака. По првој 

легенди Лесковчани су саградили цркву са 

оџаком и огњиштем као кућу своме 

свештенику, а када су их Турци упитали зашто 

граде толику кућу једном човеку, они су 

одговорили како би могли сви да стану када 

дођу у  посету  попу.  Друга легенда казује да су 

Лесковчани успели да поткупе турске власти да 

саграде цркву, али су локални Турци како би их 

одвратили рекли да црква не сме бити већа од 

једне бивоље коже. Лесковчани су се досетили 

па су кожу исекли на траке и њима уоквирили 

простор на коме ће подићи цркву. На простору 

данашње цркве Оџаклије вероватно је 

постојала старија црква која је уништена или 

оштећена приликом Првог српског устанка. 

Црква коју данас познајемо обновљена је 

1839. године и поново 1850. године  када су  



по свој прилици санирана оштећена из устанка 

1841. године. Ова црква је служила као 

градска црква све до изградње Цркве Свете 

Тројице 1931. године, а након Другог светског 

рата она је препуштена зубу времена. Под 

притиском снега 1963. године кров цркве се 

урушио, а због недостатка новца у реновирање 

се кренуло тек почетком седамдесетих година, 

док је у богослужбено стање црква доведена 

тек 1992. године.  У недељу 22. септембра, 

садашњи патријарх СПЦ, а тадашњи епископ 

нишки Иринеј осветио је Цркву. После 

урушења црквеног крова 1963. година, 

тадашње градске власте  су се намериле да 

сруше  ову цркву и да не њеном месту подигну 

парк са бетонским крстом као споменом на 

постојање ове цркве, срећом овај план никада 

није реализован.  Црква Оџаклија припада  

типу тробродних базилика, њена 

најспецифичнија одлика оџак, који се налазио 

се са спољне стране, срушио се  заједно са 

кровом 1963. године, од њега је остало само 

огњиште у цркви. У зидове цркве уграђени су 

земљани лонци чији су грлићи били окренути 

ка унутрашњости цркве ради боље акустике. 

Приликом реконструкције они су затворени. 

Иконстас у цркви, као и епископски престо, 

дела су копаничара (резбара) Зафира 

Димитријевића са краја XIX века. Стари костур 

иконостаса, који је био сав у дуборезу, због 

веома лошег стања у коме се налазио, 

замењен је новим, а од старог иконостаса 

сачуван је само горњи украсни слој и велики 

крст који и данас стоје на костуру. Звоник 

цркве подигнут је 6. септембра 1879. године у 

част ослобођења Лесковца од Турака, мада је 

вероватно да  је и пре њега  на том месту 

стајао старији звоник. 

ЦРКВА ОЏАКЛИЈА ПОЧЕТКОМ  ХХ ВЕКА 

КАКО ЈЕ ГРАЂЕНА ЦРКВА ПО МИЛАНУ Б. МИЛИЋЕВИЋУ (из Лесковачког Гласника) 

У турскп време беще мушан живпт Србима у Лескпвцу. Они сирпмаси нису имали у варпщи 

свпје цркве, негп су мпрали ићи у кпје пближое селп да се ппмпле Бпгу. Најппсле слпже се, 

скупе нпваца  и измпле у цара ферман да нашине цркву у Лескпвцу. Турци Лескпвшани узбуне се 

и запрете да ће сећи све Хрищћане, акп се у Лескпвцу ппшне градити црква. Узалуд је бип 

царски ферман. Узалуд је паща впљан да ппслуща царскп писмп. Силни бегпви и Турци 

мещтани не даваху ни ппменути.  Паща најппсле реше Лескпвшанима: 

-Не могу ја раселити Лесковац за љубав ваше цркве. Молите се Богу где и до сад. 

Сирпмаси Лескпвшани дпзнавщи да је жена Асан-бегпва Српкиоа прппусте свпјим путем једну 

мплиљу к Јани, не би ли пна склпнила мужа свпг да не крати Србима градити цркве. 

-Да ми ниси више дошла с таквим речима!-викну Лејла на једну молиљу. Нисам је примила 

турску веру да каурску ппмажем. У кпјпј сам вери нащла пву срећу, пну и браним. А Лескпвшани 

акп им се мили живети нек се турше, неће ли нека трпе щта их снађе. 

Етп какп збпри Српкиоа разблуђена харемскпм дпкплицпм и нерадпм; такп беседи жена кпја 

јпщ није ни сазнала за сласт пд врлине, нити била кадра твприти какквп билп дпбрп.  

Лескпвшани се скупе на дпгпвпр . У невпљи смисле и пгласе да не граде цркву негп кућу свпм  



пппу. Кућу су ту пустили велику, јер ваља да сви имају места кпд свпг пппа. У тпј кући пзидају 

димоак, те је свакп мпгап видети да је тп кућа а не црква. Турци се узрујају. Асан бег сам 

дпђе на грађевину, али кад виде пчак утища се.  

Такп се у Лескпвцу изгради црква са пгоищтем и пчакпм. Обпје тп стпји и сад на севернпм 

платну цркве, кап сведпчба пнпга тещкпга дпба, у кпје је ппстала та бпгпмпља. Тп ппказује 

кпликп су Лескпвшани марили за свпју цркву. 

24. Како је Лесковац изгледао пре 

ослобођења од Турака? 

Популацију Лесковца пред крај владавине 

Турака чинило је  око 15 хиљада становника. 

Једна трећина тог становништва били су  

муслимани,Турци, док су остатак чинили 

хришћани, Срби, Грци, и Цинцари. Добар део 

хришћанског становништва и сиромашне 

турске породице живеле су у приземним 

кућама од дасака и блата које су се називале 

чатмарама. Зидна конструкција таквих куће 

израђивана је од дрвета и прућа на коју се 

лепило блато које би се, пошто се осушило, 

малтерисало. На врху би се постављала 

таваница од тесаних дасака преко које је 

долазио слој блата и сламе. Кров је обично био 

на две воде, прекривен ћеремидом. Неке од 

ових кућа прављене су и од тугли (цигли од 

блата мешаних са сламом). Често би се само 

блато узимало у дворишту, а у рупи из које је 

извађено то исто блато мешало би се са 

сламом и стављало у посебне калупе. Под је 

могао бити од  набијене  земље  или  дасака. 

Куће су обично имале  три просторије,  

предсобље које је служило као кухиња и једну 

или две собе са оставом. Поред   сиротињских 

кућа у граду су постојале и тзв. редене куће у 

којима је било двадесет до тридесет станова од 

једне или две просторије под заједничким 

кровом. Једна оваква редена кућа налазила се 

у данашњој Улици Николе Скобаљића.  Са друге 

стране, богати Срби и Грци (чорбаџије) као и 

турски господари живели су у богатим кућама 

балканског оријенталног стила. Због страха од 

Турака, њихове самовоље и пљачке, богатији 

Срби су почели да граде виђеније куће тек од 

средине XIX века. Од чорбаџијских кућа у 

Лесковцу из тог периода данас су у мање-више 

у неизмењеном облику остале само две, 

Градска кућа поред Цркве, познатија као кућа 

Боре Димитријевића Пиксле и Шоп Ђокићева 

кућа у центру града.  Друштвена подела утицала 

је и на место становања у граду. Турци као 

господари становали од данашњег 

Масариковог трга па западно ка Хисару. Како 

се ишло према Хисару град је био изразитије  

турски тако да је на издигнутим деловима града 

подно Хисара живело чисто  турско 

становништво. У центру града, на десној обали 

Ветернице становали су  највиђенији  Турци,  ту   

КУЋЕ СИРОМАШНИХ ЛЕСКОВЧАНА ЧОРБАЏИЈСКА КУЋА 



 на  простору данашњег Сајма налазиo се 

пашин сараj. Са друге стране, богатији 

хришћани живели су у данашњем центру града 

око Црквене мале (простор око данашње 

Цркве, у том делу се и налазе Шоп Ђокићева и 

Пикслина кућа) поред њих ту су живели и 

богати Цинцари и Грци. Сиромашнији Срби 

живели су у Табан мали (од данашње пијаце на 

Нишкој улици према Чифлук Мири), затим у 

Дркиним врбама (насеље Солидарност), затим 

од Црквене мале према железничкој прузи и 

од Масариковог трга на исток. Роми су тада 

живели у Мурџа мали (Циганској Мали) на 

простору од данашње посластичарнице 

„Мињон― ка Богојевцу. 

ВАЖНИЈЕ ТУРСКЕ ГРАЂЕВИНЕ У ЛЕСКОВЦУ 

У Лесковцу су постојала три турска сараја (двора), два су припадала Шашит-паши, а трећи је 

био седиште лесковачког кадије. Други Шашит-пашин сарај, тзв. Нови сарај или Арем сарај, 

налазио се на месту данашњег Позоришта, док је најстарији сарај био тзв. Мали сарај, или 

Грчки сарај који се налазио у близини данашње Здравстене станице бр.1. На простору 

данашње Поште и трга испред ње налазио се велико турско купатило или амам. Турска средња 

школа, медреса, налазила се на почетку данашње Улице Јужноморавских бригада, на страни 

ка реци. Највећи хан у Лесковцу, Алијин хан, налазио се на месту данашњег Јужног блока. Први 

модерни хотел подигнут је пред крај владавине Турака од стране Афиса Пашагића, на месту 

данашње зграде Општинске управе - Осмоспратнице. На месту данашњег споменика Палим за 

отаџбину налазила се главна пијаца, Пазар мејдани. Иза данашње Гимназије налазило се 

затвор или Катил-апса. На месту Шпитаљског гробља налазио се пашин летњиковац са 

шадрваном, водоскоком, који је у народу био познат под именом ―Смаил-пашин конак‖ по 

имену сина Шашит-паше који је био на месту паше од 1830. до 1839. године. Турско гробље 

налазило се на простору данашњег парка „Девет Југовића― и Дома здравља Лесковац. Као и 

сви турски градови, Лесковац је имао Безистан (затворену тржницу) на која се по памћењу 

Лесковчана налазила у данашњем центру града, преко пута Робне куће. 

25. Када је Лесковац ослобођен од 

Турака? 

Тежње српског народа на нашем простору за 

слободом и уједињем са остатком Србије 

остварене су после другог српско–турског рата 

који је трајао током 1877. и  1878 године. 

Лесковац је 11. децембра по старом календару  

(24. децембра по новом календару )  1877. 

године ослобођен уласком устаника у  град 

после 423 године проведене под окупацијом 

Турака. На самом почетку рата, српска војска 

ушла је у Прокупље из кога су Турци побегли за 

Лесковац. Уплашени вестима из Прокупља, 

лесковачки Турци су одлучили да следе пример 

земљака из Прокупља и почели су да се 

спремају за бег. Током ноћи 8. децембра по 

старом календару отпочело је исељавање 

Турака.  "Ко је гледао ово турско бегање по 

јасној месечини и снегу, није знао шта би пре, 

или да жали жене и децу чији лелек проламаше 

ваздух или да се свети петовековном 

непријатељу, који је тако српску децу и жене у 

робље терао, немилостиво гонио и мучио." 

Овако је о турском бежању писао сведок тих 

догађаја, лесковачки учитељ Јосиф Костић.  Те 

ноћи владало је  стање  општег  нереда  у  

Лесковцу,  иако  су  Турци бежали, они су ишли 

са оружјем од куће до куће и пљачкали волове 

и кола како би могли да понесу што више од 

свог покућства. Са друге стране, Срби су 

почели да се наоружавају и скупљају на 

појединим местима у граду како би се 

заштитили од евентуалног турског напада.  

Прво су током ноћи евакуисане жене и деца а 

затим, током јутра и заштитни одреди локалних  



Турака. У Лесковцу је остало само 60 турских 

породица, махом сиромашних који нису имали 

средстава да побегну. Бојећи се Срба, они су 

почели да им се обраћају и траже од њих 

заштиту. Ништа мање уплашени нису били ни 

Срби који су бојали да са југа не удари турска 

војска. Како би се и једни и други заштитили  

договорили су се да организују привремену 

управу и да потпишу споразум по коме ће 

једни друге бранити зависно од тога која војска 

дође прва до Лесковца. Привремену управу 

чинила су четворица Срба и четворица Турака 

који су се старали о одржавању реда и поретка 

у граду.  У исто време Лесковачни су послали и 

једну  делегацију  код  Српске војске која се 

после  ослобођења Прокупља налазила на 

четири сата ходања код села Кочана северно 

од Лесковца. У Кочану Лесковчани су се нашли 

са четничким војводом из Ниша, Колетом 

Рашићем коме су пренели стање у Лесковцу и 

затражили да један одред српске војске дође у 

град. Рашић је написао писмо које је по 

делегацији послао лесковачким првацима, где 

се рапитивао о стању у граду. Ово писмо је 

доспело и до Јосифа Костића који у својим 

сећањима каже: „ Када је ова карта 

циркулирала  по  Лесковцу,  дође и  до мојих 

руку. Онда се скупимо ноћу између 10. и 11. 

децембра у кућу Нешка Митровића и 

прочитамо понова Колетову карту―. После 

читања карте Лесковчани су упитали 

изасланике колико има војске у Печењевцу, а ,  

један од изасланика који је био у договору са 

Колетом Рашићем а како би охрабио 

Лесковчане одговори: „ У Печењевцу српска 

војска земљу притиснула, само чека наредбу 

да крене―. Права истина је да је у Печењевцу  

ЛЕСКОВАЧКИ УСТАНИЦИ 

ИЗГЛЕД ЛЕСКОВЦА ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА 



било десетак војника који су били у извидници, 

међутим план је успео и лесковачки прваци су 

написали писмо Колету Рашићу у коме га 

обевештавају да су Турци избегли те да са 

војском дође у Лесковац. Одмах после слања 

писма приступило се изради српских тробојки, 

а неколико коња је послато Колетовим 

устаницима у Прокупље како би могли на њима 

као ослободиоци да уђу у Лесковац. Освануо је 

11. децембар (24. децембар по новом 

календару), дан који су Лесковчани чекали 

више од четири века, све је било спремно за 

устанак, само се чекала војска. Тог јутра из 

правца Мире приближавала се колона лепо 

упарађених коњаника на чијем је челу био 

Коле Рашић, међутим  већину су чинили 

устаници многи из локалних села који су уместо 

оружја имали мотке, а истинских, наоружаних 

војника било је тек десетак и то оних који су 

били у извидници.  Чета је ушла у град праћена 

повицима „ Живео Краљ Милан! Живела 

Србија―, и праћена мноштвом народа дошла 

до цркве (данашње Оџаклије) где се после 

кратког благодарења српска тробојка 

завијорила над црквом. Окупљени народ се 

љубио и плакао од среће, а Лесковац данас 24. 

децембар 1877. године слави као Дан 

ослобођења од Турака. 

БЕЖАЊЕ ТУРАКА ИЗ ЛЕСКОВЦА 

По казивању Јосифа Костића, одмах након пада Прокупља турски кајмакам (управник града) 

побегао је у Лесковац где је изазвао страх међу локалним становништвом. Како би умирио 

Турке у Лесковцу који су већ почели у тајности да се спремају за бег, лесковачки кајмакам је 

ухапсио прокупачког као издајника и пријавио га је нишком мутесарифу (гувернеру). 

Мутесариф је позвао лесковачког кајмакама у Ниш ради личног обавештења, али када је овај 

стигавши до Печењвца срео остатке Турске војске која се повлачила из Прокупља, видевши 

како стоји стање ствари, одлучио је да се врати у Лесковац, спакује ствари и напусти град. 

Лесковачки Турци, видевши свог кајмакама и кадију како беже, реше се и они да напусте 

Лесковац.  

ПРВИ ПОПИС СТАНОВНИШТВА У ОСЛОБОЂЕНОМ ЛЕСКОВЦУ 

Мита Ракић, писац, који је путовао по новоослобођеним крајевима оставио је у својим делима 

белешку  о бројности становништва након ослобођења. По попису становништва из 1879. 

године у Лесковцу је било 2061 кућа и 9718 становника, од чега 4900 мушкараца и 4818 

жена. Од укупног броја становника њих 9124 су били српске националности, 244 ромске 

националности, 183 турске националности, 167 јеврејске националности. У Лесковцу је било 

1980 жењених, 1952 удатих, 142 удовца, 448 удовица. Порез је плаћало 2368 глава. За време 

војне управе, непосредно по ослобођењу, Лесковац је био окружно место са три среза, 

Пусторечким, Ветерничким и Власотиначким. Након 1879. године постао је и сам срез у 

новом Нишком округу. У Лесковачком срезу  било је 78 села, 3095 кућа и 22.042 становника. 

26. По коме је Влајкова улица добила 

свој назив? 

Приликом ослобађања Лесковца од Турака 

српска команда упутила је у лесковачко 

Поморавље наредника Влајка Стојановића, 

пореклом Алексинчанина са циљем да диже 

народ на оружје. Влајко је обишао Лесковац , а 

затим се нашао у Поречју у коме су многа села 

већ била слободна. На Влајков позив да се 

дигну на оружје многи сељаци из села око Вучја 

су одговорили. Влајко  је око себе окупио 212 

устаника наоружаних  моткама, косама, 

секирама, сабљама и малим бројем пиштоља.  



Са својом шареноликом војском Влајко је  

заузео Дилавер-бегову кулу у Вучју. Ускоро су 

се Арнаути из околине окупили и покушали да 

поврате кулу. Борба између устаника у кули и 

Арнаута одвијала се  током целог дана, 

устаницима је командовао наредник Влајко 

који је током борбе смртно рањен, али је 

наставио да охрабрује устанике. Влајко је 

преминуо од рана, а устаници су издржали до 

ноћи када су се Арнаути повукли због великих 

губитака. Влајко је сахрањен  у порти 

Чукљеничке цркве где му је касније подигнут 

велики камени споменик, а улица која води из 

Лесковца ка Поречју добила је назив по њему. ДИЛВЕР БЕГОВА КУЛА 

27. Када је отворена лесковачка 

Гимназија? 

По попису после ослобођења од Турака у 

Лесковцу је 1879. године било  9718 

становника од којих 848 писмених мушкараца 

и 79 писмених жена.  Са ослобођењем 

Лесковца 1879. године је отворена Нижа 

гимназија са два разреда.  Тог 4. септембра 

1879. године обавештено  је грађанство 

Лесковца о почетку  уписа  у Нижу  гимназију, 

пријемне испите положило је 25 од 27 

пријављених кандидата. Просторије  прве 

Гимназија биле су смештена у згради бившег 

кајмакама Хафаса Пашагића која се налазила 

на десној обали реке Ветернице (у околини 

данашње Осмоспратнице). Гимназија постаје 

четворогодишња 1881. године. Први 

наставник кога је министар именовао за 

предавача био је писар министарства 

финансија Стеван Сремац, али он је на жалост 

ову службу одбио и отишао у Ниш. Године 

1880. Хафис Пашагић се вратио из Турске 

тражећи своју кућу натраг тако  да  је   

СТАРА ЛЕСКОВАЧКА ГИМНАЗИЈА,  СА ДЕЛОМ ДАНАШЊЕ МЛИНСКЕ УЛИЦЕ  



Гимназија  морала  бити измештена у другу 

турску кућу мало даље од данашње школе 

„Светозар Марковић―. На дан  22. септембра 

1891. године почело се са зидањем нове 

гимназијске зграде на месту некадашњег 

Шашит-пашиног сараја (данашњи Сајам).  

Зграда је завршена и пуштена у рад 1894. 

године, и као таква била је прва и једина 

гимназијска зграда подигнута у XIX веку у 

југоисточној Србији.  Ово је била најлепша 

зграда подигнута у ослобођењим крајевима 

тако да је дворски фотограф Лицитер сликао на 

отварању како би фотографију изложио на 

изложби у Москви. Године 1881. Гимназија 

постаје четворогодишња, а 1907. године у 

Лесковцу је отворена и Женска гимназија у 

којој су предавања отпочела 1. октобра, а прву 

годину похађале су 23 ученице. Настава се 

одвијала у згради Гимназије. Како  би 

унапредили текстилну индустрију која је била у 

замаху у Лесковцу, на предлог Министарства 

народне привреде 1890. године отворена  је и 

Ткачка школа, прва стручна школа у Лесковцу. 

Зграда Гимназије срушена је током 

бомбардовања Лесковца, 6. септембра 1944. 

године. 

28. Када је почела са радом прва 

болница у Лесковцу? 

Прва болница у Лесковцу отворена је са 

доласком првог среског доктора 1882. или 

1883. године, и била је смештена у једној 

турској кући  на месту данашње Здравствене 

станице бр. 3 у Улици Бранислава Нушића 

преко пута Војне амбуланте. Та кућа није 

одолела зубу времена и срушена је 1950. 

године. Први срески лекар био је доктор Ђорђе 

Даларопуловић, 1884. година на његово место 

је дошао доктор Ђорђе Петровић, први лекар 

из  нашег краја који је постао члан Српског 

лекарског друштва. Године 1885. Лесковац је 

добио и првог општинског лекара доктора 

Ристу Михајловића.  Камен темељац за 

изградњу прве државне болнице у Лесковцу 

положен је 1. априла 1907. године на месту 

тзв. Турског гробља које је тада од града било 

удаљено 200 метара и налазило се у подножју 

Хисара. Ово је данас место на коме се налази 

Одељење неурологије Опште болнице. Државна  

болница је пуштена у рад 1. новембра 1909. 

године.  ЗГРАДЕ СТАРЕ И НОВЕ БОЛНИЕ 

29. Када је основано прво певачко 

друштво у Лесковцу? 

Године 1886. неколико љубитеља песме 

покренуло је  идеју о  оснивању певачког 

друштва у Лесковцу.  Оснивачи овог друштва 

одржали су први свој приватни састанак 2. 

новембра 1886. године и том приликом су  

замолили господина Милутина Татића, 

предавача Лесковачке гимназије, да се прими 

обучавања хора. Господин Татић прихватио се 

задатка,  али уз услов да се потенцијални 

певачи упознају са нотама. Интересантно је 

напоменути да међу оснивачима и првим 

члановима друштва није било ниједног 

рођеног Лесковчанина, већ су то били  



државни чиновници из разних крајева Србије. 

Први Лесковчанин ушао је у ово друштво  тек  

после  три године. Певачку дружину чинили су 

учитељ, пчелар, шеф железничке станице, шеф 

поште и телеграфа, порески надзорник и други. 

На дан 5. новембра исте године почео је 

теоријски рад који је до 20. истог месеца  

завршен. Како је већина ових људи већ певала 

по разним певачким дружинама раније, није 

било чудо што су већ до 24. децембра 

спремили „Корнелијеву литургију― коју су 

певали за први дан Божића у лесковачкој 

Саборној цркви. Друштво је добило име 

―Бранко‖ у знак сећања на песника Бранка 

Радичевића. 

ОСНИВАЧИ И ПРВИ ЧЛАНОВИ ПЕВАЧКОГ 

ДРУШТВА БРАНКО 

30. Када је железница стигла у 

Лесковац? 

После ослобођења јужних територија  од 

Турака 1878. године, Србија је на Берлинском 

конгресу добила независност, а један од 

услова постављен Србији приликом добијања 

независности била је и изградња железничке 

пруге. Србија се на Берлинском конгресу 

обавезала да у року од три године изгради 

железничку пругу која ће Аустроугарску 

повезати са Турском. Изградњу железнице 

пратили су тешки преговори и са 

Аустроугарима и са Турцима тако да су рокови 

пробијени, и тек 1881. године почело се са 

изградњом железнице Београд – Ниш на месту 

данашњег моста Газела.  Прве локомотиве 

стигле су у Србију 1882. године а први воз на 

релацији Београд-Ниш прошао је 23. августа 

1884. године. Први воз је из београдске 

станице кренуо у 8:30 ујутро а у Ниш је стигао 

око 17 часова истог дана. Пруга је ка Лесковцу 

настављена 1886. године и за време њене 

градње у Лесковцу су живели инжењер 

Светозар Машин са супругом Драгом, касније 

женом Александра Обреновића, краља Србије. 

Први воз на релацији Лесковац - Ниш кренуо је 

18. марта 1886. године, док је први воз на 

релацији Лесковац - Врање кренуо 13. 

септембра 1886. године.  

ЉУБАВНА АФЕРА ДРАГЕ МАШИН У ЛЕСКОВЦУ 

 Светозар Машин, муж Драге Машин, био је ангажован на изградњи пруге до Лесковца. 

Радио је и као инжењер у оближњем  руднику Леце. Током његовог службовања у Лесковцу, 

са њим је живела и супруга Драга. Због мужевљевог посла Драга је често остајала сама, све 

док у Лесковцу није упознала младог и наочитог сељака, посланика Радикалне странке, 

Јоргаћа Гана Марјановића из Шумана у околини Лебана.  Гане је већ био ожењен и имао је 

три сина и три кћери, али то га није спречило да започне романсу са Драгом. Светозар је 

почео да сумња да га супруга вара и у нападу љубоморе извршио је самоубиство на 

данашњој Ибарској  магистрали.  Драга  је наследила његову пензију и наставила је да живи у  

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА У ЛЕСКОВЦУ 



Лесковцу још годину дана. Један од разлога њеног останка у Лесковцу могао је бити и тај што 

Гане није штедео новца на скупе поклоне, као и на летовања на Јадранском мору. Ова веза 

није дуго трајала и прекинута је када је Драга напустила Лесковац. Са друге стране Гане је због 

Драге запоставио посао, а због скупих поклона је морао да се задужује у банкама тако да су 

његови синови са муком спасили имање од пропасти. Гане никада није преболео Драгу 

Машин и физички се обрачунавао са сваким ко дотакне ову тему. Драга Машин се касније 

удала за краља Србије Александра Обреновића. Јавност, а нарочито војни официри нису 

одобравали овај брак управо због пређашњег начина живота будуће краљице. У Мајском 

преврату 1903. године, краљ Александар и краљица Драга страдали су од руке официра, а 

међу завереницима који су задали фаталне ране краљевском пару налазио се и Александар 

Машин, брат Светозара, који је своју бившу снају кривио за смрт свог брата. 

31. Када је основан први спортски 

клуб у Лесковцу?  

Прва спортска организација у Лесковцу  била  

је стрељачка дружина под именом „ Краљ 

Милутин―  основана 3. марта 1887. године на 

иницијативу  Милоша С. Милојевића, 

ондашњег директора Лесковачке гимназије.  

Већ 31. августа 1887. године у Крагујевцу је 

приређено наградно такмичење у стрељаштву 

током којег је основан и Савез стрељачких 

дружина у Краљевини Србији. Прва стрељана 

налазила се изнад једне чесме у подножју 

Хисара на месту данашње школе „Коста  

Стаменковић―.  

32. Када је отворена  прва  

штампарија у Лесковцу? 

Десет година након ослобођења од Турака у 

Лесковцу је основана прва штампарија 1. маја 

1887. године. Оснивач штампарије био је  

Димитрије Адамовић, а штампарија је радила 

до 1891. године. Одмах након гашења прве 

штампарије отворена је нова у власништву 

Пере Стојановића и Страшимира Гемовића. 

Прва књига у Лесковцу одштмапана је 1888. 

године, било је то „Српско хришћанско домаће 

васпитање― од А. Кристића. Прве штампане 

новине у Лесковцу, Црквени гласник, почеле су 

са излажењем 1887. године (излазиле су до 

1889. године), а њихов уредник је био 

Димитрије Алексић. У почетку су штампане у 

Нишу да би се по отварању Адамовићеве 

штампарије њихово штампање пребацило у 

Лесковац. 

ЗАГЛАВЉЕ ЦРКВЕНОГ ГЛАСНИКА 



33. Када је основана прва банка у 

Лесковцу? 

Прва банка у Лесковцу основана је 1888. 

године од стране самих Лесковчана и звала се 

Лесковачка удеоничка штедионица. Капитал 

ове банке био је тадашњих 150.000 динара у 

злату. Са напретком лесковачке индустрије 

дошло је  до  акумулирања  капитала  па  се  

ускоро  јавила  потреба  за  већим бројем 

банака. Године 1903. основана је Лесковачка 

трговачка банка са капиталом од 100.000 

динара у сребру, а за њом следе 1906. године 

Лесковачка задруга, 1911. године Лесковачка 

кредитна банка и Лесковачка привредна 

банка. 

34. Како је по легенди подигнута 

Црква Светог Илије на брду Хисар? 

Црква Светог Илије подигнута је 1889. године 

на месту старије камене цркве из средњег 

века. Цркву је пројектовао архитекта Светозар 

Ивачковић. Грађена је у  националном стилу на 

узвишењу изнад Светоилијског гробља.  Основа 

цркве је у виду слободног крста са куполом над 

центром крста. Према причи старих 

Лесковчана ова богомоља је изграђена 

захваљујући баба Станојки, жени која је 1860. 

године уснила да се на месту данашње цркве 

налазе остаци старе камене цркве посвећене 

Светом  Илији. Једног дана одлучила је провери 

свој сан и почела ја да копа на месту које јој се 

указало у сну. Убрзо су из земље почеле да 

излазе камене плоче а за њима  и део  

црквеног престола  украшеног крстићима.  

Откриће баба Станојке се брзо рашчуло по 

Лесковцу и довело је до различите реакције 

српке раје и турских господара. Срби нарочито 

болесници, почели су да посећују ово место 

верујући у његову светост, док су Турци 

забранили даљи рад баба Станојки. Храбра 

старица је игнорисала забрану Турака па је на 

месту некадашње цркве подигла малу колибу 

од дасака. Турци, увидевши да ће ако отерају 

баба Станојку изазвати незадовољство међу 

Србима оставили су је на миру. Ослобођење 

Лесковца 1877. године баба Станојки није 

одагнало тешкоће и невоље. Нова српска 

власт, подржана црквом, више пута је 

интервенисала да се капела од дасака сруши. 

Баба Станојка је одговорила на то продајом 

њиве и градњом капеле од цигле. Ово је 

изазвало велико незадовољство код 

лесковачког попа Митра који је заједно са 

сином Трајком дошао да сруши нову капелу. У 

тренутку када се Трајко попео на кров и 

посегнуо за ћеремидом, његове руке су се 

угрчиле. Баба Стојанка је онда рекла: „Трајко 

моли бога и Светог Илију да ти опростив―. 

Трајко се уплашио, помолио  и отишао кући 

здрав. Иста ствар се десила и са жандармом 

који је дошао са среским начелником и почео 

да руши цркву. Општина више није покушала 

да руши малу капелу, али су тешкоће и 

прогањање баба Стојанке потрајали до 1884. 

године када су лесковчаки градски и црквени 

оци увидели да је ово место веома популарно у 

народу, тако да су исте године почели да зидају 

цркву. Црква је завршена и освећена 21. маја 

1889. године. 

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ 



35. Када је основано Соколско 

друштво у Лесковцу? 

Прво гимнастичко друштво (претеча Соколског 

клуба) у Лесковцу основано је 1896. године 

под именом Гимнастичко друштво ―Душан 

Силни‖. Крајем 1895. године  у Лесковац су 

дошли изасланици  Савеза соколских друштава 

„Душан Силни―, професор Таса Поповић, вођа 

„Душана Силног― и наставник Коста Јовановић 

да као чланови Савеза соколских друштава 

„Душан Силни― оснују у Лесковцу исто такво 

друштво. Гимнастичко друштво „Душан Силни― 

је 1904. године променило  име  у  „Витешко  

друштво  Душан  Силни―.  Током Првог  

светског рата активности Соколског друштва су 

замрле да би биле обновљене 1922. године. 

Просторије Соколског  дома налазиле су се на 

месту данашњег Позоришта и испред њега на 

простору данашње Гимназије налазио се лепо 

уређени парк.  

ЛЕСКОВАЧКИ СОКОЛИ 

36. Када је подигнута 

хидроцентрала на реци Вучјанки? 

Предузимљиви Лесковчани основали су 1901. 

године Лесковачко електрично друштво А.Д. Те 

године откупљене су две воденице и почело се 

са изградњом хидроелектране на реци 

Вучјанки a, 24.  децембра  1903.  године   (Дан 

ослобођења Лесковца од Турака) пуштена је у 

рад друга по реду хидроелектарана у Србији, 

две године након прве код Ужица на реци 

Ђетињи и четири године након оне на  

Нијагари. Хидроелектрана је почела 

производњу  са два хидроагрегата немачког 

произвођача „Сименс–Халске― а 1931. године 

хидрoлектрана је проширена због набавке 

трећег хидроагрегата шведског произвођача 

„АСЕА―. Канал дужине 950 метара који је 

делимично укопан у стену доводи воду до 

водне коморе изнад  централе где се вода  

акумулира и путем цеви преноси  под веома 

оштрим углом до турбина које дају електричну 

енергију. Зачетник идеје о изградњи 

хидроелектране и главни оснивач Електричног 

друштва А.Д. био  је Ђорђе Станојевић, лични 

пријатељ Николе Тесле и пионир 

електрификације Србије. Поред њега у 

оснивању овог друштва учествовали су и 

Лесковчани, Глигорије Јовановић (председник 

Лесковачке општине), Лазар Јосимовић 

(председник Лесковачког првостепеног суда), 

Сотир Аранђеловић (адвокат) и Коста Мазнић 

(трговац). Градитељ канала и хидроцентрале 

био је Јосиф Гранжан. Хидроелектрана 

непрекидно производи струју истим 

агрегатима од 1903. године и због тога је 

2005. године IEEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers) уврстио ХЕ „Вучје― у листу 

објеката, проналазака и достигнућа од општег 

значаја за развој и историју електротехнике у 

свету. 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА ВУЧЈЕ 



37. Када је Лесковац добио први 

грамофон? 

Први грамофон у Лесковац донео је 1905. 

године тадашњи лесковачки авантуриста Јован 

„Портартурац―. Грамофон је наместио на 

прозору једноспратне зграде на углу код 

тадашњег хотела „Круна― (данашња зграда 

Јужни блок). Звуци са грамофона представљали 

су велику сензацију за  Лесковчане. Под 

прозором се окупио цели Лесковац. Идућих 

дана људи са села су долазили у масама да чују 

чудо што „свири, пева и збори из трубу―. 

38. Када су изашле прве дечје новине 

у Лесковцу? 

У Лесковцу је у периоду од 1905. до 1914. 

године излазио часопис „Ђачки напредак― у 

коме су објављиване песме, приче, поучни 

састави, историјски чланци, народне песме, 

приповетке, питалице и квизови.  Новине су 

излазиле на 16 страна два пута месечно и 

коштале су 10 пара. Издавачи првих дечјих 

новина били су учитељи из нашег краја. Поред 

локалних учитеља сарадничка мрежа 

обухватала је сараднике из 67 места широм 

Краљевине Југославије. Током 1910/11. 

године тираж часописа је износио 4000 

примерака по броју. О популарности овог 

часописа говори и податак да су школе у 

Београду, Нишу, Ваљеву и другим српским 

градовима биле претплаћене од стране својих 

општина на њега. 

 39. Када је одржана прва биоскопска 

представа у Лесковцу? 

Најстарији податак о првој биоскопској 

представи у Лесковцу датира из 1905. године. 

Лист  „Ђачки напредак― донео је 13. септембра 

1905. године  вести да се власник једног 

путујућег електробиоскопа обрео у Лесковцу 

где је у просторијама Гимназије ученицима ове 

школе приказивао прве неме филмове. Цена 

улазница била је 10 ондашњих пара. Селекцију 

комада који ће бити приказани ученицима 

направили су наставници. Углавном се радило 

о кратким филмовима, скечевима са 

моралном поуком као нпр. ―Прождрљивац‖ и 

―Крађа јабука‖.  

40.  Када је први мотоцикл стигао у 

Лесковац? 

Први мотоцикл у Лесковцу  био је власништво 

Андрије Киљана, монтера хидроцентрале 

„Вучје―, пореклом Чеха. Мотоцикл марке „НСУ― 

произведен у Улму, Немачка, купљен је 1910. 

године за 550 тадашњих динара. Киљан је 

овим мотоциклом долазио из Вучја у Лесковац. 

ЗАГЛАВЉЕ ЂАЧКОГ НАПРЕТКА 



41. Када је први аутомобил стигао у 

Лесковац? 

Први аутомобил стигао  је у Лесковaц 1911. 

године. Власник аута такође је био Андрија 

Киљан, монтер електричне централе  „Вучје―. 

Ауто је био марке „Laurin Klement“( фирму је 

тридесетих година ХХ века откупила „Шкода―), 

произведен је у Младој Болеслави данашњој 

Чешкој Републици.  Овај ауто имао је  мотор од 

4 коњске снаге, трошио је 8 литара бензина на 

100 километара, а развијао је максималну 

брзину до 40 километара на час. Ауто су 1915. 

године одузели и користили Бугари током 

окупације Лесковца. 

LAURIN KLЕMENT 

42. Када је Лесковац добио први 

музеј? 

Прва институција у нашем граду која је 

обављала функцију музеја био је Школски музеј 

основан 19. фебруара 1910. године. Био је 

смештен у просторијама Ча Митине школе код 

цркве Оџаклије. Музеј је основан за потребе 

школа из данашњег Јабланичког округа и у 

свом саставу је имао: нумизматичку збирку, 

збирку коју је добио од Фабрике шећера у 

Ћуприји, а где је приказан пут од семена репе 

до шећера, збирку коју је добио од Српске 

фабрике стакла у Параћину где је описан 

процес фабрикације стакла, збирку минерала 

добијену из Борског рудника, збирку лептира 

добијену из Прага, збирку препарата – 

развитак животиња, и збирку географских 

рељефа. Овај музеј није дакле имао 

арехеолошких, историјских или етнолошких 

збирки као Лесковачки музеј данас и више је 

имао улогу образовног кабинета него музеја. 

 43. Ко је био Милорад Рајчевић? 

Лесковац је изнедрио многе интересантне 

људе међу којима посебно место заузима  

Милорад Рајчевић, први Србин који је обишао 

свет.  Милорад је рођен у  Лесковцу  крајем XIX 

века, у свом родном граду је завршио четири 

разреда основне школе и два разреда 

занатске школе након чега одлази на занат у 

Београд где учи декоративно сликарство, a део 

свог занатског усавршавања проводи и у Бечу. 

Из Беча креће на пут кроз Аустроугарску, 

Немачку, Француску, Швајцарску, враћа се у 

Аустроугарску у Ријеку где се укрцава на брод 

и одлази у Америку.  У Америци откривају да је 

у земљу ушао без пасоша па га враћају у 

Европу. По повратку у Европу, одлази у 

Румунију, Цариград, Александрију и Јерусалим. 

Током ових путовања Милорад је научио пет 

језика. У Београду се спријатељује са браћом 

Савић, власницима и уредницима „Малог 

журнала‖, једног од најтиражнијих 

југословенских листова. Из овог познанства 

настала је и опклада слична оној из књиге ―Пут 

око света за 80 дана‖, с тим да је Рајчевић за 

обилазак Африке, Америка, Европе и Азије 

имао читаве две године. Од редакције је 

месечно добијао 150 ондашњих динара и 

новац је морао бити уплаћен тако да га он 

може подићи у месту које њему одговара. Са 

друге стране, услови опкладе су били следећи: 

морао је да прати одређену му маршуту, за 

доказ је морао да у сваком од поменутих 

места добије потврду месних власти, морао је 

да носи одело које имитира униформу српског 

војника са ранцем на леђима, могао је сам да 

бира место и време одмора и било му је 

омогућено да користи сва расположива 

превозна средства. Рајчевић је прихватио 

опкладу и 13. марта 1910. године креће на  



пут. Током пута са собом је носио свеску у којој 

је намеравао да скупи потписе свих 

значајнијих људи које сретне, тако да му се 

након два дана путовања у Горњем Милановцу 

уписао принц Ђорђе Карађорђевић. Из Србије 

је прешао у Црну Гору па у Италију. По плану 

требао је да из Италије пређе у Африку, али 

због ратних сукоба у Либији пут је наставио ка 

Немачкој и Енглеској одакле је отишао за 

Петроград. Возом прелази Урал  и из 

Чељабинска бициклом наставља по Сибиру и 

Азији. У Азији обилази руски Далеки исток, 

посећује Владивосток, Манџурију, и у свакој  

прилици држи предавања о Србији. Посећује 

Јапан, где се упознаје са јапанским 

престолонаследником. У Кобеу физички напада 

једног Немца који је вређао српског краља 

Петра и завршава у затвору. Руски посланик 

као и визиткарта престалонаследника 

омогућавају му да ову установу брзо напусти. 

Интересантно је да  Милорад није имао навике 

светских путника који су штедели новац на 

свему и свачему како би што даље стигли, он је 

одседао у најбољим хотелима, понашао се и 

држао као господин, посећивао је 

представнике власти од којих је захтевао 

потврде и потписе за своју књигу.  Из Јапана 

бродом плови за Сингапур и Малајско 

полуострво. У Сингапуру обилази коцкарнице и 

проба опијум који му се није допао, у 

тамошњим коцкарницама описује собу за 

самоубиство  у којој су се налазили столица и 

омча за потребе људи који су претрпели велики 

новчани губитак како не би својим делом 

прљали коцкарницу и сметали осталим 

играчима. Напушта Малају и иде на север у 

Сијам (данашњи Тајланд), тамо упознаје краља 

који му поклања мопед како би лакше путовао. 

У Сијаму проводи Божић у дому једне Немице 

из Панчева. Из Сијама одлази за Индију где му 

приређују лов на тигрове на слоновима, одатле 

путује на Цејлон (Шри Ланка)  и одатле бродом  

даље за Персију (Иран), па придружујући се 

каравану за Сирију. У каравану се разбољева 

па га сапутници избацују у пустињи како не би 

ширио заразу, он их прати и једне ноћи, када је 

покушао да украде мало воде, они га хватају и 

пребијају. Срећом, на њега се сажалио један 

старац који му је дао коња и отправио га за 

Дамаск где се излечио. Из Дамаска иде за 

Јерусалим где га примају јерусалимски и 

јерменски патријах. После ходочашћа по Светој 

земљи Милорад се у Србију враћа 21. 

септембра 1911.године.  Приликом доласка 

приређен му је свечан дочек који су 

забележиле камере, а филм је приказиван у 

биоскопу. Планове за посету Африци и 

Америци омета му Први балкански рат, у коме 

је служио као војник. Након рата обилази 

Америку,  спремао се да пође за Африку , али 

га је у томе спречило избијање Првог светског 

рата. Најзад, након завршетка рата одлази у 

Африку и своје авантуре у претаче у две књиге 

под називом „Из жарке Африке‖ , а такође 

издаје књигу и о својим авантурама у Азији под 

називом „На Далеком истоку‖. Након свих 

својих путовања, повукао се и мирно живео у 

Београду. 
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 44. Када је подигнута палата 

Сотира Илића? 

Палата Сотира Илића један је од ретких 

сачуваних примерака градитељства са почетка 

ХХ века у Лесковцу. Кућа је припадала једном 

од пионира индустријализиције Србије, сину 

Косте Илића Мумџије, Сотиру Илићу. Сотир 

Илић (8. новембар 1873 – 9. април 1935) 

после Гимназије у Лесковцу  завршио је два 

разреда Трговачке школе у Бечу и  Љубљани. 

Он се у овим европским центрима упознао са 

савременом грађанском архитектуром што га 

је подстакло да допринесе трансформацији 

Лесковца из турске касабе у европски град. 

Сотир  Илић  се  оженио Даном,  кћерком  свог 

бугарског пословног партнера Мануила 

Илијева који је уједно био и главни инвеститор 

зграде подигнуте 1911. године. Пројектант 

зграде био Светозар Јовановић, а градња куће 

поверена је најбољим мајсторима који су 

доведени из Бугарске. Зграда се у своје време 

звала Чонина кућа по жени Мануила Илијева и 

налазила се у тадашњој Новој улици. Простор 

испред куће био је редак призор каменом 

поплочаног тротоара у Лесковцу. 

Реконструкција куће урађена је у периоду 1998 

– 2003. године, данас се у њој налази 

приватна поликлиника. Једном приликом у 

кући су преноћили пријатељи Сотировог брата, 

Владе Илића, кнез Павле и кнегиња Олга. 

Зграда је 1989. године проглашена 

спомеником културе Републике Србије. 

―ЧОНИНА КУЋА‖ 

 45. Ко је био Ахмед Адемовић?  

Ахмед Адемовић је човек који је одсвирао крај 

турске владавине на Балкану. Ахмед је био 

војник трубач током Кумановске битке 1912. 

године. Током битке Ахмед је  захтевао од свог 

капетана да оде у турску позадину, али није 

рекао због чега. Капетан, неповерљив према 

њему јер је био муслиманске вере, нију му 

дозволио, плашћи се да овај хоће да пребегне.  

Тек после трећег захтева,  када је капетану 

изнео свој план, успео је да добије одобрење. 

Ахмед је сачекао ноћ, кроз растиње, преко 

ничије земље, успут успевши да се преобуче у 

турску униформу узету од мртвог војника, 

дошао је до турских положаја. Успео је да се 

пробије до највишег врха иза турских положаја, 

и да по звуку који је чуо верно репродукује 

турски сигнал за повлачење. Свирао је толико 

јако да су га и Срби чули поред све буке од  
АХМЕД АМЕТОВИЋ 



од оружја. Турци, не сумњајући ништа, почели 

су панично да се повлаче док је српска војска 

јуришала у чувену победу захваљујући  делом и 

Лесковчанину Ахмеду Адемовићу. 

 46. Када је стигао први фудбал у 

Лесковац? 

Први фудбал у Лесковцу према сведочењу 

нашег суграђанина Божидара Тасића почео је 

да се игра 1913. године „ Било је то оних 

тмурних дана 1913. године. Тада сам први пут 

угледао фудбал. Једна група младића, 

нелесковчана, ударала је ногом једну велику 

лопту, управљајући је према једном човеку 

који је стајао као урамљен између неких 

летви‖. Наредне 1914. године један 

Лесковчанин донео је из Швајцарске први 

прави фудбал у Лесковац. Наставник 

Гимназије Чех из Аустроугарске, почео је са 

првим часовима теорије и већ после неколико 

дана почело се са првим утакмицама. Развој 

фудбала у Лесковцу прекинуо је Први светски 

рат. 

47. Како се у Лесковцу гајила 

конопља? 

Лесковац је у првој половини ХХ века прозван 

Српским Манчестером захваљујући 

индустријској конопљи. Захваљујући богатству 

река и наносима после честих поплава 

лесковачки крај је био плодно место за 

узгајање конопље. Најбоља земља за  конопљу 

јесте песковита иловача. Конопља се сеје из 

годину у годину на истом земљишту, а када то 

земљиште ослаби оно се прихрањује  

ђубретом, најчешће сваке пете године. Сеје се 

обично од 60 до 80 килограма  семена на 

хектар у периоду 1. до 15. марта. Земљиште  се 

с јесени и зими поугари, а с пролећа се пооре 

и посеје. Користи се домаће семе и најбољи 

приноси долазе од њива са плодоредима. Ако 

конопља не никне током 6 до 7 дана, онда  се  

поступак  орања  и  сејања  понавља. Конопља 

је осетљива на град и сушу,  aли у погодним 

условима порасте од 2,5  до 4 метра висине, а 

средњи принос по хектару је 8 тона конопље. 

При чупању конопља се веже у ручице од по 3 

до 4  килограма  суве конопље. Ручице се 

оставе да се суше па се скидају листови, а онде 

се конопља мочи, тј. ставља се у текућу воду да 

се одвоји влакно од трске  и до 8 дана зависно 

до топлоте  воде. Измочена и осушена конопља 

одвозила се кући, слагала у велике купе (копе), 

које личе на мале индијанске вигваме, па је и 

сам Лесковац  у време бербе конопље личио 

на једно велико инидијанско насеље. Након 

тога се помоћу „бијача― трска конопље  ломи, а 

влакно одваја од ње, влакно се  испира и 

оставља се да се суши.  Од 100 килограма суве 

конопље  добија се до 20 килограма влакна 

(кудеље). Пошто дужина влакна може да буде и 

4 метра потребно је исту иситнити како би била 

погодна за рад, тако се добија цајк, прерађена 

кудеља. Затим влакна пролазе кроз гребено,  
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гребенарањем се добијају жице, уплитањенм 

2,3,4 жице добија се шнура различите 

дебљине.  Шнура се затим  пресује и пегла 

како би добила на чврстини. Преклапањем 

шнура на точку добија се уже. За 10 метара 

конопа потребно је 30 метара шнура због 

уплитања. 

48. Како је настала лесковачка 

индустрија? 

Вунени гајтан користио се  током 19. века у 

великим количинама у јужној Србији, 

Македонији и Босни и Херцеговини, међутим 

једини произвођач гајтана у том периоду била 

је Бугарска која је поменуте крајеве 

снабдевала овим производом. Начин израде 

гајтана био је веома примитиван, обичним 

преслицама сељанке би преле пређу од вуне, 

од које се примитивним машинама, 

чарковима, који су покретани снагом воде у 

некој воденици, плео гајтан. Након овога гајтан 

би био бојен и пуштан у продају. У почетку би 

сами Бугари доносили гајтан и шајак у 

Лесковац, а наши трговци би их откупљивали и 

затим колима развозили по Србији. 

Лесковачки трговци су касније и сами почели 

да иду у Бугарску и купују гајтан.  Почетком 

осамдесетих година XIX века, када је Србија 

успоставила независност, а Бугарска 

аутономију, постављене су границе и кренуло 

се са наплатом царине. Високе царине довеле 

су до поскупљења гајтана што је натерало 

Лесковчане да размишљају о властитој 

производњи. Проблем је био недостатак 

машина и мајстора за израду гајтана. О увозу 

машина из неке стране земље није се много 

размишљало јер су за тадашње прилике све 

оне биле веома далеко, а Бугари како би 

заштитили свој монопол на овим просторима 

нису дозвољавали износ својих машина. Ове 

невоље нису обесхрабриле Лесковчане на челу 

са Антонијем Поповићем, Митом 

Теокаревићем и Глигоријем Јовановићем. Ова 

тројица успели су да обезбеде почетни капитал 

и да у свој ортаклук укључе и Бугарина Стевана 

Бојаџова који је поседовао своје чаркове у 

Карлову и чија фабрика није пословала 

најбоље.  Пошто Бугарска није дозвољавала 

извоз машина, непоколебљиви Лесковчани су 

решили да кришом пренесу целу фабрику.  

Лесковачки трговци су унајмили Мику 

Јанковића Инајета, човека који је био нека 

врста везе између лесковачких и бугарских 

трговаца, да размонитира и пренесе преко 

границе чаркове. Током ноћи Мика је 

размонтирао и натоварио чаркове на коњски 

караван који је затим поделио на две колоне, а 

како би заварао трагове потенцијалној потери 

он је коњима окренуо потковице наопако.  

Прва колона са Бојаџовом пошла је тежим 

планинским путем како би код Власотинца 

ушла у Србију, друга колона на челу са Миком 

кренула је да преко Димитровграда уђе у 

Србију. Када су Бугарске власти сазнале за 

крађу, организовали су потеру која је успела да 

ухапси Мику и његову колону, док је Бојаџов 

несметано донео чаркове до Лесковца. Мика 

је био осуђен на три године затвора, али је 

залагањем српских политичара пуштен на 

слободу након неколико месеци. Пошто су 

чаркови стигли у Лесковац, лесковачки трговци 

узели су у закуп једну воденицу у селу 

Стројковцу и ту их монтирали, чиме је почетком 

1884. године покренута прва фабрика гајтана 

у Србији. Гајтан је произвођен на исти начин  
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као у Бугарској, околне сељанке  су на  

преслицама  преле вуну  која  се   затим   на   

чарковима   претварала   у  гајтан. Почетак 

рада ове фабрике био је тежак јер квалитет  

гајтана који се ту производио није био као 

бугарски, али након извесног времена 

производња се усавршила, а и рат између 

Србије и Бугарске је 1885. довео до затварања 

границе и обуставе увоза гајтана из Бугарске 

чиме су били створени повољни услови за 

пословање ове фирме. Фирма је носила назив 

„Антоније Поповић и Компанија―, а њени 

чланови су били поред поменутог Поповића и 

Мита Теокаревић, Глигорије Јовановић, Стеван 

Бојаџов и Прока Митић.  

Пошто ова фабрика није могла да задовољи 

потребе тржишта, а после рата са Бугарском 

није било препоручљиво путовање у ту земљу, 

јавила се идеја и код других лесковачких 

трговаца за подизањем још једне фабрике 

гајтана. На челу ове групе налазио се Глигорије 

Горча Петровић који је ступио у договор са 

Мануилом Илиевим из Калофера да се уортаче 

и подигну фабрику гајтана у околини Лесковца. 

Овом ортаклуку придружили су се и Коста Илић 

(који је постао највећи акционар) и његов зет 

Мика Јовановић (исти онај који је кријумчарио 

машине за прву фабику). Заједничким 

капиталом они су 1888. године основали 

фабрику гајтана у селу Козару под именом 

„Коста Илић и Компанија―.  Наредне 1889. 

године прва фабрика гајтана измештена је из 

Стројковца у Вучје где је фирма купила 

сопствену воденицу.  

Ове две фабрике биле су конкуренција једна 

другој што их је ометало у развоју, зато се 

јавила идеја да се оне удруже и заједничким 

средствима подигну модерну фабрику у 

Лесковцу. После дугих преговора дошло се до 

споразума 1895. године. Ово удруживање 

предузимљивиих и радних Лесковчана није 

промакло оку немачког индустријалца Минха,  

ЗГРАДА ФАБРИКЕ ПОПОВИЋ, ИЛИЋ И КОМП. 



власника једине фабрике вунених тканина у 

Србији, он је ово удруживање видео као корак 

ка почетку послова са вуненим производима у 

Лесковцу и постепеног урушавања његовог 

монопола. Како би предухитрио Лесковчане, 

Минх је у својој фабрици отворио погон за 

производњу гајтана који је продавао по много 

нижој цени јер је од државе као страни 

инвеститор добијао многе повластице на увоз 

сировина и пласман своје робе. Овај догађај 

натерао је ортаке из обе гајтанаре да промене 

своје планове, оставили су фабрике у Вучју и 

Козару, али инспирисани конкуренцијом 

решили су на наговор Горче Петровића да 

подигну фабрику за израду сукна, шајка и 

војничке чоје. Ово је био хазардерски потез 

Лесковчана, јер у питању су били људи без или 

са мало школе који су се упуштали у праву 

малу индустријску револуцију на овим 

просторима. Проблеми приликом отварања 

ове фабрике били су исти као и у случају 

гајтанара, није било машина, нису знали 

одакле да их набаве и нису имали мајсторе за 

машине. Како би дошли до неких одговора, 

Глигорије Јовановић и Сотир Илић (син Косте 

Илића) прерушени у сељаке отпутовали су у 

Бугарску не би ли под плаштом куповине 

вунених тканина сазнали о каквим се то 

машинама ради и где се оне производе.  

Сотир Илић је на овај пут кренуо јер је као 

студент у Љубљани упознао немачки језик. Под 

изговором куповине робе ушли су у неколико 

фабрика, неке су им чак и показале машине 

на којима су производиле вунене тканине, а 

вешто око Сотира Илића из прикрајка је 

прелазило преко машина у потрази за 

информацијом где су произведене. На овај 

начин они су сазнали да је већина машина 

које су видели произведена у Хемницу, у 

Немачкој. Чим су се са овим сазнањем 

вратили у Лесковац, одмах су се дали  у 

набавку машина, али није било довољно само 

писати фабрици јер нису знали шта траже већ 

само где да траже. Из овог разлога одлучили су  

ВЛАСНИЦИ ПРВЕ  ТЕКСТИЛНЕ ФАБРИКЕ У ЛЕСКОВЦУ 



да Глигорија Јовановића и Сотира Илића 

пошаљу у Хемниц, како би могли 

фабрикантима машина објаснити шта желе, 

јер сами нису знали какве им машине требају. 

Како би успели у овоме они су са собом 

понели мустру вуне коју су желели да прерађују 

и узорак сукна и шајка и просто идући од 

фабрике до фабрике показивали су вуну и 

шајак, говорећи да  хоће од  овог материјала 

да  израђују ову  робу и потребне су нам 

машине за то.  На крају су им показане 

потребне машине за израду производа који су 

желели. Задовољни виђеним, Глигорије и Сотир 

су купили машине са којима је 1896. године у 

Лесковцу подигнута фабрика вунених тканина 

„Поповић, Илић и Компанија―, прва у Србији од 

домаћих људи и са домаћим капиталом. Ова 

фабрика постаће расадник лесковачких 

текстилних фабрика.  На почетку ова фабрика 

је имала великих тешкоћа, неразумевање 

техничке стране фабрикације као и јака 

конкуренција Минха терале су ортаке у 

штедљивост и истрајност која се на крају 

исплатила, јер су праксом полако решили 

техничку проблематику, а сукно и шајак 

израђивани у овој фабрици нашли су се на 

добром гласу. Од 1898. године фабрика 

почиње израду чоје за српску војску. Како би 

унапредили технологију производње и увели 

свој подмладак у посао, многи од ортака шаљу 

своје синове на школовање у иностранство. 

Први међу њима био је Коста Илић који је свог 

сина Владу послао у Ахен где је свршио 

Текстилну школу и у Србију се вратио као први 

школовани текстилац. Минхова фабрика у 

Параћину изгорела је 1904. године, што је 

лесковачку индустрију текстила ослободило 

моћног конкурента и дало јој снажан ветар у 

једра. Увидевши  могућност самосталне зараде 

ортаци се полако растурају, прво су 1905. 

године Глогорије Јовановић и синови 

почившег Антонија Поповића, Милан и Пера, 

повукли свој капитал и у Грделици су подигли 

фабрику „Јовановић и Поповић‖. Стара 

фабрика наставила је да ради под именом 

„Илић, Теокаревић и Петровић―,а њени 

чалнови су били Коста Илић, Мита Теокаревић 

и Глигорије Петровић. Године 1906. Коста 

Илић са синовима Владом, Сотиром, Миланом 

и Благојем извлачи свој капитал и купује 

Београдску фабрику штофа Евгенија Михела. 

Исте године, лесковачки берберин Лаза 

Дунђеровић добија на лозу и оставља 

берберски занат, а са ортацима отвара 

фабрику гајтана у коју ће касније ући Спира 

Стаменковић и Јован Врањкић. Године 1910. 

Илићи купују и фабрику платна у Београду, 

1912. године отварају филијалу ове фабрике у 

Лесковцу. Након Првог светског рата из прве 

фабрике свој капитал издвајају синови Мите 

Теокаревића, Влада, Лаза и Светислав, па у 

Параћину подижу модерну фабрику текстила. 

Текстилна индустрија и појава вишка 

вредности у Лесковцу условили су и појаву 

других индустријских грана, хемијске, металне, 

црепарске и др. 

 49. Ко су били лесковачки 

индустријалци? 

У времену пред Други светски рат Лесковац је 

био град са тринаест текстилних предузећа, 

шест штофара, две платнаре, једне конопљаре,  

једне фабрике гајтана и вунице, фабрике гуме, 

две ливнице метала, две фабрике сапуна, две 

парне стругаре,  фабрике пива и слада,  

фабрике зејтина, три керамичарске фабрике, 

фабрике кревета, итд. Лесковац је био душа 

српске и југословенске индустрије, а људи који 

су удахнули  живот тој души, често неписмени, 

сирочићи, без великих материјалних 

средстава, али проницљивог духа, спремни да 

науче, свесни потребе за напредовањем и 

спремни за жртву, представљају корен здравог 

предузетништва у Србији. Слободни и 

авантуристички дух трговине који су ови 

Лесковачни носили у себи пробио је лед 

економске и привредне заосталости јужне 

Србије и омогућио стварање имена које се 

данас са сетом помиње, Српски Манчестер. 

Антоније Поповић, један од зачетника 

индустрије у Лесковцу, рођен је 1853. године и 

од ране младости се бавио трговином. Трговао 

је гајтаном који је досносио из Бугарске, а  





1882.године постаје један од родоначелника 

идеје да се због високих царина на увоз 

гајтана из Бугарске, у Лесковцу отвори 

фабрика гајтана. У овој намери он се удружује 

са Митом Теокаревићем, Глигоријем 

Јовановићем, Проком Митићем и уз помоћ 

Бугарина Стевана Бојиџова 1884,године 

отвара се прва фабрика гајтана у воденици у 

селу Стројковцу 

Мита Теокаревић рођен је 1850. године у 

Лесковцу, као младић био је неписмен и 

служио је код лесковачког чорбаџије Антонија 

Поповића за 30 гроша месечне плате. Желећи 

да поправи своје имовно стање Мита је 

завршио школу код Ча Мите и почео је да 

штеди од плате како би сам отпочео неки 

посао.  Када је сакупио довољно новца, 

напустио је газду и кренуо је да купује и 

препродаје брусеве, људи тог времене се 

сећају како је Мита ишао улицама горе – доле 

носећи на стомаку пуну торбу брусева, нудећи 

их купцима за неколико пара. Радом стиче 

почетни капитал да отвори своју трговачку 

радњу и жени се свастиком свог бившег 

послодавца. Када је осамдесетих година ХIХ 

века подигнута царина на  гајтан из Бугарске, 

Мита Теокаревић у сарадњи са Глигоријем 

Јовановићем, Антонијем Поповићем, 

Стеваном Бојаџовим и Проком Митићем 

отвара прву гајтанару у Србији у селу 

Стројковцу надомак Вучја. После Првог 

светског рата као одштету добија у својину  

фабрику гајтана у Вучју (пренета из Стројковца)  

где подиже познату вилу „Теокаревић― у којој 

живи до смрти. Са сином Владом, Лазом и 

Славком у Параћину подиже фабрику вунене 

тканине „Влада Теокаревић и Компанија―. 

Горча Петровић је још један пример 

лесковачког предузетника са краја ХIХ века. 

Родио се 1860.године, али је у трећој години 

остао без оца и мајке. Као сироче доспео је у 

кућу Димитрија Трандафиловића где је био 

слуга. Започео је школовање али га је убрзо и 

напустио. Нашао је посао код Антонија 

Поповића, сакупио мало уштеђевине и 

уортачио се са Проком Митићем. После две 

године иступио је из ортаклука и сам почео да  

МИТА ТЕОКАРЕВИЋ 
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носи и продаје паприку, кудељу, гајтан, виле и 

лопате по целој Србији. У партнерству са 

Костом Илићом Мумџијом и бугарином 

Мануилом Илијевим, он подиже другу гајтанару 

у селу Козару. Касније 1895.године ова 

фабрика у Козару и фабрика у Стројковцу се 

удружују и људи окупљени око ових фабрика 

међу којима је био и Горча Петровић, подижу 

фабрику вунених тканина. 

Коста Илић Mумџија рођен је 1832. године у 

Власотинцу. У својој седмој години морао је са 

својом породицим да побегне из Власотинца у 

село Црну Бару пред турским зулумом. Турци су 

спалили радњу његовог оца терзије у 

Власотинцу, тако да је за породицу Илић 

наступило тешко време. Коста је лети чувао 

стоку а зими похађао школу, после школе хтео 

је  да учи  неки  занат  али  га  отац  није  

пустио, већ  је  морао  са  сестром да надничи 

како би прехранио породицу. После неког 

времена отац га је пустио на занат код Коце 

Влајчића, мумџије (сапунџије) у Лесковцу. Ту се 

након  неког времена разболео од  грознице и 

са 40 гроша се вратио  у Власотинце. У 

Власотинцу  је куповао лој по 80 пара и носећи 

га пешице продавао га по 110 пара у 

Лесковцу.  Од зарађеног новца купио је кљусе 

како не би више морао да пешачи.  Увидевши 

да нема довољно капитала да сам почне свој 

посао, Коста налази ортака  и  заједно почињу 

је да производе и продају свеће. Када је стекао 

довљно капитала, опростио се од ортака и  

поред свећа почиње да се бави и продајом 

овнова, вуне, масла. Коста је био веома вешт 

у трговини и зарађени новац трошио је на 

куповину имања које су Турци напустили 

1877.године. Као врстан предузентик, 

увидевиши могућност зараде новца на 

производњи гајтана, он заједно са Горчом 

Петровићем и Бугарином Мануилом Илиевим 

подиже другу фабрику гајтана у Козару, а 

касније и постаје ортак у првој српској 

фабрици вунених тканина. 

Јован Влајчић је био син познатог лесковачког 

мумџије Тасе Влајчића чије су се свеће и 

сапуни радо куповали у лесковачком крају. За 

Тасу Влајчића се причало да је некада био 

ситан трговац који је једног дана нашао у пољу 

поред града цркнутог вола кога су сељаци ту  

КОСТА ИЛИЋ МУМЏИЈА 
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бацили.  Људи су окретали главу и заобилазили 

леш, али Таса се досетио па је узео  вола и 

направио је мноштво свећа које је продао, а 

новац уложио у израду нових свећа. Јован 

Влајчић родио се 1834.године, школу је 

завршио код Ча Мите након чега је ступио код 

оца на занат. После очеве смрти он наслеђује 

радњу и ради на проширњу послова. Јован 

Влајчић је одлично разумео да без теоријског 

стручног знања он своје предузеће неће моћи 

да развије до жељене величине, па стога једног 

од својих синова, Тодора шаље у иностранство 

како би се упознао са савременом 

фабрикацијом сапуна. После Тодоровог 

повратка из иностранства, где је научио 

процес производње шареног сапуна који се до 

тада само увозио из Аустроугарске, фирма 

почиње сатално да напредује. После Првог 

светског рата његови синови Тодор, Петар и 

Милан од добијене одштете обнављају своју 

фабрику, пласирају производе по целој 

Краљевини СХС што им омогућава да 

1926.године подигну ново здање палату 

„Калодерму― ( данашњи Лесковачки културни 

центар) у којој поред сапуна почињу да се 

производе парфеми, колоњске воде и 

шампони.  

Трајко Ђорђевић Кукар је у својој деветој 

години остао без оца и као дете сиромашних 

родитеља, немајући других могућности, почиње 

да учи ћурчијски (кожарски) занат радећи код 

свог газде и кућне послове. У својој 15. години 

почиње да се самостално бави трговином 

откупљујући производе дрвене израде ( лопате, 

јармове, виле, итд) и препродајући их по 

вишим ценама. Свој надимак Кукар је стекао 

зато што је продавао гвоздене куке за 

обрамице, мотке које су се стављале на раме 

за пренос терета. Када  је стекао капитал од 

300 гроша, решио је да се бави препродајом 

чамове грађе које није било у Лесковцу. По 

грађу је ишао пешице у Крушевац где  је 

куповао двоја кола чамове грађе, са којима је 

у повратку свраћао у Ниш. Тамо је кола 

попуњавао гвожђем. Свој први товар робе 

веома брзо је распродао, а пошто је потражња 

била велика  он је морао чешће да путује  у 

Ниш и Крушевац. Увидевши да је за напредак 

посла потребна стручна спрема и знање 

језика, јер је временом почео да ради са 

Аустроугарском и Немачком, послао је свог 

сина Ђоку прво у Београд па затим и у Беч где 

добија потребно економско знање. У ортаклуку 

са Јованом Коцићем Гугучетом подиже 

фабрику за израду црепа и цигле под именом 

„Кукар и Коцић― а са сестрићем Јованом 

Јовићем отвара фабрику за прераду метала и 

ливницу под именом „Кукар и Јовић―. Послови 

његове фирме за прераду метала процветали 

су током изградње железнице у Лесковцу, а 

предузеће је на крају израсло у највећу 

трговачку кућу у Врањском округу. 

ТРАЈКО ЂОРЂЕВИЋ  КУКАР 

КУКАРЕВО ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 



 50.  Ко је био Сима Бунић? 

Сима Бунић, глумац и познати аматерски 

редитељ, рођен је у Лесковцу 26. фебруара 

1882. године.  После свршеног шестог разред 

основне школе отац га је упослио у  својој 

радњи за коју су Лесковчани говорили: " Код 

Јована Буниног има све, од катран до клобдан, 

с` лте од пиле млеко нема".  Желећи даље да 

трговачки образује сина, отац га шаље у 

Београд, међутим тамо Сима све више 

посећује позоришта, где постаје статиста а 

касније и декоратер представа.  Сима бежи из 

Београда у Ниш,  налази посао у позоришту 

„Синђелић‖, где ради као глумац  у путујућим 

позориштима да би 1910. године са другим 

глумцима основао своје путујуће позориште 

„Заједница" са којим гостује и у Лесковцу. Сима 

Бунић је био веома плодан драмски писац који 

је оставио дубок траг у позоришном животу југа 

Србије, написао је дела „Дочек краља Милана у 

Лесковцу",  „Војвода Брана", „Једна ноћ у 

Харему" , „Нишлику" и друга. Сарађивао је у 

нишком позоришном листу „Позориште‖ и 

хумористичном листу „Брка‖. Велика већина 

његових дела данас је изгубљена. Преминуо је 

1914. године. 
СИМА БУНИЋ 

51. Ко је била Наталија Арсеновић 

Драгомировић? 

Наталија Арсеновић Драгомировић (Лесковац, 

1886— Београд, 1978) била је прва српска 

жена комедиограф.  Рођена је у Лесковцу у 

породици лесковачког јорганџије Тасе 

Ђорђевића и његове супруге Јелене. Наталија 

је била најстарија од четворо деце Тасе и 

Јелене. У Лесковцу је завршила основну 

школу, а са 17 године упознала је студента 

фармације Љубишу Арсеновића, сина 

ондашњег управника града Београда, за кога 

се удала 1906. године. Следеће две године 

Наталија је провела у Бечу где је Љубиша 

завршавао студије. Током Првог светског рата 

Љубиша се као санитетски официр повлачи 

кроз  Албанију  у  пратњи  своје  супруге  

Наталије, која из Солуна одлази у Италију, а 

одатле у Париз код сестре свог супруга Дане 

Агитоновић. Захваљујући Дани и њеним 

везама у високом друштву, Наталија је себи 

обезбедила пристојан живот у Паризу  и 

прилику за познанством са многим утицајним 

људима. Током свог боравка у Паризу Наталија 

је радила у Централном одбору Црвеног Крста. 

У Паризу она отвара врата своје куће свим 

нашим људима, избеглицама којима је била 

потребна помоћ и због тога су јој тепали ―наша 

мајка‖.  У Југославију се враћа са супругом 

1922. године, а 1924. године она се разводи и 

удаје за Миливоја Драгомировића у Новом 

Саду. Током периода проведеног у Паризу, 

Наталија је добила инспирацију за своје 

најпознатије дело „Лесковчани у Паризу‖ 

гледајући како се у једном велеграду током 

рата судара модерно са устајалом културом и 

примитивним схватањима људи избеглих из 

Лесковца. Комад је написан током 1924/25. 

године, а извођен је у позориштима у  



Лесковцу, Сарајеву, Београду, Скопљу и Новом 

Саду. Поред овог дела написала је и „Удај ми 

жену‖, „Капетан Милан‖, и „Бисерну књегињу‖, 

неколико њених других дела страдало је у 

ратовима. „Лесковчани у Паризу‖ је  комад од 

пет чинова, а радња се одвија у Лесковцу и 

Паризу. Главни јунаци су лесковачки газда 

Копе и његов син Лека који учи за ―инђилера‖ 

у Паризу. Једног дана у Лесковац стиже Лекино 

писмо у коме он обавештава породицу о 

намери да се ожени Францускињом Жежет, 

али Газда Копе је одлучан да спречи Леку да се 

ожени туђом вером те креће у Париз како би 

га лично одговорио од тога. Могло би се рећи 

да је лесковачка књижевница Држићеву 

комедију „Дундо Мароје― оживела на 

лесковачки начин. 

 52. Када је основано прво 

позориште у Лесковцу? 

Прво дилетантско (аматерско) позориште у 

Лесковцу  отпочело је са радом 1896. године, 

а његов рад трајао је до 1899. године, У раду 

овог позоришта учествовали су Мика Бунић  и 

Радоје Домановић. Радоје Домановић је у 

својој приповеци „Позориште у Паланци―, 

описује перипетије кроз које пролази ово 

дилетантско позориште које он назива „Југ 

Богдан―. Након Првог светског рата Лесковац 

је добио и прво професионално позориште. У 

недељу 10. октобра 1926. године у хотелу 

„Париз― свечано је отворено Градско 

позориште у Лесковцу. Прва премијера 

изведена је истог дана, у питању је био комад 

„Смрт мајке Југовића" редитеља Иве 

Војиновића. Комади су давани у салама хотела 

„Париз― и „Костић―, и често су за време 

представа служени специјалитети са роштиља. 

Прво професионално позориште у Лесковцу 

било је кратког века, угашено је због 

нерентабилности  1929.године.  

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ 

Радоје Домановић (1873-1908), велики српски 

сатиричар провео је две године живота у Лесковцу као 

наставник Гимназије од 1896. до 1898. године. Радоје 

Домановић је у Гимназији предавао српски језик, али и 

предмет гимнастику са дечијим играма, био је познат и 

по томе што је физички кажњавао ученике. Због 

политичке активности отпуштен је из службе 1898. године 

када и напушта Лесковац са својом женом учитељицом. 

За време боравка у Лесковцу завршио је своје 

приповетке „На млађима свет остаје―, „Не разумем― и 

„Позориште у паланци―. За Лесковачне и историју 

позоришта у Лесковцу нарочито је интересантна 

приповетка „Позориште у паланци― која описује живот 

првог аматерског позоришта у Лесковцу чији је члан био 

и сам  Домановић.  После пада режима краља 

Александра Обреновића 1903. године, незадовољан и 

разочаран, одавао се све више боемском животу, много 

је пио, умро је сиромашан у 35. години живота, 4. августа 

1908. у Београду. Данас  библиотека у Лесковцу као и улица из које се улази у њу носе име 

Радоја Домановића. 

РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ 



 53. Када је у Лесковцу радила 

тополивница? 

Прва српска тополивница излила је 1853. 

године прве топове у Крагујевцу, а по причама 

старих Лесковчана један њен део током Првог 

светског рата  радио је и у Лесковцу. Године 

1914. подстакнута претњом надирања 

аустроугарских снага кроз Србију, Српска 

врховна команда одлучила је да део чувене 

крагујевачке тополивнице премести у 

Лесковац који је био погодан за инсталирање 

машина због своје развијене индустрије. 

Тополивница је смештена у више објеката који 

су се налазили поред Железничке станице. Са 

машинама је стигао и одређен број мајстора и 

радника из Крагујевца који су наставили свој 

рад. У Лесковцу је запошљена додатна радна 

снага из самог града. Просечна старост 

радника је  била између 13 и 15 година јер су 

старији младићи регрутовани у војску. Током 

1914. године у тополивници се десила и 

вероватно највећа експлозија у Лесковцу, када 

је један од младих Лесковчана који је радио 

тамо носећи нитроглицерин исти испустио што 

је довело до катастрофалне екплозије која је 

однела много живота. Тела радника из 

Крагујевца су возом транспортована у 

Крагујевац да буду сахрањена, док су су 

Лесковчани сахрањивани на локалним 

гробљима. 

 54. Ко је Незнани јунак сахрањен на 

Хисару? 

На Видовдан 1922. године на платоу Хисара 

подигнут је споменик лесковачким 

Синђелићима који су своје животе окончали 

26. октобра 1915. године по старом календару 

а 8. новембра по новом у рововима изнад 

Лесковца бранећи град од  бугарских војника. 

Споменик се приписује „Незнаном јунаку― који 

је касније идентификован као поручник 

Владимир Лазаревић из Алексинца, међутим 

октобра 1930. године Лесковачка општина 

добила је писмо од Пожаревљанина Милоја 

Мишковића, сведока догађаја тог дана у коме 

он палог официра идентификује као капетана 

прве класе Станка Ристића. Тог јутра 26. 

октобра 1915. године напад на Лесковац  

отпочео је рано ујутру разменом артиљеријске 

ватре између српских батерија на Хисару и 

бугарских батерија на источној страни 

Лесковца одакле су Бугари надирали ка граду. 

У тој канонади неколико граната је пало и на 

сам град а једна од њих је погодила стару 

Гимназију. Прва линија одбране града 

налазила се уз железнички насип, од 

Железничке станице до данашњег насеља „ 

Подрум―. Ову линију су помагали и становници 

града доносећи војницима ратни материјал, 

међутим многобројнији Бугари  успели су да 

потисну наше војнике који су почели да се 

повлаче улицама града ка Хисару на коме се 

налазила друга линија одбране. Бугари су 

пробили прву линију одбране Лесковца и 

подвукли се под Хисар где српска артиљерија 

са положаја на Хисару није могла да дејствује 

по њима. Лесковчани су имали јединствену 

прилику да гледају као тог преподнева како 

бугарски војници око 9 сати ујутру јуришају на 

Хисар. Нашавши се у тешкој ситуацији, српски 

војници су почели да се повлаче са својих 

положаја, у рововима су остали војници који су 

штитили одступницу,  а артиљерци су давали 

све од себе да са топова скину затвараче и 

тако их онеспособе. Многе од њих су у овом 

послу затекли Бугари тако да је дошло до борбе 

прса у прса у којој је погинуло доста српских 

војника, а шта се тог дана све дешавало на 

Хисару у свом писму каже Милоје Мишковић:„ 

Тог дана бранили смо Лесковац са положаја 

више Лесковца ,мислим да се зове Кисар, са 

остатком батаљона и око 9 часова пре подне 

батаљон се повукао, под кишом шрапнела ка 

Прокупљу  а ја сам остао са мојим водом да 

штитим одступање батаљона. Када су Бугари 

дошли до положаја  ја сам се користећи се 

виноградима  повукао у правцу батаљона. На 

једно 100—200 метара  од самог положаја 

наишао сам на мртвог пешадијског капетана Ι  



класе Станка Ристића који је погинуо од 

непријатељских шрапнела. Како нисам имао 

времена да га сахраним јер су ме Бугари у 

стопу гонили, ја сам га оставио на самом 

положају мртвог погинулог,  а ја сам са 

остатком вода продужио  у правцу Прокупља  и 

на 2 – 3 километара стигао сам поручника 

Владимира Лазаревића и са њим заједно 

почео да се повлачим. Поручник Лазаревић 

ишао је испред мене 8 до 10 метара. Од 

једном стаде окрену се према мени и насмеја. 

Ја га упитах „ Шта ти је Лазаревићу ?―- а он ми 

ништа не одговори већ паде на земљу. У 

брзини наредио сам војницима да га понесу и 

они су га изнели на једно брдашце и положили 

на земљу. Тада сам видео да је почео да 

преврће очима и одмах сам приметио да је 

бочно погођен непријатељским зрном. Морао 

сам да га оставим јер другог спаса није било, 

пошто је смртно рањен. Испод брда где је 

Лазаревић рањен налази се једно село. 

Шта је доцније било са поручником 

Лазаревићем не знам, али мислим да су га 

Бугари одвели у оно село и одатле евакуисали 

негде у Бугарску болницу. Према овоме прави 

је лесковачки незнани јунак пешадијски 

капетан Ι класе покојни Станко Ристић, чије се 

име нигде на помиње  на подигнутом 

споменику у Лесковцу. 

Покојни Станко Ристић не само да  је храбар и 

добар војник већ је је био и друг и старешина 

а у њему је држава изгубила једног врлог и 

војника и човека. Бог да му душу прости.― 

Пожаревац 

7. октобар 1930.године. 

55. Ко је био Рустем Сејдић? 

Рустем Сејдић, деда познатог трубача Фејата 

Сејдића, носилац Албанске споменице 

1915/1916 године. био је актер једног 

војничког подвига на Кајмакчалану. Рустем је 

био трубач у чувеном Гвозденом пуку чији је 

задатак тог октобра 1916. године био да  

заустави Рилску дивизују бугарске војске која 

је надирала на југ.  Бугари су јуришали и 

успевали корак по корак да заузимају српске 

ровове. У одсудном тренутку, кад је војска 

била на издисају снага, затрубио је сигнал за 

јуриш.  Збуњени српски војници реаговали су  

на овај сигнали и кренули су у јуриш, Бугари 

нису очекавали овакав потез војске која се 

повлачила тако да су српски војници успели да 

поврате своје положаје. Командант пука 

Димитрије Милић био је у чуду јер он није 

наредио никакв јуриш. Истрагом је откривено 

да је Рустем Сејдић самоиницијативно 

увидевши опасност од пораза засвирао на 

јуриш. Својом акцијом спасио је положаје 

српске војске од заузимања и зарадио 

Карађорђеву звезду. 

 56. Како је Лесковац страдао од 

Бугара у Првом светском рату? 

''Да се море претвори у мастило, небо у хартију 

а сви људи на земљи у писаре, па се не би 

могло описати све оно што су Бугари по 

Србији починили. Сваки човек, жена или дете, 

свако село или варош представља за себе 

нарочиту повесницу или роман доживљаја и 

патње.'' 

Монструозни  терор бугарских војника одвео је 

многе Лесковчане, од сељака до трговаца, на 

пут без повратка у Сурдулицу или Арапову 

долину  током окупације нашег града 1915–

1918. године. Почетак окупације није 

наговештавао ништа рђаво, градски добошар 

је објавио да бугарске власти од Лесковчана 

захтевају да наставе са својим послом како је 

и дотад било.  У Саборној цркви је одржано и 

богослужење у коме су српски свештеници 

похвалили однос бугарског окупатора према 

становништву, али испод маске цивилизованог 

победника крио се окупатор чије се понашање 

у модерној историји једино може упоредити са  



понашањем нациста према покорeним 

Јеврејима и словенским народима у Пољској, 

Украјини, Русији и Белорусији. Убрзо по 

доласку у Лесковац, Бугари су почели све 

гласније да Лесковчане зову Бугарима, а 

Лесковац је постао „Бугарски град на Морава‖. 

Убрзо се са речи прешло на дела, почео је 

поступак денационализације и бугаризације 

бунтовничког српског народа са циљем 

његовог уништења. Почело је са променом 

имена фирми које су сада морале да буду 

истакнуте на бугарском језику, после имена 

фирми следила су имена људи, било је 

забрањено да се презиме завршава на „ић―. 

Наређено је да се на даље свако има 

презивати у духу бугарског језика по свом оцу , 

тако су Лесковчани понели презимена као што 

су Тодоров или Павлов, али ово није био крај 

мука српског језика па су и нека превише 

српска имена мењана у своје бугарске 

пандане нпр. Јован у Иван, а Станиша у 

Стануш. 

Убрзо након овога у Лесковац су стигли и 

бугарски свештеници који су заузели своја 

места у српским цркавама, али Лесковчани су 

и даље тражили своје српско свештенство. 

Бугари су решење овог проблема видели у 

зверским мучењима и убиствима српскиих 

свештеника, па су тако након службе у 

Саборној цркви одвели првих шест свештеника 

у Сурдулицу где су их стрељали. Међу њима се 

налазио и онај свештеник који је желећи да 

одобровољи Бугаре о њима похвално говорио 

за време своје службе, за своје речи он је 

награђен чупањем језика. Сви који су позвани 

са учитељима и чиновницима у бугарску 

команду тобоже да приме плату,  ухапшени су и 

у ланцима преко ноћи спроведени пешке до 

Сурдулице где су погубљени.  Ово је био само 

почетак крвавог трага који ће заувек остати на 

путу од Лесковца до Сурдулице. Месец дана 

касније Бугари су издвојили 87 виђених 

Лесковчана, судија, професора и трговаца и 

они су свој крај дочекали у Сурдулици. Следећа 

група је одведена за Нову 1916. годину, њу је 

следила следећа па још једна, па друга, трећа и 

тако целе зиме се наставило страдање Срба. 

Бугари су крволочно приступали зверским 

егзекуцијама вршећи убиства  која су 

укључивала  клање, сахрањивање живих људи,  

ПРОЛАЗАК НЕМАЧКИХ ТРУПА КРОЗ ЛЕСКОВАЦ НОВЕМБРА 1915. ГОДИНЕ, СА СТРАНЕ ГЛЕДАЈУ 

БУГАРСКИ ВОЈНИЦИ, А НА ТРГУ СЕ ВИЈОРИ ЗАСТАВА БУГАРСКЕ 



мрцварење до смрти, одсецање делова тела 

( нарочито језика ), бацање у бунаре да 

скапавају од глади,  све оне  методе  којих су  

се  чак и нацисти  клонили, а које  су  усташе  

користиле у Другом светском рату. Покољ се 

одвијао током ноћи, у Сурдулици је био на 

снази строги полицијски час, ноћу су људи 

остајали у кућама док су пијани бугарски 

војници спроводили крваве оргије на 

недужном српском становништву. Никада није 

утврђен број страдалих Срба од новембра 

1915. године до фебруара 1916. године, али 

бројке се крећу од 2000 до 4000 

масакрираних Срба из Лесковца и јужне 

Србије. Гнусна злодела бугарских окупатора 

добила су и своје књиге штампане чак у 

Данској у којима се говори о до тада 

незабележеном страдању неког европског 

народа у ХХ веку. Пошто су уклонили српске 

професоре,  лесковачке школе посели су 

бугарски професори који су се својски трудили 

да лесковачкој омладини утисну бугарску 

националну свест, говорило се бугарским 

језиком, певана је бугарска химна, учена је 

бугарска историја, и свако ко је одбио да 

пошаље дете у бугарске школе кретао је путем 

ка Сурдулици. После рата ископане су кости 

побијених Срба и смештене у заједничку 

спомен- костурницу налик Ћеле Кули, а улица 

коју данас зовемо Млинском понела је име 

Сурдуличких мученика, док војник који стоји у 

центру града држећи пушку на граничном 

камену гледа на исток  пут Бугарске са 

разлогом.   

КОСТИ УБИЕНИХ СРБА ИСКОПАНЕ У СУРДУЛИЦИ  

НАРЕДБА НАЧЕЛНИКА ВРАЊСКОГ ОКРУГА О ЗАБРАНИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

―Среским начелницима ...... 

Полициско и административно одељење Министарства Унутрашњих Дела и Хигијене 

известило ме је актом од 25. новембра текуће године No. 17.961. да су срески начелници у 

Моравску Област заборавили језик бугарски и служе се српским језиком употребљвајући 

српски језик чак и у званичним актима. Извештавам Вас о овоме и скрећем Вам пажњу да 

сам решен употребити казну за оне који употребљавају речи српске у говору и писању. Ви сте 

послати да утичете на становништво, а не да оно утиче на вас. 

6. децембра 1916. год.                                                                     Начелник округа  

         Врања.                                                                                       Dr. Гл. Захаријев 



КАКО СУ НЕМЦИ СПАСАВАЛИ СРБЕ ОД БУГАРА? 

Током 1916. године немачки командант Лесковца био 

је резервни официр Томај, судија у грађанству. За 

време његове управе Бугари су покушали да 

―интернирају‖ (одведу и погубе без трага) индустријалца 

Миту Теокаревића. Када су Бугари дошли да воде Миту, 

ћерка  његовог  главног  мајстора у  фабрици, Гетруда 

која је била Немица брзо је отрчала до немачке 

команде и о томе известила официра Томаја. Томај је 

одмах упутио немачку стражу која је Миту отела од 

бугарских војника и сигурне смрти. Неколико дана 

након овог догађаја код Мите у кућу је лично дошао 

бугарски командант Лесковца Калканџев. Под 

изговором саслушања у вези српских комита бугарски 

официр је изнудио за себе неколико хиљада динара. 

Стојан Биволаревић, трговац из Лесковца успео је да 

побегне из једне од колона чији је циљ био Сурдулица и 

смрт. Кријући се од бугарских стража успео је да се 

врати у Лесковац, међутим Бугари су сазнали за ово и 

кренули су да га траже. Стојану су у помоћ пришли 

немачки војници који су га обукли у заробљеничко 

одело и возом га отпратили за Сегедин где је он остао да 

краја рата. 

Познати учитељ из Лесковца Воја Савић нашао на листи 

за интернирање захваљујући свом занимању и угледу 

који је уживао.  Бугари су га интензивно тражили неколико месеци, међутим њега је крио један 

немачки наредник у својој соби обукавши га на крају у заробљеничку униформу и држећи  код 

себе као заробљеника. 

Када је приликом повлачења Немачка војска добила наређење да дигне у ваздух Железничку 

станицу, Немци су благовремено обавестили грађанство да се у дато време не приближава 

овом објекту. 

НЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ  СА 

ЛЕСКОВЧАНИМА У ЧИЈИМ КУЋАМА СУ 

СТАНОВАЛИ 

 57. Када је подигнут Топлички 

устанак? 

„ Српски народ је робовао пет стотина година 

па је опет слободан постао, па још толико нека 

робује ипак не може и не сме изгубити наду да 

ће ускоро бити слободан. И догод не 

постанемо слободни, дотле неће престати да 

буду људи који ће ићи по народу и опомињати 

га да је време да се сам ослободи, као што су 

наши стари одили, па  ако и не буде 

Војиновића, биће други. 

Нема слободе без крви, морамо се борити до 

последњег―   - Коста Војиновић 

Отпор бугарској оружаној сили у Првом 

светском рату јавио се по самој окупацији, то 

су углавном бии одреди комита који су 

деловали на простору Јабланице. Прва 

јабланичка комитска организација формирана 

је 19. априла 1916. године у селу Тулару и 

бројала је 18 четника и 4 девојке.  Доласком  



Косте Пећанца, који је француским авионом 

тајно слетао 15. септембра 1916. године код 

села Механе и успостављањем контакта са 

Костом Војиновићем Косовцем на Копаонику, 

почело је формирање већих војних јединица 

на ширем подручјуЈабланице, Јастрепца, 

Топлице и и Копаоника, такође приступило се и 

војничкој обуци комитске војске. Непосредни 

повод устанка, поред злочиначког геноцида 

бугарске војске, био је позив за регрутацију  у 

бугарску војску упућен српском мушком 

становништву од 18 до 65 година старости. 

Српски регрути су уместо пред бугарску војну 

комисију отишли у планине и придружили се 

комитама, а 8. фебруара по старом календару 

1917.  године донета је одлука о подизању 

Топличког устанка. Топлички устанак  на југу 

Србије представљао је  једини устанак на 

територији окупираној од стране Централних 

сила током Првог светског рата. Устанак је био 

кратког  века, трајао је од средине фебруара 

до средине марта 1917. године. У устанку су 

ослобођени Куршумлија, Лебане, Прокупље и 

Блаце. Овај устанак угрозио је за  окупационе 

снаге витални железнички правац  и позадину 

Солунског фронта. Због овога је у гушењу 

устанка учествовала велика војна сила 

састављена од бугарских, шиптарских, 

аустроугарских и немачких формација. На дан 

8. марта отпочео је напад на 13.000 хиљада 

слабо наоружаних устаника. После 

тронедељних борби устаници су били 

приморани да се повуку у планинске пределе 

одакле су деловали све до краја рата. Гушење 

устанка пратили су масовни злочини над 

српским становништвом без обзира на пол и 

старосну доб. 

КОСТА ВОЈИНОВИЋ 

 58. Ко је био Ђорђе Лешњак? 

Ђорђе Лешњак је био је познати лесковачки 

трговац и кмет у кога су бугарске окупацине 

снаге током Првог светског рата полагале 

велике наде као сарадника, међутим ово је 

била маска јер у стварности Ђорђе Лешњак је 

био на челу устаничке организације у 

Лесковцу. Као вођа устаника он је наређења 

примао у виду писама од Косте Пећанца, 

чувеног четника и једног од вођа српских 

устаника. Садржаје тих писама преносио је 

другим устаницима у Лесковцу који су радили 

на сакупљању и слању помоћи оним 

устаницима који су се налазили у шумама. 

Једног дана десило се нешто што је изазвало 

немир код Ђорђа који он није успео да сакрије, 

наиме једна Лесковчанка срела је у граду на 

улици једног од устаника, трговца,  Мијајла 

Буринчића и испричала му садржину једног од 

Пећанчевих писма послатог Лесковчанима. 

Одмах затим Буринчић се састао са Лешњаком 

и рекао му за овај догађај „ Е па Ђорђе кад и 

жене знају све то онда од тога устанка, неће 

бити ништа. Него шта те снађе и што ме снађе 

да поднесемо али гледај да варош не 

пострада―. Ово је изазвало стрепњу коју Ђорђе 

није могао да сакрије касније на вечери са  



бугарским официрима у својој кући. Необично 

понашање и нервозу официри су сутрадан 

пријавили шефу бугарске тајне полиције у 

Лесковцу који је одмах притворио Ђорђа и дао 

се изврши претрес. Приликом одвођења у 

затвор Ђорђе је добацио својој жени „ Ја одо и 

моја глава оде а ти не казуј ништа―!  Бугари  су  

успели  да  у  чарапама пронађу писма Косте 

Пећанца, међутим у тим писмима нису се 

појављивала имена других устаника тако да је 

Ђорђе Лешњак подвргнут мучењу и пребијању. 

Нико не зна колико пута је чуо исто питање „ 

Казувај бре који су још били, па ће ти 

поклонимо живот― али Ђорђе је упркос свим 

батинама и пробијањима бугарских бајонета 

остао нем.  Увидевши  да мучењем не могу 

постићи ништа, Бугари су одлучили да кмета 

лесковачког и вођу устаника у граду, трговца 

Ђорђа Лешњака стрељају 1. марта 1917. 

године по старом календару у Рудару уз 

театралну процесију кроз град као упозорење 

свим устаницима. Захвални Лесковчани су 

посмртне остатке Ђорђа Лешњака у бакарном 

ковчегу пренели из Рудара и положили у 

Саборну цркву уз градску свечаност у недељу 

15. новембра 1931. године. Данас у Лесковцу 

једна споредна улица, иза Старог занатског 

центра, носи име овог хероја нашег града из 

периода Првог светског рата. 

ЂОРЂЕ ЛЕШЊАК 

 59. Када је Лесковац ослобођен у 

Првом светском рату? 

Рано ујутро 14. септембра 1918. око 2000 

српских и савезничких артиљеријских оруђа 

огласила су почетак напада којим ће Солунски 

фронт бити пробијен.  Понесене високим 

моралом, српске дивизије напредовале су 

кроз Грчку и Македонију. Брзо напредовање 

српске војске избацило је Бугарску из рата 

већ 29. септембра. Пошто је потписано 

примирије са Бугарском, њене оружане снаге 

почеле су повлачење из Србије. Из Лесковца 

су бугарске снаге почеле да се повлаче 2. и 3. 

октобра, али пре тога дозволивши Србима 

оснивање привремене Лесковачке општине. 

Иако су се бојали одмазди становништва и 

комита, Бугари нису одустајали од пљачки 

током повлачења према Власотинцу и Црној 

Трави. На место Бугара у Лесковац су дошле 

јединице из 9. аусторугарске и 11. немачке 

армије. Пошто су се српске снаге 

приближавале граду нова окупаторска власт 

није имала времена за цивилне послове па је 

дозволила новооснованој општини рад. Ка 

Лесковцу је наступала  Дунавска дивизија која 

је успела је потисне 9. аустроугарску армију из 

Грделичке клисуре и да избије пред Лесковац, 

а Друга коњичка бригада ове дивизије успела 

је да дође до Хисара. Обруч око Лесковца 

полако се затварао и наступањем  Дринске 

дивизије и Коњичке бригаде под командом 

француског генерала Гамбете из правца 

Грделице. На дан 7. октобра 1918. године, 

после краће борбе пред Лесковцем, један 

коњички ескадрон  Дунавске дивизије и једна 

чета пешадије ушле су у Лесковац који је пре 

тога напустила главнина  непријатељских 

снага. Народ је своје ослободице дочекао са 

одушевљењем после три године тешке  



окупације, свуда на кућама биле су истакнуте 

српске и француске заставе и славило се целе 

ноћи.  Лесковац је по други пут ослобођен од 

страних завојевача. 

 60. Када је основан први фудбалски 

клуб у Лесковцу? 

После окончања Првог светског рата и 

ослобођења , наредне  1919/1920. године 

лесковачки ђаци, избегли пред ратом у 

Енглеску или Француску, вратили су се у 

Лесковац и  основали су у лесковачкој Реалној 

гимназији две лоптачке дружине из којих је 

октобра 1919. године настао први лесковачки 

Лоптачки клуб „Обилић―. Прво игралиште 

налазило се на општинском имању „Ширина― 

која се данас налази на простору код Сајма. 

Прва утакмица лесковачког Фудбалског клуба 

„Обилић― одиграна је на  „Ширини‖  против  

нишког  Лоптачког клуба  „Синђелић― у јесен 

1919. године. Лесковчани су утакмицу 

изгубили резултатом 8:0. Прво првенство 

Лесковца одиграно је 1920. године а 

тријумфовао је Лоптачки клуб „Југовић―. 

 61. Ко је победио на првим изборима 

након Првог светског рата у Лесковцу? 

По завршетку Првог светског рата Лесковац је 

припао Врањском округу, а први избори 

спроведени су 22. августа 1920.године. На тим 

изборима тријумфовала је Комунистичка 

партија Југославије, која је од 2199 гласова 

изашлих бирача добила 1160 гласова, 

Демократска странка освојила је 666 гласова, 

а Радикална странка 373 гласа.  Од укупно 36 

одборничких места комунисти су зазуели 24 

чиме су стекли право да поставе свог 

председника општине, Јована Дискића (1881–

1962) терзијског радника из Табан мале на 

данашњој Нишкој улици. Победа Комунистичке 

партије изазвала је мању панику у редовима 

лесковачке „буржоазије‖ па су многи богати 

Лесковчани избегли из града  бојећи се нереда 

приликом комунистичке прославе победе на 

изборима. Један од „избеглица‖ био је и 

лесковачки колонијални трговац Таса 

Митровић који је избегао у Врњачку Бању 

одакле је целог следећег дана преко телефоном 

проверавао какво је стање у Лесковцу пре 

него што је донео одлуку да се врати кући. 

ЈОВАН ДИСКИЋ 

 62. Када је отворено прво дечје 

забавиште у Лесковцу? 

Дуго времена Лесковчани су чекали да им 

држава и град подигну установу у коју ће 

давати децу на чување и образовање пре 

поласка у школу. Увидевши да од државе и 

града неће бити много помоћи, на иницијативу 

више од тридесетак родитеља, а уз помоћ 

професора Стеве Живковића који је за ову 

прилику поклонио своју кућу, у Лесковцу је 2. 

децембра 1923. године отворено прво Дечје 

забавиште у Лесковцу. 



 63. Када је основан ФК,, Дубочица―? 

Клуб је основан од стране радничке 

организације на челу са Костом 

Стаменковићем. Оснивачка скупштина клуба 

одржана је 20. августа 1923. године и на њој је 

одлучено да клуб понесе име „Црвена 

застава―. Опрема играча била је црвена, а и 

сами играчи су при изласку у град носили 

црвене кравате. Прва утакмица одиграна је на 

дан оснивања, у њој је „Црвена застава― 

савладала екипу „Југ Богдан― из Прокупља 

резултатом 3:2. Због свог имена које је 

асоцирало на Комунистичку партију, „Црвена 

застава― није примљена у Београдски лоптачки 

подсавез. Да би се омогућило примање у 

подсавез и играње званичних утакмица 

„Црвена застава― је преименована у 

„Пролетер―. Промена имена није донела 

укључење у подсавез тако да је клуб променио 

име у Раднички спортски клуб „Слобода― и 

најзад је регистрован за одигравање 

званичних утакмица.  Прву утакмицу „Слобода― 

је одиграла 28. марта 1925. године у Лесковцу 

са „Шумадијом― из Крагујевца, гости су добили 

утакмицу са 4:1. Своје утакмице  играли  су  на  

терену званом  Вашариште  (Панађуриште)  

поред  Железничке  станице. У свом првом  

првенству у сезони 1925/26. године „Слобода― 

је у конкуренцији 8 тимова заузела солидно 5. 

место са 4 победе, 2 ремија и 8 пораза. 

Године 1929.  политичке прилике још једном су 

довеле до промене имена клуба. Пошто су 

забрањени раднички синдикати, забрана се 

проширила и на радничке клубове тако да је те 

године дошло до треће промене имена у 

Грађански клуб „Слобода― у току сезоне коју су 

завршили на првом месту Моравске жупе. Ова 

промена имена није задовољила власти тако 

да исте године клуб и четврти пут мења име у  

Лесковачки спортски клуб „Грађански―. Иако је 

име промењено у управи клуба остали су људи 

на које је власт гледала са подозрењем тако да 

је  крајем 1931. године и „Грађанском― 

забрањен рад. Нашавши се у тешкој ситуацији, 

руководство клуба  приступило је фузији са 

такође забрањеним клубом Рома муслимана  

„Ветерница―. „Грађански― се утопио у 

новосновани клуб „Дубочица― тј. бившу 

„Ветерницу―. Роми који се нису сложили са 

овом фузијом напустили су клуб и основали 

нови клуб „Гајрет―. У својој првој утакмици под 

новим именом „Дубочица― је поражена 2:1 од 

„Југославије―.  

ПРЕДРАТНИ ГРБ ДУБОЧИЦЕ 

 64. Када су отворени први киосци у 

Лесковцу? 

Први киосци за продају робе у Лесковцу 

подигнути су 1923. године на Главној пијаци и 

Панађуришту, ови киосци су дати на употребу 

Инвалидском удружењу за продају дувана. 

Лесковачки Гласник је писао о томе : 

―Oдбор општине Лесковачке уступио је 

инвалидском удружењу подизање неколико 

киоска у Лесковцу, који би се уступили 

инвалидима за продају дувана. Одлука је нема 

спора корисна, јер ће не само задовољити 

једну потребу, него ће упослити и неколико 

инвалида. Али место где ће се овакви киосци 

подићи нису ни мало погодна. На главној 

пијаци и панађуришту подижу се на сред 

пијаце где ће сметати саобраћају, уместо да се 

поставе негде у крај. С тога би одбор требао 

поново да се позабави овим питањем и да ове 

киоске постави онде где неће сметати 

саобраћају, јер наше пијаце иначе нису тако 

широке па их не треба још више стешњавати.‖ 



 65. Када је у Лесковац стигао први 

рентген? 

Први рентген у Лесковац донео је познати 

лесковачки лекар и један од најпознатијих 

југословенских сатиричара доктор Жак 

Конфино. Ова вест је објављена у рубрици 

Дневне вести Лесковачког гласника у суботу 

23. фебруара 1924 година. Доктор Жак 

Конфино је овај први рентген заменио новим 

моделом 1927. године. Лесковачки Гласник је 

извештавао о томе: 

―Сарадник нашег листа млади и предузимљиви 

Доктор Жак Конфино набавио је и инсталирао 

у својој амбуланти ―Рентгенов Апарат!. Ово је 

једна добит за Лесковац и околину, јер сада 

болесници  којима је потребан преглед 

рентгеновим зрацима, неће морати ићи у Ниш 

или Београд, те ће тиме уштедети тегобе и 

трошкове.‖ 

 66. Када је одржана прва ликовна 

изложба у Лесковцу? 

Прва ликовна изложба у Лесковцу одржана је 

априла 1925. године о Ускрсу. На изложби у 

сали Реалне гимназије  представљена су дела 

професора Гимназије Милана Врбића настала 

током путовања по Македонији и околини 

Лесковца. Иако је то била прва уметничка 

изложба у граду, улаз је наплаћиван тадашњих 

5 динара. 

67. Када је у Лесковцу отворена 

прва југословенска фабрика гумених 

производа? 

Првa фабрике гуме у власништву једног 

Југословена основана је 1925. године у 

Лесковцу под именом „Рекорд― од стране 

трговца Јосифа Чуљковића. Фабрика је у 

почетку производила гумене потпетице, али је 

захваљујући успешном вођењу од стране 

искусног трговца Јосифа Чуљковића фабрика 

ускоро проширила своју делатност и почела је 

да производи гумена платна за крпљење 

каљача, гуме за дечја колица, гумене ваљке за 

индустрију, амерички лепак за кожу и гуму, 

гумене простираче, дихтунге за прозоре итд. 

Године 1929. Јосиф Чуљковић је купио  

модерне машине за производњу платнене и 

гумене обуће грађанског типа и по томе је била 

прва фабрика у Србији која је израђивала овај 

тип обуће какве су се  до тада могле набавити 

само у иностранству. Ова фабрика била је 

јединствена и по томе што у њој није било 

странаца као техничког особља, техничком 

страном руководио је старији Јосифов син 

Милорад, а комерцијални посао водио је млађи 

син Љубомир.  

РЕКЛАМА ЗА ФАБРИКУ ГУМА 

 68. Када је у Лесковац добио први 

радио-апарат? 

Први радио у Лесковцу инсталиран је у 

просторијама Грађанске касине (читаоне), 

објекта који је служио као састајалиште 

добростојећих Лесковчана. О овоме догађају 

Лесковачки гласник је писао у свом броју од 

14. фебруара 1925. године. 

У Грађанској Касини намештен је један радио 

апарат  који ће стајати у вези са свима радио  



станицама у Европи. Помоћу њега ће се 

примати политичке вести, берзански 

извештаји и концерти како београдске радио 

станице тако и свих станица у великим 

европским центрима. До сада извршени   

опити  са  овим  апаратом  дали  су врло добре 

резултате, те ћемо од сада имати задовољство, 

да слушамо сваког дана концерте у Паризу, 

Лондону, Берлину, Риму, Бечу и другим 

местима. 

69. Када је подигнута зграда 

Културног центра – палата 

„Калодерма―?  

Палата „Калодерма― данашњи Лесковачки 

културни центар подигнута је 1926/1927. 

године као управна и производна зграда 

фабрике сапуна, парфимерије и козметика „ 

Калодерма―. Име је добила по козметичком 

средству за неговање коже које се израђивало 

од желатина, меда, глицерина, воде и 

парфема. Палату су подигли браћа Влајчић, 

Тодор, Петар и Милан синови познатог 

индустријалца и оснивача фабрике Јована 

Влајчића. Недуго након палате браћа су 

саградила и породичну кућу у непосредној 

близини која је служила као зграда Радио 

Лесковца. Након Другог светског рата овде се 

налазила фабрика „Невена―, затим читаона, па 

продавница, док је данас то Културни центар.  

ФАБРИКА КАЛОДЕРМА 

КАЛОДЕРМА ПРОТИВ КАЈОДЕРМЕ 

Позната немачка фабрика парфема ―Волф и Син‖ из Карлсруа тужила је фабрику сапуна 

―Влајчић и Синови‖  за повреду жиговног права јер су производили сапун Кајодерму 

подражавајући Калодерму, производ фабрике ―Волф и Син‖. Омот боја и слова били су веома 

слични Калодерми, тако да на први поглед није упадало у очи да уместо слова Л стоји слово Ј а 

уместо Волф и Син, стоји Влајчић и Син. Оно што је најважније јесте да је лесковачки сапун био 

много јефтинији од немачког. 

70. Када је откривен Споменик 

палима за отаџбину? 

Споменик палима за отаџбину у центру града 

свечано је откривен  је 23. октобра 1927. 

године у склопу прославе педесетогодишњице 

ослобођења Лесковца од Турака.  Аутор 

споменика посвећног палим у ратовима 1912 - 

1918. године је вајар Драгомир Арамбашић. 

На врху пирамиде налази се статуа војника у 

пуној ратној опреми урађена од бронзе по 

угледу на војника Александра Симоновића из 

села Сврача код Прокупља. СПОМЕНИК ПАЛИМА ЗА ОТАЏБИНУ 



 71. Када је одржан први сајам у 

Лесковцу? 

Први сајам или индустријска изложба у 

Лесковцу отворена је у склопу прославе 

педесет  година ослобођења Лесковца од 

Турака у тадашњој Реалној гимназији 23. 

октобра 1927. године на месту где ће  после 

Другог светског рата нићи Сајам каквим га 

данас познајемо. Сајам је представљао 

врхунац достигнућа лесковачке индустрије, и 

на њему су учествовали сви лесковачки 

индустријалци. На првом сајму учествовало је 

34 излагача из Лесковца, али и Параћина, 

Београда, Ниша, Карловца, Зрењанина и 

Баната. Фирме које су излагале на сајму 

чиниле су 70% процената текстилне индустрије 

Краљевине Југославије. Већи део Сајма био је 

текстилног карактера, међутим на њему су 

излагале и фирме које су се бавиле 

производњом гуме, сапуна, гвозденог 

намештаја и других производа.  

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ 

 72. Када је штампан први спортски 

лист у Лесковцу? 

Први спортски лист у Лесковцу „Лесковачки 

спортиста‖, почео је да излази 25. новембра 

1928. године и штампан  је у боји. Није био 

дугог века и због недостатка новца престао је 

да излази после четвртог броја. 

 73. Када је отворена прва приватна 

болница у Лесковцу? 

Лекари, др Душан Деклева и др Жак Конфино 

отворили су први приватни санаторијум у 

Лесковцу 1928. године, а  већ 13. јула 1930. 

године  отпочели су изградњу  нове савремене 

зграде  санаторијума која је пуштена у рад 

новембра те године. Санторијум се налазио у 

Улици Сурдуличких мученика бр.2,  данас је то 

зграда Музичке школе „Станислав  Бинички―. 

После Другог светског рата прва приватна 

болница у Лесковцу основана је 19. јануара 

2004. под називом  Поликлиника „New Life“. РЕКЛАМА ЗА САНАТОРИЈУМ 

КО ЈЕ БИО ЖАК КОНФИНО? 

Јаков Жак Конфино рођен је 1892. године од оца Бухора (лимара и вође јеврејске заједнице у 

Лесковцу после I светског рата) и мајке Ленке (шнајдерке). Жак је био веома бистар ђак који 

се својим знањем истицао у Гимназији па је као такав давао „кондиције― тј. приватне часове 

другим ђацима како био могао да матурира. Након Гимназије, захваљујући добротворном 

друштву   „Потпора―  он  одлази  у  Беч  где  уписује студије  медицине, након  којих  се  враћа  у  



Лесковац где обавља лекарску праксу. Током Првог светског рата прошао 

је Албанију са српском војском, а Други светски рат провео је као ратни 

заробљеник у логорима у Италији. Након рата радио је као лекар Главне 

војне болнице у Београду. Поред лекарске праксе бавио се и писањем, 

писао је хумореске, приповетке , романе,  путописе, чланке, а бавио се и 

педагошким радом. Његова позната дела су: „Хумореске―, „Ротаријанци―, 

„Лекареве приче―, „Мој Јоцко―, „Јеси ли ти разапео Христа?―  и друге. 

Преминуо је 1975. године у Београду у који се преселио 1936. године.  

ЖАК КОНФИНО 

 74. Када је одржан први карневал у 

Лесковцу? 

Први карневал у Лесковцу приредили су 

чланови Спортског клуба „Момчило― за 

Покладе 17. марта 1929. године. Тема 

карневала била је "Женидба Краљевића 

Марка"  поворка састављена од прерушених 

барјактара, старих сватова, као и самог Марка 

Краљевића и његове невесте у фијакеру 

кретала се уз музику улицама Лесковца на 

велико одушевљење окупљених грађана. 

Лесковачки гласник је о томе писао: 

„Освануо је прави пролетњи дан. Небо 

насмејано, дан без ветра. Још од ране зоре 

примећује се журба неких младих људи. 

Последње припреме приводе се крају. Да није 

каква фудбалска утакмица ? Не. Али ипак су то 

чланови С.К. „Момчила―. Јесте, али овом 

приликом су заузети другим послом. По угледу 

на Београд и они су приступили оживљавању 

наше старе прошлости. Приредили су Женидбу 

Краљевића Марка, истина не у оним 

размерама као што је Београд дао, али су 

ипак извели успешну карневалску процесију, 

која носи обележје познатих обичаја о 

покладама. Готово цео Лесковац је био на 

ногама још пре два часа. По улицама 

нестрпљиво се шета и очекују звуци музике, 

која ће објавити полазак сватова. Младост, 

старост, деца, све је то у нарочитом 

расположењу и чине једну општу гомилу са 

једном једином жељом , да што боље виде 

високе сватове―. 

75. Када је отворен први Дом 

здравља у Лесковцу?  

Први Дом здравља у Лесковцу почео је са 

радом  1930. године  на  месту данашње 

школе „Светозар Марковић―. То је била дрвена 

зграда добијена ратном репарацијом од 

Немаца. Интересантно је да је у овој установи 

постојало посебно одељење за венеричне 

болести где су прегледаване  особе из јавних 

кућа којих је тада у Лесковцу било неколико 

десетина. У оквиру Дома здравља налазила се 

школска поликника са дечјим диспанзером у 

коме су вршени прегледи деце у присуству 

родитеља којима су давани савети о исхрани и 

здрављу деце. У оквиру ове установе налазило 

се и ђачко купатило у коме су се купала 

школска деца у устаљеним  терминима, као и 

ђачка кухиња за сиромашне ученике. 

ЗГРАДА ДОМА ЗДРАВЉА 



76. Када је основано прво 

Ватрогасно друштво у Лесковцу? 

На дан 10. јула 1930. године у сали 

Општинског суда  одржала се скупштина 

грађанства ради оснивања Добровољачке 

пожарне дружине у Лесковцу, а 25. јула исте 

године за шефа ватрогасаца изабран је Рудолф 

Холцингер, познати стручњак за ватрогаство и 

човек који је основао више ватрогасних чета у 

Србији. Он је у Лесковац дошао из Крушевца. 

Холцингер је на нову дужност супио 1. августа. 

За гашење пожара лесковачки ватрогасци 

користили су ватрогасни аутомобил са великом 

цистерном који је купљен 1931. године за  

потребе овог друштва. Крсна слава 

лесковачких ватрогасаца била је Свети Илија, а 

поред   своје основне делатности ватрогасци су 

се бавили и културним и хуманитарним радом. 

 77. Када је почело обележавање 

кућа и улица у Лесковцу? 

Августа 1930. Општина Лесковац расписала је 

конкурс за набавку 240 комада металних 

таблица за обележавање улица и 4106 комада 

таблица за обележавање кућа. Прве таблице 

за обележавања улица и кућа стигле су јануара 

1931. године  када је и почело прво 

обележавање улица и кућа у Лесковцу. 

78. Када је подигнута Саборна 

црква? 

Једна од најлепших грађевина старог и новог 

Лесковца јесте Саборна црква. Иницијатива за 

подизање цркве покренута је на Видовдан 

1919. године. На трећи дан Духова 1920. 

године поп Харалам Цветковић који је био на 

служби тог дана, позвао је грађанство да се 

одазову позиву за подизање нове цркве, 

нудећи  први прилог од 1000 динара. Радови 

су започети септембра 1922. године, темељи 

су освећени 15. октобра 1922. године, а сама 

црква је завршена 1931. године и отворена уз 

присуство краља Александра I. Архитекта цркве 

је Василиј Андросов, руски емигрант запошљен 

у Архитектонском одељењу Министарства 

грађевина Краљевине СХС (Срба, Хрвата и 

Словенаца). Основа цркве је приближно 

квадратног облика, у себи има уписан 

равнокраки крст са пет купола. Главни мотив 

на цркви су декоративни портали и бифоре на 

прозорима. Изградња цркве није ишла глатко, 

потребна новчана средства споро су 

обезбеђивана углавном од донатора. Црква је 

стављена под кров  1927. године, али била је 

то само зидина са отворима без врата. 

Изгледало је да се неће скоро наставити рад  

јер је требало пола милиона динара да се она  

САБОРНА ЦРКВА 



доврши. У то време, на дан 3. новембра 1927. 

године у Бечу на лечењу умире лесковачки 

индустријалац Петар К. Илић, син Косте Илића 

Мумџије. Његова супруга Јелена и браћа 

саобразно његовој жељи дају помоћ цркви од 

250.000 динара, а исту суму поклања и његов 

ортак Глигорије Петровић, са тим да се њихова 

тела по смрти у цркви сахране. Ова сума новца 

није покрила и сликање иконостаса тако да је у 

помоћ притекла Јелена П. Илић  која је са 

нових 87.000 динара финансирала израду 

целог живописа. Живопис унутар цркве урадио 

је такође руски емигрант, Андреј Биценко. 

79. Када су у Лесковцу пуштени 

први тонфилмови? 

Први тонфилмови у Лесковцу приказани су у 

бисокопима „Славуј― и „ Костић― у истој недељи 

маја 1931. године. У хотелу „Славуј― приказан 

је филм „Валцер у спаваћем вагону― док је у 

„Костићу― пуштена пројекција филма „ 

Љубавна парада― са чувеним француским 

певачем и глумцем Морисом Шевалијером у 

главној улози. 

Рекламе за своје филмове оба биоскопа 

објавила су у Лесковачком гласнику. 

Тон кино Славуј 

Приказује у петак и суботу вечерње, а у 

недељу дневну од 3 и вечерњу од 9 часова 

100% тонфилмску оперету на немачком језику 

Валцеру спаваћем вагону у 9 чинова и то: 1.) 

чин. Валцер у вагону пева Франц Шулц 

( познанство);  2.) чин Варијете балет –  – Луци 

Енглиш.  

( Лесковачки Гласник, 19, субота 16. мај 

1931.) 

Тон – биоскоп „Костић― 

Управа биоскопа „Костић― потпуно је 

инсталирала своју тонфилмску апаратуру и у 

недељу приказује филмску оперету Љубавна 

парада, која се по својој обради убраја у 

најбоље Парамаунтове продукције. 

( Лесковачки Гласник, 19, субота 16. мај 

1931.)  

УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА , У ДОЊЕМ ДЕСНОМ УГЛУ, СЕ ВИДИ  РЕКЛАМА ЗА ―ВАЛЦЕР У СПАВАЋЕМ 

ВАГОНУ‖ 



 80. Када је Лесковац имао свој ФК 

„Манчестер―? 

На дан 18. новембра 1932. године у Лесковцу 

је основан нови фудбалски клуб под називом 

„Манчестер―. Његови оснивачи били су 

имућнији Лесковчани, међутим клуб није 

примљен у Нишки лоптачки подсавез управо 

због имена које није имало спортско или 

национално значење па је клуб 25. јануара 

1933. године преименован у „Моравац―. 

 81. Када је основан Ротари-клуб у 

Лесковцу? 

Ротари-клуб је међународна организација 

пословних и професионалних људи из 

различитих струка у којој је чланство 

добровољно. Ротаријанство има за циљ 

пружање хуманитарне помоћи, промовисање 

високих етичких стандарда у професији и 

животу, добру вољу и мир кроз пријатељство 

својих чланова. Данас у свету постоји више од 

34.000 клубова са више од 1.2 милиона 

чланова у више од 200 земаља и регија. Први 

Ротари-клуб основао је адвокат Пол Харис 23. 

фебруара 1905. године у Чикагу, први клуб ван 

САД основан је у Винипегу, Канада, а први 

клуб ван америчког континента основан је у 

Даблину, марта 1911. године. Први Ротари-

клуб у Србији основан је 1928. године у 

Београду. Ротаријанство је у Лесковац 

званично дошло 15. јуна 1935. године када је 

и инаугурисан Ротари-клуб Лесковац. 

Инаугурација је изврешена у хотелу „Костић―, у 

коме ће се лесковачки ротаријанци и 

састајати, а овој свечаности присуствовао је 

велики број представника југословенских 

ротари клубова. За првог председника Ротари-

клуба изабран је хирург доктор Душан 

Радаковић, а међу његовим оснивачима 

нашли су се и виђенији лесковачки 

интелектуалци и индустријалци као што су били, 

доктор Велизар Пијаде, први секретар Ротари-

клуба Лесковац, Таса Стефановић, власник 

лесковачке пиваре, Десимир Влајчић, 

сувласник фабрике сапуна „Јован Влајчић и 

синови―, Коста Врањкић, сувласник фабрике 

метала „Монтафон―, Раде Свилар, општински 

лекар, Станиша Костић, адвокат и др. Уочи 

Другог светског рата Ротари-клуб је престао да 

функционише, а након рата нове 

социјалистичке власти су на овакве врсте 

клубова гледале као на антидржавне 

творевине, тако да се на обнављање 

ротаријанства у Лесковцу морало чекати тачно 

60 година, до 1995. године када је Ротари-клуб 

поново покренут у нашем граду. 

 РОТАРИЈАНЦИ ПРОТИВ ПОЛИО ВИРУСА 

Полиомијелитис или дечја парализа је инфективно обољење од којег најчешће обољевају деца 

Исход ове опаке болести може  бити  парализа или смрт оболелог. Када дође до развоја дечје 

парализе, не постоји лек за њено лечење, већ се симптоми ове опаке болести ублажавају. 

Једина одбрана од дечје  парализе  јесте  превентивно  вакцинисање деце у свету, од 

Аустралије до Америке. Ротари организација је у сарадњи са Светском здравственом 

организацијом и УНИЦЕФ–ом, почевши од 1985. године покренула програм „Полиоплус― чији 

је циљ искорењавање дечје парализе. Током три деценије непрекидног волонтерског рада 

ротаријанаца из читавог света и донирања 1,3 милијарде долара за куповину вакцина, 

вакцинисано је 2,5 милијарде деце из 122 земље. Данас у свету постоје још само две земље, 

Афганистан и Нигерија у којима дечја парализа није искорењена. У односу на почетак ове 

акције, када су у свету регистровало више од 1000 случајева дечје парализе дневно, данас је 

тај број сведен на појединачне случајеве у поменутим земљама. 



 82.  Када је подигнута Тонкићева 

палата – хотел „Дубочица―? 

Зграду  данашњег хотела „Дубочица― подигао 

је син Антонија Поповића,  Милан Поповић. 

Зграда је саграђена 1937. године на углу 

тадашњих улица Краља Петра (Булевар 

ослобођења) и Цара Николе  ( Улица 11. 

октобар).  Подигнута је на месту старе 

породичне куће Антонија Поповића, али будући 

да је плац био мали, Милан Поповић је га је 

проширио откупом парцеле на којој се 

налазила кафана и стовариште старог гвожђа 

„Жишић―. Палата је дело  атељеа Мише 

Манојловића и Исака Азријела. Главни мотив 

ове зграде је заобљени  угаони тракт између  

разуђеног подужног волумена који уноси 

динамику у академску архитектонску структуру. 

Најупечатљивији сегмент декоративног 

система представља тип прислоњених стубова 

који се уздижу три спрата у висину. Ови 

масивни  псеудоантички стубови са 

композитно обрађеним капителима и 

недекорисаним стаблима показују  утицај 

постакадемске архитектуре. Тонкићева палата 

има приземље и три спрата. Према казивању 

старијих Лесковчана у приземљу зграде 

налазили су се дућани, на првом спрату 

становао је Милан док су други и трећи спрат 

били резервисани за његове синове Бору и 

Војкана.  У току Другог светског рата  зграду су 

користиле немачке окупационе снаге које су 

увеле парно грејање са котлом у подруму. 

Током бомбардовања подрум је служио као 

склониште, све док 1944. године бомба није 

погодила зграду, прошла кроз четири бетонске 

плоче и узроковала смрт многих који су ту 

потражили спас од  бомбардовања.         

ТОНКИЋЕВА ПАЛАТА 

МИЛАН ПОПОВИЋ 



 83. Колико је пијаца имао Лесковац? 

У Лесковцу је до Друог светског рата постојало 

неколико општих и специјализованих пијаца. 

Главна лесковачка пијаца налазила се на 

тадашњем главном тргу (данас простор око 

Споменика палима за отаџбину). Ово није била 

уређена пијаца, али су људи користили простор 

трга како би продавали воће и поврће  које  је  

разбацано  лежало  на калдрми у гомилама или 

у корпама и џаковима. Ова пијаца заузимала 

је трг и ометала саобраћај све до октобра 

1929. године када је наредбом Начелства она 

уклоњена. У наредби је писало: „Простор око 

споменика  као и простор испред Кољевићеве 

апотеке мора бити потпуно слободан, за 

пролаз кола као две најважније раскрснице 

центра―. Друга слична пијаца налазила се на 

проширењу испред палате „Калодерма―  

данашњег Културног центра, и на њој се роба 

износила и продавала на исти начин као и на 

Главној пијаци. Поред општих пијаца у 

Лесковцу је постојало и неколио 

специјализованих пијаца, Дрвена, Кудељна, 

Житна и Марвена пијаца. Дрвена пијаца 

налазила се на месту данашњег Ватрогасног 

дома и на њој се вршила продаја дрва, греда, 

даски, ћумура, сена и сламе.  Кудељна пијаца 

се налазила на тргу испред данашње Поште и 

била је позната и под именом Арнаут пијаца 

због великог броја Арнаута из Јабланице који 

су је посећивали. На овој пијаци се продавала 

кудеља и производи од кудеље који су дуго 

времене били главни извозни адути Лесковца 

и она је имала вагу за мерење робе. Житна 

пијаца, која је такође имала вагу, налазила се 

на простору данашњег Масариковог трга, 

испред зграде Радио Лесковца. На овој пијаци 

продавало се жито, брашно, јарма, разно 

семење и грожђе за кљук. Последња пијаца 

била је Марвена (говеђа) пијаца која је уједно 

била и једина права пијаца са површином 

намењеном искључиво трговини, налазила се 

на месту данашње Зелене пијаце у Улици 

Јужноморавских бригада. 

ПИЈАЧНИ ДАН НА ГЛАВНОЈ ПИЈАЦИ 

МАРВЕНА ПИЈАЦА  

 84. Како су се Лесковчани 

снабдевали водом?  

Све до  почетка ХХ века Лесковац и 

Лесковчани пијаћом водом снабдевали су се 

из бунара. Бунари су обично били дубоки свега 

два до четири метра и представљали су извор 

многих зараза у граду. Поред бунара у 

функцији су биле и три градске чесме, једна се 

налазила преко пута данашње Поште на 

простору тадашње Ужарске пијаце. Друга се 

налазила на Главној пијаци преко пута хотела  ЧЕСМА НА УЖАРСКОЈ ПИЈАЦИ 



„Костић―, код данашњег Споменика палима за 

отаџбину и трећа се налазила на тадашњем 

тргу испред палате „Калодерма―, данашњег 

Лесковачког културног центра. Дуги редови 

Лесковчана са тестијама стајали су испред 

градских чесми што је некада доводило до 

свађа и туча па се дешавало да тргови буду 

украшени остацима сломљених тестија. 

Схватајући да један град који претендује да 

буде индустријски центар не може без 

водовода, председник Лесковачке општине 

Михајло Бабамилкић покренуо је иницијативу 

за изградњу водовода. Општински буџет је био 

веома сиромашан за један овако капиталан 

пројекат па су се тада укључили богати 

лесковачки индустријалци са прилозима и 

градња водовода је могла да отпочне 1901. 

године, а сам водовод је пуштен у рад 1903. 

године.  

 85. Колико је мостова имао 

Лесковац? 

После ослобођења од Турака, реку Ветерницу 

кроз Лесковац премошћавала су три моста.  

Главни мост, Авди-пашина ћуприја, био је на 

месту данашњег моста код Поште.  Овај мост је 

био и једини колски мост у граду. То је у 

почетку била дрвена ћуприја подигнута на 

озиданим темељима. Овај мост је већ после 

ослобођења био застарео тако да су после 

многих жалби Лесковчани успели у намери да 

стари мост сруше 21. јула 1934. године, а на 

том месту подигнут је нови модерни мост  8. 

новембра 1935. године. Други мост, био је 

пешачки мост, звао се Даскалов мост и 

налазио се на месту данашњег пешачког моста 

код школе „Светозар Марковић―. Трећи мост 

налазио се на месту данашње 

посластичарнице „Мињон― код зграде Северни 

блок. То је такође  био пешачки мост  а његов 

популаран назив био је Каспаров мост јер се 

налазио у близини некадашње „Каспарове 

кафане― (на левој обали Ветернице). 

КАСПАРОВ МОСТ 

 86. Колико је паркова имао 

Лесковац? 

Гледајући са Хисара, за време Турака, чинило 

се да  Лесковац изгледа као један велики парк 

са многобројним стаблима која су 

надвисивала већином приземне куће 

Лесковчана, међутим осим неколико већих 

башти око сараја и богатијих кућа, Лесковац је 

био град без парка. Први паркови подигнути су 

након ослобођења Лесковца када су око 

новосаграђене Гимназије посађена стабла 

дрвећа. Овај парк није преживео бугарску 

окупацију током Првог светског рата. Поред 

овог парка постојао је и парк који налазио на 

обронцима Хисара око Светоилијске цркве по 

којој је и добио име. Светоилијски парк је дуго 

времена био омиљено излетничко место  

СВЕТОИЛИЈСКИ ПАРК 



Лесковчана, где су се прослављале разне 

светковине и манифестације, парк међутим 

није био уређен и црквене власти су његове 

делове издавале за испашу стоке. Са 

уређењем овог парка кренуло се почетком 

20их година прошлог века када је захваљујући 

омладинском друштву „Фидан― и прилозима 

грађана постављено 50 клупа за седење. Друго 

омиљено излетиште Лесковчана било је  

„Стрелиште―  које се  налазило  поред  

Стрељачког  клуба „Краљ Милутин― и које је у 

сврху парка коришћено када на њему 

стрељачка дружина није вежбала. Стрелиште је 

у ствари била једна већа ливада оивчена 

дрвећем која се налазила на обронцима 

Хисара на простору око школе „Коста 

Стаменковић―. Трећи лесковачки парк био је 

парк код Железничке станице, на простору 

између станице и града. У овом парку се јуна 

1925. године десио инцидент у коме су 

учествовали високи официри Војске 

Краљевине СХС који су на неком свом 

пропутовању свратили до Лесковца. Пошто је 

парк био одмах иза Железничке станице, 

искористили су прилику да у њему напасају 

своје коње уништавајући притом парковско 

зеленило. О томе је и „Лесковачки гласник― 

извештавао: „Навикнути војници да свуда где 

дођу не фермају ничију својину за 

неприкосновену, навели коње у парк станице 

и слистили све, па и дрвеће. Коњи попасали 

траву из корена и то нек им је просто, али 

зашто дозволише да коњи поломе и ољуште 

дрвеће. Они су заборавили да ово није рат и 

да се такав пустахилук ни у рату не допушта. 

Када је неко приметио да је то парк и да ће 

коњи упропастити дрвеће одговорили су 

„Какав парк, Лесковчани ми знају за парк―― 

Крајем 1920. године на иницијативу 

комунистичке општинске управе обновљен је 

парк иза тадашње Гимназије (данашње 

Сајмиште у центру града), који је у 

међувремену постао сметлиште, међутим овај 

парк је био кратког века, као и владавина 

комуниста у Лесковцу. Одмах након 

смењивања комуниста парк је уништен. 

Почетком 30их година прошлог века парк је 

обновљен, а 1934. године почело се и са 

наплаћивањем седења у парку. Ово 

задовољство је Лесковчане коштало тадашњих 

50 пара. Након убиства краља Александра I 

парк је понео његово име, али је  упамћен као 

Соколски парк јер се у његовом прочељу на 

западу налазила зграда Соколског дома  

СОКОЛСКИ ПАРК 



(данашње Лесковачко народно позориште).    

Када је 1927. године донет  закон према коме 

свака општина мора имати најмање 5 ха под 

шумом, како би испунила овај услов из закона, 

лесковачка општина је, сматрајући да се 

паркови рачунају као шума, одлучила да 

простор на коме се налазило Турско гробље 

претвори у парк. Крајем 1927. године 

отпочело је равњане терена на коме ће нићи 

парк „Девет Југовића―. Радови око парка 

завршени су током 1928 . године о чему је 

„Лесковачки гласник― известио: „ Са 

задовољством констатујемо да су земљани 

радови у парку „Девет Југовића―, толико 

напредовали да је плато на брду потпуно 

порављен чиме се добила једна лепа и 

прилично велика површина. Исто тако засађен 

је један део земљишта. Ових дана притупа се 

пресицању и изради стазе около брда. Ова 

стаза ће бити 4 метра. Колски пут са леве 

стране парка биће знатно проширен―.Овај 

парк је имао електрично осветљење и у њему 

се налазио и Споменик краљу Александру који 

је уклоњен након Другог светског рата. 

 87. Колико је хотела имао 

Лесковац? 

У Лесковцу је између два светска рата као 

индустријском и градском центру постојало 

више десетина кафана, куплер кафана и јавних 

кућа, као и четири хотела која су се налазила у 

центру града. Само два хотела су имала и собе 

за госте, хотели „Костић― и „Плуг― док су друга 

два само носила назив „Хотел―. Најпознатији 

хотел био је хотел „Костић― који се налазио 

преко пута Споменика ослободиоцима на 

месту данашњег Јужног блока. Хотел је имао 

приземље са рестораном и два спрата. На 

рецепцији хотела радила су и два тумача за 

грчки и енглески језик. Други хотел у Лесковцу 

звао се „Солун― и налазио се на месту 

данашње Осмоспратнице код моста. Трећи 

хотел „Плуг― налазио се на месту пионирске 

статуе дечака и ланета у данашњем 

централном градском парку. Овај хотел имао је 

веома добру сарадњу са ћевабџиницом 

чувеног Милана Глигоријевића Бурета која се  

ХОТЕЛ КОСТИЋ 



налазила преко пута хотела, наиме хотел се од 

Бурета снабдевао чувеним ћевапима, док се  

Буре снабдевао пићем за своје госте из хотела. 

Четврти хотел носио је назив „Париз― и 

налазио се на простору између данашњег  

хотела „Београд― и Робне куће „Београд―. У 

склопу хотела налазио се и биоскоп „Славуј― 

који је после Другог светског рата 

преименован у „Москва―. 

 88. Ко је био Михајло Бабамилкић? 

Михајло Бабамилкић (1867–1950) члан 

Радикалне странке, био је у више наврата 

председник Лесковачке општине, пре Првог и 

између два светска  рата. У првом мандату од 

1902. до 1913.године изградио је три јавне 

чесме у Лесковцу, 23 школска одељења у 

Лесковцу и околини, подигао је нову општинску 

зграду, општинску кланицу, поставио је 

општинске ваге на Житној пијаци и код 

Железничке станице, на његову интервенцију 

Лесковац добија болницу, изградио је неколико 

мостова на Ветерници, у Подворцу, код 

„Каспарове кафане―, код Марвене пијаце и 

код кланице. У другом мандату за председника 

општине биран је 1921. и на том положају је 

остао  до 1923. године, а у трећем је указом  

постављен на место председника општине од 

1935. до 1939. године. У том мандату 

поставио је коцкасту калдрму, асфалтирао је 

тротоаре, подигао је бетонски мост код Поште,  

отворио прву амбуланту за бесплатно лечење 

грађана, 1937. године подигао зграду 

Монопола која је запослила више стотина 

радника, углавном сиромаха. Умро је 1950. 

године и сахрањен је на Шпитаљском гробљу. 

Приликом једног интервијуа после избора за 

председника општине 1935. године на питање 

новинара да опише свој програм, популарни 

Миче је рекао: „Слушај дете, к`д ме питујеш за 

Лесковац, одма ћу ти кажем. Нема туј никакви 

програми и пројекти. Туј има само три реча , а 

тој су: С`С МАЛЕЦКЕ ПАРЕ ЏУМБУС ПРАВИМ―, 

разбра ли ме ?―  

МИХАЈЛО БАБАМИЛКИЋ 

89. Ко је био Сретен Динић? 

Сретен Динић, по занимању учитељ  рођен 

1875. године у Великом Шиљеговцу у подножју 

Јастрепца дао је велики допринос у културном 

и васпитном уздизању нашег града. У 

Лесковац долази 1913. године као школски 

надзорник  Лесковачког и Власотиначког 

среза. Новопостављени надзорник није имао 

много  времена да се бави стањем школства и 

културе у граду јер је његов рад прекинио Први 

светски рат. Динић се српском војском 

повлачи на Крф где ради као један од 

уредника „Српских новина― са  Милутином 

Бојићем  (аутор „Плаве гробнице―). Пошто 

1917. године оболева од маларије, одлази 

Француску на лечење. У Француској склапа 

пријатељства са многим интелектуалцима и 

упознаје се са достигнућима француске 

културе. По ослобођењу понуђено му  је место  



референта у Министарству образовања али је 

он то одбио како би се бавио културно-

просветним  и педагошким радом као школски 

надзорник у Лесковцу. Сретен Динић је дао 

велики  допринос развоју културе и школства у 

Лесковцу,  основао је многе школе, учествовао 

је у оснивању Народног универзитета, 

Позоришта, Библиотеке, Читалишта. Као писац 

и предавач  бавио се просвећивањем и 

васпитавањем становништва, а у својим 

делима борио се против празноверица и 

алкохолизма као и нехигијене. Био је уредник 

„Лесковачког гласника― 15 година. Преминуо 

је у Лесковцу 1949. године. 

СРЕТЕН ДИНИЋ   

 90. Ко су били Глигоријевићи? 

Најчувенији лесковачки роштиљџија био је 

Миодраг Глигоријевић звани Буре, човек којег 

је енглеска краљица Елизабета инсистирала да 

упозна пошто је претходно пробала његове 

ћевапе. Драги је добио надимак Буре јер је 

његов деда Димитрије  на једном вашару за 

опкладу попио 12,5 литара пива. Касније је 

овај надимак остао у породици. Драги је 

вештину израде ћевапа научио од оца Милана 

који је пак учио од свог оца Димитрија који је 

такође био познати роштиљ мајстор у Лесковцу 

још пре Првог светског рата. Ћевабџиница 

Милана Бурета налазила се на простору 

данашњег парка  у некадашњој Улици Краља 

Петра број 44, одмах испред Дома синдиката 

на месту где је данас Споменик Кости 

Стаменковићу. Ћевабџиницу је отворио 

Димитрије Глигоријевић Мита (1867-1926) по 

повратку из заробљеништва у ком је био од 

1915 до 1918. године. Пре одласка у рат 

радио је са оцем који је још почетком 20. века 

био познат по роштиљу. Радња је у почетку 

била мала и у њој је могло да се распореди 

десетак столова, од којих је неколико 

изношено лети испред радње. После смрти оца 

Димитрија, ћевабџиницу је преузео његов син 

Милан. Купио је суседну радњу и припојио је 

свом локалу тако да је могло да стане 40 

столова. Миодраг је слободно време после 

школе и учења проводио у радњи и учио 

вештину прављења ћевапа од оца. Био је 

вредан  и упоран дечак и још тада је схватио 

да ће му то бити опредељење. Изучио је занат 

и касније превазишао оца, познатог ћевабџију 

Милана Бурета. После смрти оца преузео је 

радњу  иако је имао само 19 година. 

Продужио је да ради и да усавршава знање и 

ћевабџиница је и даље имала своје муштерије. 

Радио је и за време рата, али је радња потпуно 

срушена у бомбардовању 6. септембра 1944. 

па је Миодраг наставио да ради у кафани 

„Радан―. Миодраг тј. Драги Буре својим  

РАДЊА МИЛАНА ГЛИГОРИЈЕВИЋА  



специјалитетима је пронео име Лесковца 

широм земље и света. Захваљујући 

Међународном сајму текстила и текстилних 

машина, који се деценијама одржавао у 

Лесковцу било је излагача из земље и 

иностранства, који су одседали у објектима 

„Балкана― и искључиво наручивали лесковачки 

роштиљ, памтећи дуго његов јединствен укус и 

причајући о томе по повратку у своје градове.  

 91. Ко је био Влада Илић? 

Влада Илић  био је син познатог лесковачког 

фабриканта Косте Илића пореклом из 

Власотинца. Влада је завршио Техничку школу 

у Љубљани у тадашњој Аустроугарској, а затим 

и Текстилни факултет у Ахену у Немачкој, где је 

научио три језика - немачки, француски и 

енглески. Овакво школовање Влади је 

омогућио отац, Коста Илић који је разрадио 

посао у производњи гајтана. Главни догађај у 

породици Илић се десио када се Влада оженио 

Олгом, унуком чувеног велепоседника из 

Бачке, у Аустроугарској, Лазе Дунђерског, 

акционара Српске банке из Загреба. Олга је 

добила знатан мираз, а овај брак је створио 

пословно партнерство између две породице, 

Илића и Дунђерских. Коста Илић се са  

синовима одлучује да прошири своје 

пословање, те у ортаклуку са њима, 1906. 

године од Немца Евгенија Михаела на 

Карабурми у Београду купује фабрику чоје. У 

овој фабрици подигнутој 1897. године 

значајан улог имао  је  Карл Волф, 

индустријалац из Немачке, који је такође био 

власник фабрике за прераду кудеље у Врању. 

Пошто су ове две фабрике биле повезане, 

прешле су у власништво породице Илић. 

Породица Илић је тако у свом власништву 

имала три фабрике текстилног материјала 

чиме је основан пословни концерн под 

називом „Коста Илић са Синовима и Комп.―. 

Компанија је 1910. године прерасла у 

акционарско друштво, са капиталом од 

3.000.000 динара у злату. Главни акционари 

су били браћа Илић, а велики удео је имала и 

Српска банка из Загреба преко Лазе 

Дунђерског. Друштво се бавило подизањем 

фабрика, оснивањем филијала банака  и 

индустријским и трговачким пословима. 

Браћа Илић предвођени Владом су дошли у 

посед енглеске технологије за производњу 

текстила јер су уочи Првог светског рата 

откупили текстилну фабрику „Кромптон Лтд― у 

Београду од Угарске текстилне индустрије 

(Ungarische Tehtilindustrie), у којој је породица 

Дунђерски била акционар. Са своје стране, 

ова текстилна индустрија је била наследница  

ВЛАДА ИЛИЋ 



ткачке фабрике „Хатерлеу и Кромптон― чији је 

повереник био београдски трговац Божа 

Живковић, који је претходно саградио  

савремену радионицу за ткање са разбојем 

која је радила по технологији чувеног енглеског 

проналазача Хатерлија. Куповина ове фабрике 

са најсавременијом енглеском технологијом 

компанији Илић је много значила за даљи 

развој. Након Првог светског рата фабрика на 

Карабурми је била обновљена финансијским 

средствима Народне банке, а и репарацијом 

из Немачке на име ратне одштете, у висини од 

9.722.000 динара. Влада Илић је од 10. 

јануара 1935. до 13. септембра 1939. године 

био градоначелник Београда. На тој функцији 

показао се изузетно способним за вођење 

јавних послова. Као градоначелник, Илић је 

извршио крупне реформе у градској општини, 

умањио цену електричне енергије и на тај 

начин утицао на развој занатских радионица. 

Средио је финансијске прилике у градској 

општини у трошаринској политици, омогућивши 

тиме јавне радове великих размера. 

Ангажовао се на решавању социјалних 

проблема, на изградњи радничких станова, 

здравствених установа и дечјих 

прихватилишта, школа, као и на уклањању 

баруштина, изградњи паркова. На самом 

почетку његовог мандата свечано је отворен 

нови висећи мост преко реке Саве један од 

најлепших мостова саграђених у Југославији у 

20. веку  који је понео име Мост Витешког 

краља Александра I. Такође на самом почетку 

његовог мандата отворен је и мост преко 

Дунава, који је спојио Београд и Панчево, 

друмско-железнички мост који је понео име  

Мост Краља Петра II. Преко њега је прошла и 

нова железничка пруга, чија траса је полазила 

са Главне железничке станице, па 

Карађорђевом улицом уз реку Саву ишла 

испод Доњег града Београдске тврђаве, а 

затим обалом Дунава, где се налазила 

индустријска градска четврт, и поред Илићеве 

текстилне фабрике излазила на нови мост и  

даље за Панчево. За време Илићевог мандата 

отворена је трамвајска линија од Београда до 

Земуна, подигнуто је Старо сајмиште на левој 

обали Саве, започета изградња Храма Светог 

Саве, подигнута Главна пошта, изграђени нови 

путеви и тргови, отворен Београдски золошки 

врт итд. Сам Золошки врт је 11. јула 1936. 

године од својих пара основао Влада Илић. Врт 

је тада био двоструко већи него данас и 

простирао се све до Небојшине куле. Владу 

Илића су ухапсиле нове револуционарне 

власти марта 1945. године и извеле на суђење 

још док се Други светски рат није завршио. 

Осуђен је  26. марта 1945. год.  од стране 

Војног суда Команде града Београда , а 

неколико дана касније, 5. априла 1945. год. је 

и Виши војни суд донео пресуду. У обе пресуде 

као главна кривица Владе Илића наведено је 

да су његове текстилне фабрике радиле током 

рата и на тај начин јачале ратни потенцијал 

окупатора. Позадина такве пресуде била је 

намера нових власти да конфискују целокупну 

његову имовину. То је урађено за мање од две 

године на суђењу, 17. јануара 1947. године 

пред Среским судом за Рејон Град Београда. 

Живот Владе Илића личном интервенцијом код 

Тита спасио је британски премијер Винстон 

Черчил, али имовина му је одузета и он је 

скончао свој живот у сиромаштву 1952. 

године. 

 92. Зашто су новине Лесковац 

називале „Српска Венеција―? 

До 1938. године само половина од 110 

лесковачких улица била је под турском 

калдрмом. Турску калдрму чинили су речни 

облуци укопани у песак као подлогу, док је 

само неколико улица у центру града имало 

тротоар од положених бетонских плоча. После 

сваке кише, када се улице напуне водом, 

Лесковац је добијао изглед Венеције па је у 

шали називан и „Српска Венеција―.  Тек после 

много натписа и жалби почело је постављање 

коцкасте калдрме 1938. године на иницијативу 

председника општине Михајла Бабамилкића. 

Те године главна артерија града трасирана је 

од Болнице па Ужарском улицом (данас Улица 

Светозара Марковића ) па преко моста код  



Поште, па Улицом краља Петра I кроз данашњи 

парк у центру која се настављала на Улицу 

краља Александра негде код Робне куће 

Београд све до Железничке станице. Читава 

траса је раскопана и на њој се започето 

ређање коцкасте калдрме. Како би уштедели 

на калдрми, крајеви улица су били постављени 

обичним каменом. Делови ове коцкасте 

калдрме, постављени 1938. године, одолевали 

су  зубу времена све до 90-их година прошлог 

века када су замењени асфалтом. 

93. Да ли је у Лесковцу било јавних 

кућа? 

Данас је мало позната чињеница да је 

Лесковац био град са више десетина јавних 

кућа и куплер кафана, највећи број њих 

налазио се на простору од Кудељне до Дрвене 

пијаце, тј. од данашње Поште до Ватрогасног 

дома, али само испред појединих је горео 

чувени црвени фењер. Један од црвених 

фењера налазио се  пред кафаном „Америка―. 

Сама кафана налазила се на месту данашњих  

локала код Шоп Ђокићеве куће, њен 

најпознатији закупац био је Драги Стојиљковић 

звани Дунија. У приземљу „Америке― налазила 

се кафана док су на спрату у собама били 

лоциране девојке које су дочекивале 

муштерије. Муштерије би прво платили газди 

па би се попели на спрат где су могли да 

бирају између неколико девојака. Због 

природе посла девојке су редовно ишле на 

прегледе код лекара, а извештај о 

здравственом стању давале су газди јер је 

Драги Дунија био веома строг по питању 

здравља. Клијенти су често захтевали промене 

па је Драги девојке мењао на свака два 

месеца. Куплерај су током дана посећивала 

млађа клијентела док је старија захтевала 

дискрецију вечери.  Драги Дунија стрељан је 

грешком од стране партизана у селу Брза 

1942. године.  Кафана је престала са радом 

после савезничког бомбардовања 1944. 

 94. Којим дијалектом Лесковчани 

говоре? 

У разговорима Срба из централних и северних 

делова Србије са Лесковчанима често се 

дотакне тема лесковачког говора и његове 

исправности. Лесковачки говор не представља 

посебну врсту говора већ само један тип 

призренско-тимочког дијалекта под називом 

призренско - јужноморавски дијалект. Реч је о 

старијем штокавском говору екавског 

дијалекта, који се од стандардног језика доста 

разликује, првенствено у употреби падежа и 

акцената. Ипак тај говор се одликује пуноћом, 

изражајношћу и опште је прихваћен у 

разговорној употреби становника овог 

поднебља. Према географским одредницима 

дијалекта лесковачки говор је  део једног 

широко распрострањеног дијалекта који 

обухвата јужну и источну Србију. Трагове у 

лесковачком говору оставио је и вишевековни 

боравак Турака на овом простору. Честа 

померања становништва овог краја као и 

прилив новог становништва током векова 

условили су укрштање дијалекатских типова и 

то отежава тачно дефинисање онога што данас 

познајемо као лесковачки говор. 

 95. Да ли је постојала јеврејска 

заједница у Лесковцу? 

Јевреји су  Балканско полуострво почели да  

насељавају крајем XV века бежећи из Шпаније 

и Португалије јер их је тамо прогањала чувена 

шпанска инквизиција. Турски султани, као 

Бајазит II, који су владали овим подручијима 

радо су примали јеврејске избеглице јер су они 

били изврсни трговци и учењаци који су 

поспешивали турску привреду. У том периоду 

Јевреји почињу са насељавањем наших 

крајева. Јевреји су у Лесковцу имали свој 

храм, синагогу, у данашњој улици  



Јужноморавских бригада преко пута Зелене 

пијаце. Сви лесковачки Јевреји су били 

кошери, суботом нису радили већ су 

посећивали синагогу. Синагога је била малена, 

за педесетак  људи. У средини је био олтар а 

наоколо око голих зидова биле су клупе за 

одрасле и посебне за децу, жене су се 

налазиле у галерији на спрату са које су могле 

да прате богослужење а да не буду виђене. 

Одмах поред синагоге налазила се и јеврејска 

школа „Ел Мелдар―, школу су похађала 

јеврејска деца све до доба када су полазила у 

српске државне школе, а онда би ову школу 

похађала само четвртком. Јеврејско гробље 

основано је 1896. године и налазило се у 

подножју брега испод хришћанског гробља 

(Светоилијског). Приликом уређења 

Светоилијског парка већина надгробних плоча 

је уклоњена, али не и посмртни остаци. Јевреји 

у Лесковцу имали су своју Генизу (складиште 

за старе књиге), наиме код њих је постојао 

култ књиге, свако парче хартије исписано 

јидишом било је свето и није смело да се пали 

или баци, него се склањало у један велики 

сандук у синагоги. Када би се сандук напунио, 

он је изношен из синагоге и ношен је на 

јеврејско гробље да буде сахрањен уз велике 

свечаности. Јевреји у Лесковцу су имали и 

своје ционистичко удружење „Тел Хај― чији је 

задатак био да код младих Јевреја очува свест 

о староновој домовини Ерец Јизраелу, 

данашњем Израелу. Добар део чланова овог 

друштва били су нелесковчани Јевреји, 

ученици овдашње Текстилне школе. Ово 

удружење имало је и хор Хаверим и хавериот 

Квуцат Тел Хај. Најпознатији Јевреји у 

Лексовцу били су доктори Жак Конфино, човек 

који донео први рендген и отворио први 

санаторијум и доктор Узиел Велизар Пијаде, 

који је своја приватна кола користио као 

амбулантна и тако спасао животе многим 

Лесковчанима. Други светски рат је означио 

крај малобројне јеврејске заједнице у 

Лесковцу (било их је око 80 пре рата). 

ОСТАЦИ ЈЕВРЕЈСКИХ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА 

У СПОМЕН ПАРКУ 

 96. Зашто су Лесковац називали 

„Српски Манчестер―? 

Уочи Другог светског рата Лесковац је имао 

нешто преко 20.000 становника и 45 већих и 

мањих предузећа. У Лесковцу је радило девет 

текстилних фабрика, три фабрике  трикотаже, 

четири графичка предузећа, једна фабрика 

зејтина, три фабрике керамичких производа, 

три аутоматска млина, један млин за млевење 

паприке, две фабрике за производњу гуме, 

једна фабрика пива, две фабрике столица, 

седам металских предузећа, две стругаре, пет 

машинско - столарских радионица, једно 

аутотранспортно предузеће, две ливнице, итд. 

Текстилну индустрију чиниле су следеће 

фабрике: 

1.Фабрика вунених тканина Глигорија 

Петровића, 

2.Фабрика за прераду кудеље Глигорија 

Петровића, 

3.Фабрика вунених тканина плетива и предива 

„Јовановић – Поповић―, 

4. Текстилни концерн „Илић―, 

5. Прва лесковачка трикотажа, 

6. Фабрика гајтана у Вучју „Мита Теокаревић―, 

7.Фабрика гајтана и плетива „ Јосиф 



8. фабрика вунених тканина „Густав Хубач―, 

9. Фабрика рубља.   

Лесковчани су поред својих фабрика у самом 

Лесковцу и околини такође имали и 

индустријска постројења широм Србије и 

Македоније. Тако је текстилни концерн „Илић― 

имао фабрику вунених тканина и фабрику 

платна у Београду затим фабрике у Зрењанину 

у Карловцу, Мита Теокаревић је имао фабрику 

текстила у Параћину. Лесковчани су имали 

електричне млинове у Скопљу и Куманову, 

такође поседовали су и електричне централе у 

Скопљу и Тетову. Српски Манчестер није 

настао новцем страних инвеститора или 

давањем подстицаја страним инвеститорима 

већ само домаћим капиталом. Лесковачка 

индустрија је створила саму себе и много пута 

била препуштана сама себи од стране српских 

и југословенских власти. Између два светска 

рата у Лесковцу је постојало седам 

лесковачких новчаних завода тј. банака које су 

пласирале капитал у нове послове. Лесковачка 

централна банка је уједно била у највећа 

банка у граду, њу су следиле, Лесковачка 

кредитна банка, Лесковачка привредна банка, 

Омладинска задруга, Лесковачка задруга, 

Лесковачка штедионица. У Лесковцу је било 

375 трговачких радњи, 579 регистрованих 

занатлија, 200 нерегистрованих зантлија, 150 

кафана и два солидна хотела. Све ово је 

постојало у граду од 20.000 становника где је 

упркос јакој привреди половина од 110 улица  

била некалдрмисана, град је био без водовода 

и дуго времена без бетонске ћуприје преко 

реке. Лесковац је дефинитивно био град 

контраста. 

ИНДУСТРИЈСКА ПАНОРАМА ЛЕСКОВЦА 

97. Када је Лесковац окупиран у 

Другом светском рату? 

Године 1941, 6. априла у поподневним 

часовима изнад Лесковца се појавио пар 

немачких ловаца. Одмах по њиховом 

појављивању дата је узбуна за ваздушну 

опасност. Ловачки авиони митраљирали су 

простор око Железничке станице где се 

налазио већи број путника који су чекали воз  



из Скопља. Одмах по појави авиона у акцију су 

ступила четири противавионска топа која су 

бранила град са положаја испред Братмиловца, 

на месту данашњег насеља Анчики. Два дана 

касније,  8. априла ујутро, сирене за ваздушну 

опасност су се поново огласиле, овог пута 

уместо ловаца Лесковац су надлетале немачки 

авиону ЈУ–87  („Штука―). Бомбардован је град 

на потезу од Железничке станице па до Житне 

пијаце ( данашњи Масариков трг). У овом 

бомбардовању погинуло је доста Лесковчана и 

уништене су многе зграде. Касно поподне  11. 

априла Немци су покушали  први пут  да уђу у 

Лесковац, међутим били су спречени од стране 

јединица 62. пешадијског пука Југословенске 

војске који се са својих положаја на Власини 

повлачио према Лесковцу. До ових јединица 

стигао је глас да је Лесковац већ пао, па је 

издата наредба да се стрељачким слојем 

изврши напад на град. Југословенски војници су 

у бореној формацији ушли у град у коме није 

било Немаца и одмах су организовали одбрану 

која је одбила прве непријатељске извиднице 

послате из Ниша. Непријатељску извидницу 

чинила је колона мотицикала и лаких немачких 

тенкова који су били одбијени захваљујући 

дејству лаке артиљерије на положају код Градске 

кланице. Истог дана око 23  часа пук је добио 

наређење да се повуче у правцу Лебана и 

Медвеђе  па је Лесковац остао небрањен.  Када 

је  народ видео да се војска повлачи, настало је 

безвлашће и опљачкана су многа стоваришта 

брашна, композиције возова као и војни 

магацин код Шпитаљског гробља. На дан 12. 

априла Немци су још једном послали своје 

јединице ка Лесковцу, међутим овог пута није 

било никога да им се супротстави тако да је 

колона неометана главном улицом стигла до 

трга на коме се налази Споменик палим 

борцима у Првом светском рату. Лесковац је тог 

12. априла окупиран. Два дана касније 14. 

априла у Лесковцу је успостављена 

Крајскомандатура као огранак 

Фелдкомандатуре у Нишу. 

НЕМАЧКИ ВОЈНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ 

У ЛЕСКОВЦУ 

 98. Када се догодило стрељање 

талаца у Араповој долини? 

У  Лесковац су 3. децембра 1941.године дошла 

два партизана, Крста Вукићевић и Добровоје 

Ћеранић, борци Бабичког одреда. Као познати 

комунисти били су примећени и пријављени 

властима од стране сарадника окупатора. 

Пошто су уочили да их прате, два партизана су 

се сколнила у берберницу „Елита― која се 

налазила у тадашњој Улици краља Александра 

на месту испред данашњег Дома синдиката  
СПОМЕНИК У АРАПОВОЈ ДОЛИНИ 



(где данас стоји спомен-плоча). На ово место 

убрзо је стигла полиција и Немци који су 

позвали партизане на предају. Партизани су 

са собом имали револвере  и бомбе и били су 

решени да се боре до краја, знајући шта ће 

им се десити ако их живе заробе. У борби 

партизани су изгубили своје животе тек када 

су Немци паљењем покушали да их истерају 

из бербенице, али не пре него што су убили и 

ранили неколико Немаца. Због ове акције 

одмах је следило групно хапшење грађана 

Лесковца, Немци су блокирали делове града у 

којима су живели Роми, затим су патроле 

ишле од куће до куће и под изговором да им је 

поребна радна снага хапсили су све Роме 

старије од 16 година које су ту затекли. После 

Рома прешли су на Србе које су затекли на 

улицама. Сви затвореници држани су у згради 

данашње школе „Светозар Марковић― пре 

него што су изведени на стрељање у Арапову 

долину на исто место где су тридесет године 

пре тога бугарске окупационе снаге починиле 

стравичан злочин. 11. децембра, стрељано је 

293 Рома, 11 Срба и 6 Јевреја. 

99. Ко је била Вера Пешић, српска 

Мата Хари? 

Најпознатија српска шпијунка била је Вера 

Пешић, рођена у Сијаринској Бањи 1919. 

године. У Лесковцу је одрасла, завршила школу 

и удала за полицијског писара. Вера је била 

чувена по својој лепоти и звали су је 

Лесковачка лепотица. После развода од првог 

супруга она одлази за Београд где упознаје 

официра КОС (Контраобавештајне службе) 

Југословенске краљевске Армије  мајора 

Славка Радовића који је после успешно 

завршеног курса за обавештајце прима у 

службу. Задатак Вере био је да уђе у мрежу 

шпијуна британске, француске и немачке 

обавештајне службе које су  плеле своје мреже 

у Београду. Вера је пленила својом лепотом и 

играњем валцера тако да је посећивала 

најпрестижније забаве и хотеле где је 

упознавала своје шпијунске мете. Своје жртве 

је варала тако што се издавала да ради у 

Генералштабу Војске па су њене мете у ствари 

покушавали њу  да заведу како би добили 

доушника, при томе трошећи велике своте 

новца на њу. Вера је тако упознала и немачког 

обавештајног официра у Београду, извесног 

Крауса који је успео да је увуче у двоструку 

шпијунажу и преко ње оствари контакт са 

четничким вођом Костом Пећанцем. Када је 

рат већ био известан, Вера је ухапшена као 

немачки шпијун и протерана у Лебане да тамо 

лежи у затвору, али је успела да то избегне и 

врати се у Сијаринску Бању код мајке. После 

капитулације Југославије код куће је налази 

Краус и враћа је у Београд где јој даје посао у 

тзв. Шестом одељењу полиције које је радило 

на сузбијању комуниста, али и праћењу рада 

страних мисија код четника. Њена задужења 

посебно су се односила на лесковачки и нишки 

округ које је добро познавала. Године 1942. 

разоткрила је сарадњу четника са Британцима 

што је довело до тога да локални четнички вођа 

и Пожаревцу Милан Калабић после мучења 

буде стрељан. У Лесковцу се срела са 

Миливојем Перовићем, чланом штаба Првог 

јужноморавског одреда, својим школским 

пријатељем кога је покушала да наговори да 

пређе на страну четника. Више  

ВЕРА ПЕШИЋ 



пута се састајала са партизнским вођама међу 

којима је био Стојан Љубић. Са друге стране и 

партизани су покушавали да од ње дознају шта 

спремају четници и Немци. Лета 1943. године 

одлази у Горњу Јабланицу да прикупи податке о 

деловању страних мисија на овом простору. Ту  

је у заседи  септембра  заједно са три СС 

војника Шиптара хватају четници Владимира 

Јанковића, осуђују је за сарадњу са 

комунистима и Гестапом, али захваљујућим 

својим везама (за њу је интервенисао и 

немачки заповедник Србије генерал Паул 

Бадер ) успела је да избегне стрељачки вод. 

Она је остала међу четницима где се користећи 

лепоту и вештину приближила четничком 

команданту мајору Радославу Ђурићу. Верино 

присуство  код четника је изавало 

незадовољство тако да су спремили пуч којим 

би уклонили мајора и њу. Мајор је сазнао за 

пуч и похапсио официре пучисте и осудио их на 

смрт. Међутим, на сам дан извршења дошли су 

четници из главног четничког штаба који су 

опколили Сијаринску Бању и ухапсили Ђурића, 

Вера је са мајком покушала да бежи, али је 

ухваћена и обе су стрељане 18. маја 1944. 

године. Вера је имала 25 година, последње 

што је тражила јесте да јој меци не нагрде 

лице. 

 100. Када је Лесковац бомбардован 

од стране савезника? 

Дан 6. септембар 1944. године представља 

најцрњи дан у ближој историји нашег града. 

Јутро те среде 6. септмбра осванула је ведро, 

град је био у слављеничком расположењу, 

славио се 21. рођендан краља Петра II 

Карађорђевића, у град су са свих страна 

стизали житељи околних села на светковине 

организоване у част младог краља. Негде око 

12.15 часова тог дана  на небу изнад Лесковца 

примећене су формације америчких 

бомбардера Б–24 Liberator ( Ослободилац ). У 

само неколико минута 28 бомбардера 

избацило је 138 бомби, тешких више  од 60 

тона. Лесковац се нашао у пламену, страдалих 

је било на све стране. Процене погинулих 

варијају од 2000 до 7000 становника (град је 

имао између 22000 и 24000 становника у том 

тренутку),  док је сам град претрпео огромна  

ЛЕСКОВАЦ У РУШЕВИНАМА 



разарања. Напад на Лесковац био је саставни 

део операције Ratweek, („Пацовска недеља―) 

чија је наводна мисија била пресецање 

комуникација које су користиле окупационе 

снаге на Балкану приликом повлачење 

немачке групе армија Е из Грчке. Захтеви за 

бомбардовање градова у јужној Србији током 

јула и августа 1944. године, долазили су од 

партизанског генерала Коче Поповића и 

Главног штаба Србије. На дан 31. јула 1944. 

године, Коча Поповић даје циљеве које треба 

бомбардовати у Лесковцу: гумара „Рекорд―, 

западна ивица вароши, штофаре на северној и 

источној ивици вароши као  и фабрику у 

северном делу Вучја.  Према извештајима 

Главног штаба Лесковац је бомбардован од 

стране савезника 28. августа 1944. године, 

али  како каже Коча Поповић сутрадан у 

радиограмима: ―Град је јуче 28. овог месеца 

мало бомбардован од савезника‖ (три бомбе 

су бачене на Светоилијску улицу) па је стога: 

―најхитније потребно озбиљно бомбардовање 

Лесковца‖. Нажалост ово озбиљније 

бомбардовање је дошло недељу дана касније. 

Савезнички авиони су полетели из базе у Сан 

Виту и околних база у Италији у 9.30, изнад 

циља (Лесковца) су се нашли око 12.18.  

Интересантно је напоменути да су између два 

светска рата, 28. јула 1935. године, 

спровођене мере и вежбе за случај ваздушне 

опасности, али да Лесковац није имао довољан 

број склоништа од напада из ваздуха. 

ФИЦРОЈ МЕКЛЕЈН О БОМБАРДОВАЊУ ЛЕСКОВЦА 

Фицрој Меклејн је веома интересантна историјска 

личност која је утицала на судбину нашег града. 

Војник, писац, политичар, био је човек од поверења 

Винстона Черчила и као такав био је послат у 

Југославију да открије ко ―убија највише Немаца‖. 

Пошто је утврдио да су партизани много ефикаснију у 

борби против Немаца од четника, на његову 

препоруку Савезници су окренули лист и почели су да 

снабдевају материјалом и оружјем партизане уместо 

четника. Фицрој Меклејн је остао уз партизански 

Главни штаб све до краја рата, а своје доживљаје у 

Југославији преточио је у књигу ―Рат на Балкану‖. У 

једном делу ове књиге он се осврће и на 

бомбардовање Лесковца. ―Док смо доручковали, 

водник Кемпбел је дотрчао са брега, где је поставио 

радио станицу, са веома хитном поруком. Била је од Била Елиота. Извиђањем из ваздуха , 

рекао је, потврђено је присуство јаке концентрације оклопних снага и моторних возила свих 

врста у Лесковцу и стога је одлучено да се пошаљу тешки бомбардери. Јединица од педесет 

тврђава напашће Лесковац у пола дванест. Нисмо очекивали напад таквих размера. 

Изгледало је као да се користи ковачки чекић да би се скрцао орах. До сада велики 

бомбардери веома су се тешко добијали, јер су били потребни за велике циљеве у Аустрији и 

северној Италији. Али, очигледно, операција Ретвик извршиће се како треба, бар што се тиче 

савезничких ваздухопловних снага. Када се приближио одређени час, окупили смо се на 

брегу и ишчекивали. Угледавши нас како очекујемо да се нешто деси, неке сељанке и један-

два стараца из села придружили су нам се гледајући исто тако преко долине. Километар-два 

опазили смо беле куће у Лесковцу, на топлом јесењем сунцу. У дрвећу су цвркутале птице. Из 

оближње  баре  повремено  се  чуло  крекетање   жаба.  Из  кукуруза  је  допирало  зујање  

ФИЦРОЈ МЕКЛЕЈН 



безбројних инсеката. Тешко је било замислити мирнији призор. Ишчекујући, покушао сам да 

мислим на немачки гарнизон и тенковске посаде, а не на становништво, ситне 

земљопоседнике, трговце и железничаре, старце, жену и децу, који се овог тренутка идући за 

својим свакодневним пословима крећу улицама. 

Једанест и двадесет, једанест и двадесет пет часова. Још увек се ништа није чуло. Сељаци су 

се уморили од чекања и почели су да се разилазе. У једанест и тридесет, начелник штаба 

погледа на свој велики сат који је носио на руци, посматрајући ме радознало. Питао сам се да 

можда није настала техничка грешка ? И онда готово пре него што смо могли да схватимо , 

одиграло се све. Зачуо се звук мотора, испрва једва чујан,  убрзо прелазећи у грмљавину и 

подигавши главе навише, угледали смо на великој висини, низ за низом, бомбардере како 

лете одређеним путем, са углачаним крилима која су се пресијавала на сунцу. Сељаци су 

почели да их пребројавају, шест, десет, тридесет, никада још нису видели толико авиона. 

Тврђаве су сад већ биле над својим циљем-и даље од њега-кад нам се учини да се читав 

Лесковац просто диже у ваздух у торнаду прашине, дима и крша, а рески звук заглухну нам 

уши. Кад смо опет погледали у небо, тврђаве, још строго се држећи свог курса, претворише се 

у мале тачкице у даљини. За неколико секунди замро је звук њихових мотора и све је око нас 

поново било мирно, тишину је проламало само кукање једне жене; она има, како су рекли, 

рођаке у граду. Оно што је преостало од Лесковца било је обухваћено димом; изгледало је да 

гори неколико зграда, чак су и партизани били потиштени.‖ 

―Те вечери кад је пао мрак, вратили смо се до оближњег положаја на падини гребена и 

сасвим билзу пруге. На удаљености од једног и по до два километара јужније, небо је блештало 

од  пожара који је још увек пламсао у Лесковцу. Повремено би се у ваздуху дизао велики 

пламени језик, кад би се пожар јаче разбуктао.‖ 

101. Када је Лесковац ослобођен у 

Другом светском рату? 

Операције за ослобођење Лесковца од 

окупатора отпочеле су 8. октобра као део веће 

операције пресецања руте повлачења 

немачке групе армија Е из Грчке. На Лесковац 

је са запада наступала 47. дивизија НОВЈ 

(Народноослободилачка војска Југославије)  

док је са истока наступала 22. дивизија НОВЈ 

чије су јединице 10. октобра успеле да 

ослободе Власотинце одакле су се Немци 

повукли према Лесковцу. Јединице НОВЈ 

наставиле су да гоне непријатељске јединице 

ка Лесковцу. У ноћи између 10. и 11. октобра 

вођене су борбе између Немаца у граду и НОВЈ 

на прилазима града. Увидевши свој тежак 

положај Немци су затишје у борбама те ноћи 

искористили да се повуку према Нишу. Јутро 

11. октобра је свануло и Лесковачани који су 

излазили из склоништа затекли су борце 15. 

бригаде 47. дивизије НОВЈ који су без борбе 

ушли у разрушени град од савезничких бомби 

претходног месеца. Одатле су операције 

ослобођења Србије кренуле ка Нишу.  

 КО ЈЕ ОСЛОБОДИО ЛЕСКОВАЦ? 

У данашњем историјском метежу сукоба националиста и комуниста око улоге једних и других у 

Другом светском рату и страдању Србије често се доводи у питање и ко  је први ослободио 

Лесковац. Партизани или четници? 

Као  доказ  да  су  они  ослободили  Лесковац  симпатизери  четника  се  позивају  на  писмо   



команданта Власинског корпуса, капетана Живојина Митића, од 9. септембра (три дана након 

бомбардовања, које он не помиње у писму) упућено једном од официра из савезничке мисије 

код партизана. У овом писму капетан Митић поред осталог каже:,,Данас када је немачка сила 

у распадању, ми смо са своје стране извршили у последње време доста саботажа и борби. 

Познато вам је да смо у Лесковцу разоружали 230 немачких војника и Крајскоманданта, 

такође и 300 Арнаута.‖ Заговорници четничког ослобађања Лесковца овај догађај смештају у 

31. август 1944.године и управо је ово повод енергичног захтева Коче Поповића за 

бомбардовањем Лесковца који су након тога четници напустили. 

Са друге стране, радиограми Главног штаба за Србију говоре о томе да је Коча Поповић 

велико бомбардовање Лесковца тражио 29. августа, значи два дана пре наводног четничког 

ослобођења Лесковца, а дан пре тога, 28. августа, извештаји партизана говоре о заједничкој 

акцији Немаца, љотићеваца и четника приликом разоружавања Бугара.  

Такође извештаји штаба 24. дивизије НОВ од 31. августа, на дан када су четници наводно 

разоружали Немце, говоре о неуспелом нападу ове војне формације на Лесковац. 

―Напад на непријатеља  у Лесковцу и околним селима отпочео је тачно 30. овог месеца у 23 

часа, и трајао је све до 3.30 часа 31. овог месеца, када су се наше јединице повукле на своје 

почетне положаје.‖ Према овом извештају, гарнизон непријатеља у Лесковцу броји: ― 4000-

4.500 непријатељских војника, од тога су два четничка корпуса, 1 пук недићеваца, 1 батаљон 

белогардејаца, 1 батаљон Немаца и нешто СДС (Српске државне страже). Чак је и бугарска  

артиљерија на Хисару дејствала по партизанима иако је већи део Бугара у граду разоружан.  

Са друге стране и немачки извештаји говоре о неуспешном покушају пробоја партизана у 

Лесковац током ноћи 30/31. август.  
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