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Уводна реч

„Не може се двапут ући у исту реку, јер стално нове 
воде надолазе“, говорио је Хераклит покушавајући 
да одговори на једно од најинтригантнијих питања 
које је вековима надахњивало уметнике и филозофе: 
Може ли се зауставити време?

Иако наука тврди да не може, уметност фотографије 
то демантује. Она је светлопис који успева да „ухвати“ 
тренутак у времену - и да га сачува. 

Живот је прекрасан дар, а фотографија начин да се 
он дочара. Сваки тренутак, уколико се не забележи, 
одлази неповратно, нестаје заувек - заборављен 
траг у бескрају.

Фотомонографија Светлописи времена, Лесковац и 
његови људи 1878 -1941, у издању Народног музеја 
у Лесковцу, има за циљ да историјски период од 
ослобођења Лесковца од Турака до почетка Другог 
светског рата трајно сачува од заборава.

Било је то време када је у граду почео да се 
кристалише јединствени лесковачки дух, довољно 
широк да пригрли српску традицију, с једне, и 
европски дух, са елитним забавама, баловима, 
оперетама и позоришним представама, концертима 
и пројекцијама тон-филмова, с друге стране. 

Ова својеврсна монографија фактографском пре-
цизношћу, која је неизоставни елемент сваке 
фотографије, „листа“ пред читаоцем историју нашег 
града. Кроз њу детаљи прошлог живота у Лесковцу 
поново светле пред нама, отржу од заборава људе 
и догађаје, минуло време и, сведочећи о њима, 
покрећу успомене и осећања љубави према свом 
граду и његовим становницима. 

Она је и добар путоказ генерацијама младих 
Лесковчана, који одрастају у доба дигитализације. 
У овом светлопису времена могу се упознати са 
својом прошлошћу, коренима, духом и вредностима 
народа коме припадају.

Без славне прошлости, садашњости испуњене 
сталним радом и напредовањем, нема просперитетне 
будућности, која је циљ свих добронамерних људи 
на свету.

 Градоначелник Лесковца
 др сци.мед. Горан Цветановић

Foreword

"You cannot step into the same river twice, for other 
waters are continually flowing on," said Heraclitus, trying 
to answer one of the most intriguing questions that 
have inspired artists and philosophers for centuries: 
Can time be stopped?

Although science claims it cannot, the art of photography 
denies it. It is a light painting that manages to "capture" 
a moment in time - and preserve it. 

Life is a wonderful gift, and photography is a way to 
conjure it up. Every moment, if not recorded, goes away 
irretrievably, disappears forever - a forgotten trace in 
infinity.

Photomonography Light painting of time, Leskovac 
and its people 1878 -1941, published by the National 
Museum in Leskovac, aims to permanently preserve 
from oblivion the historical period from the liberation 
of Leskovac from the Turks to the beginning of World 
War II.

It was the time when the unique spirit of Leskovac 
began to be crystallized in the town, wide enough to 
embrace the Serbian tradition, on the one hand, and 
the European spirit, with elite parties, balls, operettas 
and theater performances, concerts and screenings of 
sound films, on the other sides. 

This kind of monograph with factual precision, which is 
an indispensable element of every photograph, "lists" 
the history of our city in front of the reader. Through 
it, the details of the past life in Leskovac shine before 
us again, keep people, events and the past from the 
oblivion, testifying about them, triggering memories 
and feelings of love for their city and its inhabitants. 

It is also a good signpost for generations of young 
people from Leskovac, who are growing up in the age 
of digitalization. In this Light painting of time they can 
get acquainted with their past, roots, spirit and values 
of the people who they belong to.

Without a glorious past, a present filled with constant 
work and progress, there is no prosperous future, which 
is the goal of all well-meaning people in the world. 

Mayor of the City of Leskovac
 dr. sci.med. Goran Cvetanović
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Светлопис, фотографија, сведок je тренутка, замрзнут 
моменат историје, посебна врста документа која 
нам указује на начине живота, навике, обичаје, 
прошле дане и историјске догађаје. Прикупљајући 
фотографије, документа и записе о прошлости, Народни 
музеј Лесковац жели да сачува део наше историје, 
колективног и интимног сећања, и да богату културно-
историјску баштину лесковачког краја пренесе будућим 
генерацијама.

Свака фотографија представља мали део великог 
и комплексног мозаика званог прошлост. Свака 
фотографија је део мозаика, али је и сама мозаик чији 
се делови пажљиво изучавају. Сакупљене фотографије 
обрађивали смо темељито, истражујући догађаје, 
свакодневни живот, личности и бројне податке о 
урбанистичком,  демографском, културном, привредном 
и политичком развоју града Лесковца. Више стотина  
фотографија, докумената и записа савременика сведоче 
о развитку и животу Лесковца после ослобођења од 
турске власти  крајем 1877. године.  Кренувши са 
првим познатим снимком Лесковца из 1878. године 
па све до снимака демонстрација у граду  27. марта 
1941. године,  уочи почетка  Другог светског рата у 
Краљевини Југославији. 

Кроз теме ГРАД, ЈАВНИ И ПРИВАТНИ ЖИВОТ, желимо 
читаоца да упознамо са првим снимцима Лесковца, 
посетама српских владара, важним догађајима из живота 
једног града, и најважнијим догађајима из породичног 
живота његових грађана. Овом фотомонографијом 
желимо да путем сачуваних фотографија боље схватимо 
једно време, да га доживимо са свим благодетима и 
невољама, да упознамо ондашње људе који су имали 
другачије вредности, другачије изгледали и мислили, 

да упознамо њихова лица, њихов живот, потребе, 
занимања, веровања и да на тај начин оживимо лице 
неког другачијег света. Настојали смо да овој шетњи кроз 
време, овом „времеплову“ дамо што већи континуитет 
и ширину. Нисмо тежили да фотомонографија пружи 
неку исцрпну слику урбанистичког развоја Лесковца, 
да буде историјска хроника или галерија  познатих 
Лесковчна. Напротив, трагали смо за снимцима који би 
приказивали динамику развоја града и његове људе у 
тренутку, на послу, у друштву, у породици, у ширим и 
ужим друштвеним и економским контекстима.

У процес настанка ове публикације нису били укључени 
само кустоси, који су прикупљали и обрађивали 
фотографије, већ и сви дародавци музеја, људи 
који схватају улогу и важност чувања традиције и 
специфичног идентитета нашег града и његових 
становника. Велику захвалност дугујемо потомцима 
старих Лесковчана, породицама Влајчић, Митић 
(Чекерка), Ђорђевић (Кукар), Кржалић, Цветановић, 
Поповић, Медић, Бердић, Петковић, Маринковић, 
Јовановић, Петровић (Сикичке), Свилар, Стоиљковић, 
Младеновић (Зуцкић),   Стојановић (Шушљага), Катанић,  
Цветковић (Ерсеновче.... итд.  Без њихове помоћи не би 
било ове фотомонографије, али ни сведочанстава о путу 
који смо као град и људи прешли до данас. Захваљујући 
њима данас имамо за чим да се осврнемо у прошлости.

Овом публикацијом пред вас простиремо светлопис 
времена прошлог, фотографије које из дубине 
прошлости осветљавају и наше време и шаљу светлост 
даље будућим генерацијама – да знају ко су и одакле 
су,  какви су им били и како су живели преци. Да би 
се њима, као и ми, поносили и били још бољи људи.

Предговор
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Light painting, photography, is a witness to the moment, 
a frozen bit of history, a special kind of document that 
indicates the ways of life, habits, traditions, past days and 
historical events. Collecting photographs, documents and 
records about the past, the National Museum of Leskovac 
wants to preserve a part of our history, collective and 
intimate memory, and to pass on the rich cultural and 
historical heritage of the Leskovac region to future 
generations.

Each photograph represents a small piece of a large 
and complex mosaic called the past. Each photograph 
is a part of a mosaic, but it is also a mosaic itself, the 
parts of which are carefully studied. We processed the 
collected photographs thoroughly, researching events, 
everyday life, personalities and numerous data on the 
urban, demographic, cultural, economic and political 
development of the city of Leskovac. Hundreds of 
photographs, documents and records of contemporaries 
testify to the development and life of Leskovac after the 
liberation from Turkish rule at the end of 1877. Starting 
with the first known photography of Leskovac from 1878 
until the photographies of demonstrations in the city on 
27 March 1941, on the eve of the beginning of the Second 
World War in the Kingdom of Yugoslavia. 

Through the topics A TOWN, PUBLIC AND PRIVATE LIFE, we 
want to acquaint the reader with the first photographies of 
Leskovac, visits of Serbian rulers, important events from the 
life of the town, and the most important events from the 
family life of its inhabitants. With this photomonography 
we want to better understand a time through preserved 
photographs, to experience it with all the benefits and 
troubles, to meet the people who had different values, 
looked and thought differently, to get to know their faces, 

their lives, needs, occupations, beliefs and to revive the 
face of a different world in this way. We tried to give 
this walk through time, this “time machine” as much 
continuity and breadth as possible. We did not strive for 
the photomonography to provide an exhaustive picture 
of the urban development of Leskovac, to be a historical 
chronicle or a gallery of famous people from Leskovac. 
On the contrary, we searched for recordings that would 
show the dynamics of the development of the town and 
its people at the moment, at work, in society, in the family, 
in wider and narrower social and economic contexts.

Not only curators, who collected and processed 
photographs, but also all museum donors, people who 
understand the role and importance of preserving 
the tradition and specific identity of our city and its 
inhabitants, were involved in the process of creating this 
publication. We owe great gratitude to the descendants 
of the old people of Leskovac, the families Vlajčić, Mitić 
(Čekerka), Đorđević (Kukar), Kržalić, Cvetanović, Popović, 
Medić, Berdić, Petković, Marinković, Jovanović, Petrović 
(Sikičke), Svilar, Stoiljković, Mladenović (Zuckić), Stojanović 
(Šupljaga), Katanić, Cvetković (Ersenovče).... etc. Without 
their help, there would not be this photomonography, 
but also no testimonies about the path we have taken as 
a city and people to this day. Thanks to them, today we 
have something to look back on in the past.

With this publication, we spread in front of  you the light 
of the past, photographs that illuminate our time from the 
depths of the past and send light on to future generations 
- to know who they are and where they are from, what 
they were like and how their ancestors lived. To be proud 
of them, just like we are, and to be even better people.

Preface




