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Упуштам се у ову повест верујући да 
моја породица спада међу оне које су са-
брале обиље докумената који се односе на 
породичну историју. Сачуване су оригиналне 
признанице  за чланарину мог прадеде Томе 
М. Лека Читалишту београдском (од 1853. 
до 1862. године), његове признанице за 
претплату на „Србске новине“, „Шумадинку“, 
„Световид“, „Трговачке новине“, као и 
оригиналне признанице о плаћеном порезу 

(од 1854. до 1862), укључујући и данак 
вазалне Србије (сл. 1-9), затим писма мог 
прадеде, писана предвуковским писмом, 
из седамдесетих година деветнаестог века, 
упућена жени и деци у Цирих (сл. 10).

 Мој деда, Марко Т. Леко, зачео је вођење 
родослова породице. Мој отац, Драгомир М. 
Леко, знатно је разрадио родослов, уневши 
и породицу моје мајке, Стаменке Д. Леко, 
родом М. Радојловић, а ја сам га затим 
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Професор др Ђорђе Трифуновић иницијатор је овог текста. Из наших бројних нео-
бавезујућих разговора, он је сазнао да се у нашој породици чувају многи подаци, документи 
и успомене.

Први од тих разговора се односио на Николу Ј. Антулу. Сазнавши да је моја бака по оцу 
родом Антула, питао ме је да ли ми је Никола род. Потврдио сам. Господин Трифуновић 
ми је потом причао о Николи, као о великој нади наше књижевности, који је млад (имао је 
тридесет једну годину) погинуо на Чуки (сектор Битољ), на Солунском фронту, 1916. године. 
Над гробом му је подигнут мали обелиск (у породици га зовемо пирамида). После рата су 
Николини посмртни остаци пренети у породичну гробницу на Новом гробљу у Београду 
(парцела број 28), а обелиск је постављен уз главни споменик породичне гробнице, где се и 
данас налази.

Неку годину касније, господин Трифуновић је из „Нишког весника“ сазнао да ми је 
Владан Ђорђевић род и распитивао се о њему, па сам му о Владану опширно причао.

И тако се професор Трифуновић, у честим сретањима (комшије смо), упознао са 
историјом моје породице и с тим да смо сачували, хвала Богу, много разних докумената који 
сведоче о тој историји. Професор Трифуновић је сматрао да би за историју Београда било 
корисно да оно што знам о својој породици опишем у једном оваквом прилогу. Верујем да је 
у праву, а при том, признајем, то ми и годи. Наглашавам, ипак, да се моја улога у овом тексту 
своди само на заинтересованост за историју породице, а да заслуга припада мојим прецима, 
без којих ни сам не бих много знао, нити би ишта било сачувано. Важно је истаћи да ми 
нисмо најстарија београдска породица чији потомци и данас живе у Београду. Колико је 
мени познато, најстарија београдска породица је породица Калеф. Они у Београду обитавају 
непрекидно три стотине година. Данас у Београду живи потомак те породице, госпођа Бреда 
Калеф, примадона опере београдског Народног позоришта.
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допунио, проширујући га, истовремено, и 
родословом моје кћерке,  Данице М. Леко, 
по њеној мајци, Вери М. Леко, родом А. 
Познанић.

У тако сачињеним родословима, огроман 
је број личности (обухваћени су и снахе и 

зетови, али без њихових предака). Има их 
око две хиљаде. Мислим да је од значаја, а 
то се види из самих родослова, ко се с ким 
орођавао у тада малом Београду.

У родословима се, наравно, осим Лека, 
појављују многе друге породице. У њих 

Сл. 1. Признаница за чланарину Читалишту 
београдском

Fig. 1  A receipt for the membership fee from the 
Belgrade Reading room 

Сл. 2. Признаница за чланарину Читалишту 
београдском

Fig. 2 A receipt for the membership fee from the 
Belgrade Reading room

 Сл. 3. Признаница за претплату на „Србске новине“
Fig. 3 A receipt for the subscription to the newspaper “Srbske novine”
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су уписани и потомци породица Пешика, 
Антула, Наслас, Радојловић, Величковић, 
Гарашанин, Аранђеловић (ја сам потомак 
свих тих породица), затим Адамовић, 
Амблер, Аџемовић, Баџак, Белић, Белоусов, 
Буковала, Баша, Властари, Гавриловић, 
Граната, Гудовић, Данић, Дероко, Ђаја, 
Ђорђевић, Ђурић, Eјдус, Живадиновић, 
Јовановић, Карамарковић, Кики, Калањ, 
Књазев, Кумануди, Лилер, Максимовић, 
Мандић, Миленковић, Миловановић, 
Нижетић, Немањић, Оклобџија, Папанаско, 
Пеливановић, Плећаш, Пурић, Ранојевић, 

Ружичић, Спиридоновић, Станковић, Сте-
вановић, Стојисиљевић, Томашевић, Урба-
нова, Христић, Цинцар-Јанковић, Черне и 
многих других. Укупан број презимена иде 
на више четири стотине.

У овако разуђеним родословима, ко-
ји приказују близу три стотине година, 
природно је да се појављују и значајна имена. 
Навешћу нека од њих (она која су оставила 
трага и она која су нашим савременицима 
позната): Тома М. Леко (1814-1877), Марко Т. 
Леко, Димитрије Т. Леко, Ипократ (Владан) 
Ђорђевић, Тома М. Леко (1884-1915), 

Сл. 4. Признаница за претплату на „Србске 
новине“

Fig. 4. A receipt for the subscription to the 
newspaper “Srbske novine” 

Сл. 5. Признаница за претплату на „Србске 
новине“

 Fig. 5 A receipt for the subscription to the 
newspaper “Srbske novine” 

Сл. 6. Признаница за претплату на 
„Шумадинку“

Fig. 6 A receipt for the subscription to the 
newspaper “Šumadinka”

Сл. 7. Признаница за претплату на „Трговачке 
новине“

Fig. 7 A receipt for the subscription to the 
newspaper “Trgovačke novine”
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Сл. 8. Признаница за претплату на „Световид“
Fig. 8 A receipt for the subscription to the newspaper “Svetovid”

Сл. 9. Признаница за плаћени порез
Fig 9 A receipt for paid tax duties
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Димитрије Т. Леко, Александар М. Леко, 
Јован М. Леко, Миодраг С. Максимовић - 
Макса, Вера Д. Кумануди, Предраг Љ. Eјдус, 
Милан С. Јовановић, Невенка С. Урбанова, 
Софија (Соја) П. Јовановић, Душан (Ђукин) 
М. Јовановић, владика Михаило (Милан 
Шиљак), Дука Пешика, Димитрије Д. 
Пешика, Катица Н. Карамарковић, Милош 
А. Немањић, Катарина Ј. Граната, Никола Ј. 
Антула, Јован Д. Данић, Радован Ј. Данић, 
Милован Ј. Данић, Александар М. Ђаја, 
Димитрије Ј. Антула, Петар Радојловић, 
Милан Н. Радојловић, Петар М. Радојловић, 
Сретен З. Крстић, Леон М. Којен, Тома 
Цинцар-Јанковић, Милан У. Гавриловић, 
Величко Ђорђевић, Олга Р. Спиридоновић, 
Христа (Риста) Ђорђевић, Филип Христић, 
Јован (Вава) П. Христић, Татјана А. 
Лукјанова, Ђорђе В. Трифуновић, Јованка 
Д. Калић, Илија М. Гарашанин, Милутин В. 
Гарашанин, Арсеније Лома, Александар Ж. 
Милосављевић, Урош С. Ружичић.

Личности из мојих родослова су 
припадале разним професијама: трговци, 
хемичари, лекари, зубари, ветеринари, 

архитекти, инжењери, правници, економисти, 
официри, свештеници, монаси, теолози, 
математичари, лингвисти, књижевници, 
пијанисти, виолинисти. Било је и више 
професора универзитета и политичара.

Подраѕумева се, јављају се и многе 
националности. Поред Срба, ту су и Цин-
цари, Грци, Црногорци, Македонци, Турци, 
Хрвати, Словенци, Аустријанци, Немци, 
Французи, Британци, Швајцарци, Руси, 
Американци, Канађани, Кинези, Хаићани.

По вероисповести, поред православаца, 
има и католика, протестаната, англиканаца 
(евангелиста), представника коптске вере, 
јевреја, мухамеданаца и атеиста.

Ова заморна набрајања презимена, 
личности, народности, професија и веро-
исповести указују на могући значај родословâ 
за социолошка истраживања у историји 
некада малог Београда. Уверен сам да би 
било корисно истражити и повести других 
старих београдских породица.

Ваљало би још објаснити откуда у ро-
дословима толико мноштво презимена и 
личности.

Постоје две врсте породичних стабала 
(родослова), узлазно и силазно. Узлазно 
стабло се прави за једну личност. Уписује се, 
прво, име те личности, затим имена његовог 
(њеног) оца и мајке, али не и имена негове 
(њене) браће и сестара, нити браће и сестара 
његових (њених) родитеља; потом очеви 
и мајчини отац и мајка и тако све дубље у 
прошлост, докле памћење допире. На тај 
начин се може видети (сл. 11) да ја потичем 
од Марка Лека, Дуке Пешике, Стевана 
Антуле, Јована Насласа, Стевана Вукотића, 
Величка Ђорђевића, Савише Бошковића, 
Јоксима Кнежевића и Димитрија и Eуфемије 
Аранђеловић.

Силазна породична стабла се праве 
за најудаљеније познате претке (условно: 
родоначелнике). Она садрже сву децу 

Сл. 10. Писмо Томе М. Лека
Fig. 10 A letter of Toma M. Leko
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родоначелника, њихове супруге, њихову 
децу, и тако до данашњих (али и будућих) 
дана.

После ових општих напомена, изложићу 
оно што знам, уз помоћ докумената и пре-
дања, о историји своје породице.

Почећу од текста на надгробном спо-
менику моје чукунбабе, Ане М. Леко (сл. 
12). 

Чукунбаба Ана је преминула 20. јануара 
/ 1. фебруара 1853. године у Београду. Њен 
син, мој прадеда, Тома М. Леко, по тадашњем 
обичају, дао је да се на њеном надгробном 
споменику уклеше њена кратка биографија. 
Текст је исписан, наравно, предвуковским 
писмом и гласи:

Овде почива раба
Божија

Анна
супруга почившег Марка Ч. Леке 

трговца који се преставио у Цариграду 
1832. год. рођена 13г Априла 1791. год. 

у брак сту-
пила 1812. год. рођена и веча-

на у Белој цркви у Банату поживила у 
Београду 32 год. 

и преставила се 20. јануара 
1853.

               

Сл. 11. Породично стабло Марка Д. Лека
Fig. 11 A family tree of Marko D. Leko 
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Овај запис открива најстарији прецизан 
датум у историји наше породице, датум 
рођења чукунбабе Ане – 13/24. април 1791. 
године.

Запис сведочи и о томе да је чукунбаба 
Ана, пошто је преминула 20. јануара/1. 
фебруара 1853. у Београду, у којем је живела 
32 године, а водећи рачуна о могућој 

непрецизности исказа »32 године«, у Београд 
морала приспети, наравно с породицом, 
крајем 1820. или почетком 1821. године. 
Дакле, житељи смо Београда 183 године.

Крајем XIX века, измештањем Таш-
мајданског гробља на потес зван Владановац, 
на Ново гробље су пресељене и кости свих 
предака породице Леко и похрањене у нову 

Сл. 12. Натпис на надгробном споменику Ане М. Леко
Fig. 12 The inscription on the tomb of Ana M. Leko
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гробницу, коју је подигао мој деда Марко 
Т. Леко, син Томе М. Лека (парцела број 7, 
гробница број 2, у кругу око гробљанске 
цркве Светог Николе). Први турнус за 

гробницу, на педесет година, Марко Т. Леко 
је уплатио 20. децембра 1899. по Јулијанском 
календару (сл. 13).

Надгробни споменик чукунбабе Ане је 
са Ташмајданског пренет на Ново гробље 
и положен у нишу породичног надгробног 
споменика (сл. 14 и 15).

Мој чукундеда, Марко Ч. Леко, ро-
ђен је, не знамо када, у Влахоклисури (да-
нас: Клисура; удаљена петнаестак кило-
метара, ваздушном линијом, источно 
од Касторије) у Грчкој (сл. 16). Крајем 
XVIII или почетком XIX века, одатле је 
побегао у Аустрију, у Белу Цркву у Банату, 
склањајући се пред зулумом одметника 
Али Паше Тепеделенлија из Јањине. Зна се 
да је Али паша Јањински разорио и спалио 
Москопоље и Влахоклисуру, и да је владао 

Сл. 13. Тапија на гробницу породице Леко на 
Новом гробљу

Fig. 13  Land-registry certificate of Leko family 
vault in the cemetery “Novo groblje”  

Сл. 14. Гробница породице Леко на Новом 
гробљу 

Fig. 14 A family vault of Leko family, in the 
cemetery “Novo groblje” 
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до 1822. године, када су га Турци погубили. 
Не знамо када је чукундеда Марко побегао 
из Влахоклисуре, али је то морало бити пре 
1812, јер се те године у Белој Цркви оженио 
мојом чукунбабом Аном. Сигурно је да у 
Аустрију није ишао у печалбу, него, као што 
је у породичном памћењу сачувано, бежећи 
од турског зулума. О томе сведочи пет од 
десет икона – стојећих фигура светитеља 
– које се налазе у доњем делу иконостаса 
цркве Светог Димитрија, најстарије цркве у 
Клисури. Иконе су цркви даровали чланови 
породице Леко (слика 17); три је даровао 
неки Марко Леко. Не знамо када су иконе 
живописане, ни када су дароване. Али, оне 
потврђују да је породица Леко у Клисури 
била имућна.

 Знамо да је чукундеда Марко у Београду 
био трговац. Његов прелазак из Беле Цркве 
у Београд, на почетку владавине Милоша 
Обреновића I, говори да се он и у Белој 
Цркви бавио трговином. У Клисури је, ако 
не он онда његов отац, као имућан човек, 
морао бити такође трговац.

Мој чукундеда, Марко Ч. Леко, имао је у 
Београду трговачку радњу у данашњој улици 
Васе Чарапића, у блоку између садашњих 
улица Васе Чарапића, Змај Јовине, Чика 
Љубине и Марка Лека (по Марку Т. Леку, 
његовом унуку, а мом деди). Уз трговачке 
послове, радио је и као татарин (поштоноша), 
који је, јашући коње, преносио пошту на 
релацији Београд – Цариград – Београд. 
На једном од путовања, 1832. године, у 
Цариграду је добио колеру и преминуо. Не 
знамо ни датум његове смрти, нити где му 
је гроб.

На једном допису, који се чува у Архиву 
Србије, потписао се као Марко Чочо Леко. 
У породичном предању је било знано (отац 
ми је причао) да се отац Марка Ч. Лека звао 
Чочо (Јорго) и пре но што сам у Архиву 
Србије открио потпис свога чукундеде.

(Мала терминолошка дигресија. Називи 
директних мушких предака су: отац, деда, 
прадеда, чукундеда, наврндеда, аскурђел, 
курђел, куребало, сукордов. Према томе, 
Чочо је један од шеснаест мојих наврндеда.)

У Београду је тада живео и извесни 
Дука Марко Леко. Дука је преминуо у 
Београду 1831. године. Оставио је тестамент 
чији се оригинал данас чува у Архиву 
Србије. Тестаментом је неколико прилога 
оставио Клисури: манастиру, цркви Светог 
Димитрија, цркви Светог Николе, школи и 
сиротињи, као  и за чесме и калдрму. Поред 
тога, оставио је „Марку Леки“ 120 гроша. Из 
тога, а експлицитно из пратећих докумената 
(који се, такође, чувају у Архиву Србије), 
Дука је рођен у Клисури. С обзиром да смо 

Сл. 15. Надгробни споменик Ане М. Леко
Fig. 15 A monument on the tomb of Ana M. Leko
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у то време били једини чланови породице 
Леко која је из Клисуре приспела у Београд 
(других Лека у граду није ни било), Марко 
Ч. Леко је морао бити поменути Марко Леко 
коме је, као синовцу, Дука оставио 120 гроша. 
На то указује и чињеница да се Дукин отац 
звао Марко. Судећи по свему томе, Чочо и 
Дука су рођена браћа, синови Марка Лека, 
по коме је Чочо своме сину и дао име. Мора 
бити да је Марко Леко, отац Чоча и Дуке, 
рођен у првој половини XVIII века.

Ја сам, са својом супругом и кћерком, 
први пут боравио у Клисури 5. августа 
1976. године (сл. 18-21). Ми смо први из 
породице који су, после чукундеде Марка, 
били у Клисури. Оданде сам себи, за 
успомену, послао разгледницу. Пре нас је, 
после чукундеде Марка, Клисуру видео, 
али издалека, мој стриц Димитрије М. 
Леко, ратујући у Првом светском рату на 

Солунском фронту (сл. 22). Моја супруга, 
кћерка и ја смо изнова посетили Клисуру 
августа 1977. и августа 1978. године. Јула 
1987, са кћерком, братом Миланом и његовим 
синовима Александром и Драгомиром, 
четврти пут сам био у Клисури. Неколико 
дана касније (6. јула 1987. године), Клисуру 
су посетили и Миросанда и Џек Амблер, 
кћерка и зет моје тетке Аспазије Б. Аџемовић 
(родом М. Леко).

 Мој прадеда, Тома М. Леко, рођен је, 
то знамо, 8/20. априла 1814. године у Белој 
Цркви. Не знамо када су и где (у Белој Цркви 
или у Београду) рођене кћерке Марка и Ане 
(Томине сестре): Марија, касније удата за 
Ђорђа Ђорђевића, Александра, удата за 
Стојана Николића и Милева, удата за Стеву 
Хаџи-Костића.

Тома је имао осамнаест година када је, 
по очевој смрти, преузео његову трговину. 

Сл. 16. Мапа северозападног дела Грчке (обележена је варош Клисура)
Fig. 16 A map of the northwestern part of Greece (the town Klissoura is marked on the map)          
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Оженио се 1852. године мојом прабабом 
Аспазијом, кћерком Димитрија Д. Пешике, 
а унуком чувеног београдског трговца са 
Зерека скраја XVIII века, Дуке Пешике. 

Имали су деветоро деце, сви рођени у 
Београду. Прво њихово дете је био Марко Т. 
Леко, мој деда, који је рођен 5/17. септембра 
1853. године. Затим су, редом, рођени Стеван 
(умро као дете), Анка (умрла са годину 
дана), Анастазија (касније удата за Николу 
Д. Стевановића, напредњака, министра 
унутрашњих дела у владама Краљевине 
Србије од 12/25. јула 1900. до 7/20. октобра 
1902. године), Мара (удата за Алексу 
Куманудија), Димитрије, Даница (удата за 
Саву Ј. Миленковића, рођеног брата првог 
српског школованог полицајца, Тасе Ј. 
Миленковића), Михајло (умро као дете) и 
Зорка (удата за Живадина Живадиновића).

Прадедин дућан се налазио у његовом 
здању „Златни анђео“, у садашњој улици 

Сл. 17. Икона са иконостаса цркве Светог 
Димитрија у Клисури

Fig. 17 The icon from the altar of Saint Dimitri 
church in Klissoura

Сл. 18. Варош Клисура
Fig. 18 The town of Klissoura          

Сл. 19. У обиласку Клисуре
Fig. 19 Sightseeing in Klissoura

Сл. 20. У обиласку Клисуре
Fig. 20 Sightseeing in Klissoura



МАРКО Д. ЛЕКО

94

Сл. 21. Варош Клисура
Fig. 21 The town of Klissoura

Сл. 22. Мапа северозападног дела Грчке са положајима савезничке војске на Солунском фронту; 
означена је (Влахо)клисура

Fig. 22 A map of the northwestern part of Greece, with the positions of the Allied army forces on 
Thessaloniki front; the town of (Vlacho-) Klissoura is marked on the map
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Васе Чарапића. Зграда се може видети на 
приложеној фотографији (сл. 23), снимљеној 
1896. године (данас је више нема). Њен 
верни цртеж (сл. 24) је објављен у „Србским 
новинама“ 6. септембра 1866. године (по Јули-
јанском календару). На фотографији се, поред 
„Златног анђела“, види и кућа на углу улица 
Васе Чарапића и Змај Јовине (некада улица 
Књегиње Љубице) у којој је данас радња „Big 
bull“, а доскоро је била кафана „Стари град“. 
То је зграда коју је подигао мој деда Марко Т. 
Леко, у којој је и преминуо 4. новембра 1932. 
године, и у којој је 2/14. јула 1898. рођен мој 
отац Драгомир М. Леко. На фотографији су 
уочљиве трамвајске шине, али не и жица за 
трамвајску тролу. Реч је о трамвају с коњском 
вучом („коњски трамвај“). Здање „Златни 
анђео“ је било истурено испред регулационе 
линије осталих зграда. На побочној страни 

зида, према Капетан Мишиној задужбини, 
налазила се „Прва српска фабрика амрела“ 
Моше Аврам Маце.

О „Златном анђелу“ сведоче и два 
огласа у „Србским новинама“. У броју од 
3. децембра 1864. године (по Јулијанском 
календару), изашао је следећи оглас (сл. 25):

НОВА ГОСТИОНИЦА
Подписани отворили смо поред кафане и 
нову гостионицу у здању Томе Леко, код:

„ЗЛАТНОГ АНЂEЛА“
близу Стамбол-капије; и са свим потребама 
за путнике снабдевена. Препоручујемо се 
особито страним путницима да ће сваки 
бити послужен како уредним и чистим 
квартиром, тако и врло добрим и укусним 
јелом – а све по најјефтинијој цени.- Осим 
тога имамо на горњем боју и велику салу, 

Сл. 23. Улица Васе Чарапића са здањем Томе М. Лека „Златни анђео“
Fig. 23. Vase Čarapića Street, with the building of Toma M. Leko “The Golden Angel” 
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која је врло удесна како за балове, тако и 
за свадбе и за дружбена весеља, коју ћемо 
сваком за потребу уступити врло јевтино.

3. Декембра 1864.
У Београду

ВEЛИЧКОВИЋ
и

ЈОВАНОВИЋ

У броју од 13. фебруара 1865. године (по 
Јулијанском календару), изашао је наредни 
оглас (сл. 26):

КАФАНА И ГОСТИОНИЦА
код

ЗЛАТНОГ АНЂEЛА

у Београду од велике школе идући к Стамбол 
капији, нова озидана двоспратна кућа на 
долњем спрату кафана са три собе једна 
мала и једна велика кујна са узидатим 
шпархертом и пространим подрумом, на 
горњем спрату једна сала са осам соба и једна 

кујна с принадлежећим 
стварима наодећим се од 
идућег Ђурђева-дна 23. 
Априла 1865. год. издаје 
се под кирију, погодба је у 
трговини код Томе М. Леко 
у истој кући.

12. Фебруара 1865. године
У Београду

 ТОМА М. ЛEКО

За оба огласа, као и 
за цртеж „Златног анђела“ 
из „Србских новина“, зах-
валност дугујем господину 
Љубомиру Никићу.

Прадеда Тома је као 
трговац био мануфакту-
риста. (Чукундеда Мар-

ко се, вероватно, претежно бавио трго-
вином крзнима.) У заглављу формулара 
рачуна његове трговачке радње (сл. 27), 
вуковским писмом пише: „Разна свилена, 
вунена, кончана и памучна еспапа, такође 
мушке и женске обуће“. На том заглављу 
је интересантна и адреса његове трговачке 
радње: „Трговина је од велике пијаце идући 
бившој Стамбол-капији“ (Велика пијаца је 
сада Студентски трг, а некадашња Стамбол-
капија се налазила између данашњих На-
родног позоришта и споменика кнезу 
Михаилу.)

 Прадеда Тома је с породицом живео у 
својој приземној кући (сл. 28), у данашњој 
Змај Јовиној улици, у истом блоку са 
„Златним анђелом“ (између данашњих 
улица Васе Чарапића, Змај Јовине, Чика 
Љубине и Марка Лека). На слици, то су оне 
две зграде које се налазе позади касније 
изграђене зграде Марка Т. Лека на углу с 
улицом Васе Чарапића. У Томину кућу је из 
школе свраћао његов сестрић Владан (тада 

Сл. 24. Цртеж здања „Златни анђео“
Fig. 24. The drawing of the edifice of  “The Golden Angel”
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Ипократ) Ђ. Ђорђевић (у својим Успоменама, 
Владан Ђорђевић је описао своје дечачке 
одласке ујаку).

Акварел са домом Томе М. Лека насли-
као је 1936. године сликар Бранислав Брана 

Мирковић, према фотографији коју и данас 
чувамо у породици.

Иначе, земљиште целог поменутог блока 
прадеда Тома је купио од „Ђермана за две 
хиљаде дуката цесарских“. То сазнајемо из 

Сл. 25. Оглас у “Србским новинама”
Fig. 25 An advertisment in “Srbske novine” 

(“Serbian Newspaper”)         

Сл. 26. Оглас у „Србским новинама“
Fig 26  An advertisment in “Srbske novine” 

(“Serbian Newspaper”)

Сл. 27. Формулар рачуна трговачке радње Томе М. Лека
Fig. 27 A bill form from the store of Toma M. Leko
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тестамента његовог сина (мог деде), Марка 
Т. Лека.

Кад сам већ поменуо Владана Ђорђевића 
(о коме ћу касније опширније писати), овде је 
место да наведем једну мало познату ствар, а 
у вези је с мојим прадедом Томом.

Зна се да је Владан Ђорђевић био и ве-
ома плодан писац. Међутим, мало је поз-
нато да је он своје прво дело написао као 
четрнаестогодишњи „Ученик IV. разреда 
гимназије Београдске“ и то под тадашњим 
именом: Ипократ Ђорђевић (сл. 29-32). То 
је књига са две драме: Робови и Сулејман, 
штампана ћирилицом, предвуковским пис-
мом, у Земуну 1858. године, а „Печатано 
књигопечатном И.К. Сопрона“ (димензија 
17,3 × 12,4 cm). Њу је поручио и финансирао 
његов ујак, а мој прадеда, Тома М. Леко. 

У знак захвалности ујаку, Владан је дело 
посветио Томином сину (мом деди):

МАРКУ Т. М. ЛEКО
сину

поштено-благородног господара
ТОМE МАРКО ЛEКО
трговца Београдског

делце ово
посвећује

Сачинитељ.

Примерак овог Владановог дела је са-
чуван у нашој породици. Изгледа да је тај 
примерак уникат. Можда је, како неки кажу, 
Владан остале уништио, желећи да се његово 
прво дело заборави. Иако ми овај разлог не 
делује убедљиво, чињеница је да је примерак 

Сл. 28. Породична кућа Томе М. Лека (рад Бранислава Мирковића)
Fig. 28 A family house of Toma M. Leko (by Branislav Mirković)
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Сл. 29. Ипократ (Владан) Ђорђевић, Робови и 
Сулејман 

Fig. 29 Ipokrat (Vladan) Đorđević, The Slaves 
and Suleiman

Сл. 30. Унутрашња насловна страна књиге 
Владана Ђорђевића

Fig. 30 The inside cover of the book by 
Vladan Đorđević

Сл. 31. Унутрашња насловна страна књиге 
Владана Ђорђевића

Fig. 30 The inside cover of the book by 
Vladan Đorđević

Сл. 32. Посвета у књизи Владана Ђорђевића
Fig. 32 The inscription in the book by 

Vladan Đorđević
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који ми поседујемо једини за који знамо да 
постоји.

 Као имућан и угледан члан чаршије, 
Тома М. Леко је био у могућности да 
наручи талботипије (претече фотографије, а 
наследнице дагеротипије) чланова породице 
(сл. 33-37). На првој од њих (сл. 33) је 
представљен млад човек. Талботипија је 
сачувана у кожној футроли. Наш савременик, 
почивши господин Љубомир Никић, 
упоређујући је с каснијим портретима и 
снимцима, био је уверен да је то снимак 
мог прадеде Томе из младих дана. Професор 
Бранибор Д. Дебељковић је констатовао да 
је снимак урађен на „ситастој хартији“. На 
другој талботипији (сл. 34), по запису мога 
оца, снимљеној „вероватно 1845. године“, 
налазе се моја чукунбаба, Ана Д. Пешика, и 
њене ћерке Аспазија (касније удата Т. Леко) и 
Марија (1832-1916; удата за Грују Тадића). На 

трећој талботипији (сл. 35) су „тетка Ленка“ 
(Јелена Д. Пешика, сестра моје прабабе 
Аспазије, удата за Атанасија Јанковића,) и 
„тетка Наста Кики“ (Анастасија Д. Пешика, 
удата за Николу П. Кики, такође сестра моје 
прабабе Аспазије, преминула 1856. године 
у Карлобаду). На четвртој талботипији (сл. 
36) је иста „тетка Наста“ с мојим дедом, 
Марком Т. Леком, и „Митом Талијанцем 
(ујка Николе)“. Никола Д. Пешика је рођени 
брат моје прабабе  Аспазије. Најзад, на петој 
талботипији (сл. 37) су сестра мога деде, 
Анастасија (Настасија – Наца, удата Н. 
Стевановић), и мој деда, Марко Т. Леко.

Познати српски портретиста девет-
наестог века, Урош Кнежевић, по поруџбини 
прадеде Томе, насликао је пет портрета: 
Ане Т. Леко, 1856. године (сл. 38), Марка Т. 
Лека, 1856. (сл. 39), Томе М. Лека (сл. 40) и 
Аспазије Т. Леко (сл. 41), 1857, и Димитрија 

Сл. 33. Томa М. Лекo (?)
Fig. 33 Toma M. Leko (?)

Сл. 34. Ана Д. Пешика са кћеркама, Аспазијом 
и Маријом

Fig. 34 Ana D. Pešika with daughters Aspasia and 
Maria
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Т. Лека, 1868. године (сл. 42). Ана Т. Леко 
је рођена 1855. године. Била је прва кћер 
Томе и Аспазије. Име је добила, верујем, 
по својим бабама. У породици су је звали 
Анка. Преминула је 1856. године, као дете од 
годину дана. У породици је запамћено да ју 
је Урош Кнежевић портретисао мртву. Жеља 
да имају њен портрет, представљала је израз 
жалости њених родитеља, а у складу са 
тадашњим схватањима средине. Поставили 
су је, каже породично предање, у седећи 
положај, да би је Кнежевић портретисао, 
а он ју је приказао с отвореним очима (сл. 
38). Потом су следили остали Кнежевићеви 
портрети чланова наше породице: мога деде, 
Марка Т. Лека (сл. 39), мог прадеде, Томе М. 
Лека (сл. 40), моје прабабе, Аспазије Т. Леко 

Сл. 35. Јелена и Анастасија Д. Пешика
Fig. 35 Jelena and Anastasia D. Pešika

Сл. 36. Анастасија Д. Пешика, Марко Т. Леко и 
Димитрије Н. Пешика

Fig. 36 Anastasia D. Pešika, Marko T. Leko and 
Dimitrije N. Pešika

Сл. 37. Анастасија и Марко Т. Леко
Fig. 37 Anastasia and Marko T. Leko
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(сл. 41) и Димитрија Т. Лека (сл. 42), рођеног 
брата мог деде Марка. Димитрије је рођен 
1864. године (портрет је рађен 1868). 

Ових портрета се сећам из салона моје 
баке, Данице М. Леко, у Чика Љубиној 
улици број 10/III у Београду. После Другог 
светског рата, децембра 1949. године, дошло 
је време да породица уплати други турнус 
од педесет година за породичну гробницу 
на Новом гробљу у Београду. Мој отац и 
његова браћа нису тада то могли да плате, 
па су одлучили, уз сагласност своје мајке, 
да продају Кнежевићеве портрете и измире 
обавезу. Мислим да је то било сјајно решење 
и с породичног гледишта. Наиме, у том 
тренутку, у генерацији наших родитеља је 
било живо седморо деце мојих деде и баке, 
а тринаесторо нас, њихових унука. Не знам 
како би се међу њима и нама, наследством, 

ти портрети расподелили и како би могли 
остати као целина. Овако је сигурно боље – 
прешли су у општу својину српског народа. 
Три од њих – Ане Т. Леко (под називом 
Портрет детета Ане Леко), Марка Т. Лека 
(под називом Портрет малог Марка Лека) и 
Томе М. Лека (под називом Портрет Томе 
Лека) – данас су својина Народног музеја 

Сл. 39. Урош Кнежевић, Портрет малог 
Марка Лека 

Fig. 39 Uroš Knežević, Portrait  of  young Marko 
Leko 

Сл. 38. Урош Кнежевић, Портрет детета Ане 
Леко 

Fig. 38 Uroš Knežević, Portrait of infant Ana Leko
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у Београду. Два портрета се чувају у депоу 
Народног музеја, а Портрет малог Марка 
Лека се до лета 2003. године, када је почела 
реконструкција Народног музеја, налазио 
изложен у сталној поставци. Остала два 
портрета – Аспазије Т. Леко (под називом 
Портрет Аспазије Леко) и Димитрија Т. 
Лека (под називом Портрет малог Лека) – 
својина су Музеја града Београда и налазе 
се у сталној поставци у Конаку књегиње 
Љубице.

Изгледа да је, по стручњацима, нај-
значајнији од тих портрета онај мога 
деде, Портрет малог Марка Лека. Томе 
у прилог говори то што се он налазио у 
сталној поставци Народној музеја, затим, 
репродукован је на омоту књиге Павла 
Васића Урош Кнежевић (Галерија „Јован 
Поповић“, Опово, 1975; сл. 43) и на крају, 

године 1994, поводом Светског дана дете-
та, ПТТ је издала поштанску марку с репро-
дукцијом тог портрета (сл. 44).

Прадеда Тома и прабаба Аспазија су, 
поред велике родбине, имали и много срп-
ских, цинцарских и грчких пријатеља у бео-
градској чаршији. Одлазили су на њихове 
славе и на домаћинове дане пријема. И 
Цинцари и Грци су православци, али немају 
славу као Срби. Зато су прадеда и прабаба 
за свој дан пријема одредили дан Светог 
Стефана, 27. децембар по Јулијанском 
календару (трећи дан Божића). Откада је мој 
деда, Марко Т. Леко, 1891. године, за своју 
славу узео Светог апостола Тому (о чему ћу 
касније опширније писати), Свети Стефан се 
у породици сматра нашом преславом.

Цинцари су, имајући јелинску културу, 
и у старој постојбини (Грчкој) били, наравно, 

Сл. 40. Урош Кнежевић, Портрет Томе Лека 
Fig. 40 Uroš Knežević, Portrait of Toma Leko

Сл. 41. Урош Кнежевић, Портрет 
Аспазије Леко  

 Fig. 41 Uroš Knežević, Portrait  of Aspasia Leko
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православци. Мој чукундеда је, природно, 
остао православац и у збегу у Белој Цркви у 
Банату, у тадашњој Аустрији, па се и оженио 
у православној цркви. Отац ми је приповедао, 
а та се прича од чукундеде преносила с 
колена на колено, да је једна грана породице 
Леко, склањајући се од зулума Али Паше 
Јањинског, избегла у Херцеговину (тада 
под Турцима). Осим предања, нисмо 
имали никакву потврду да у Херцеговини 
имамо родбину. После Другог светског 
рата, у Београд се из Босне и Херцеговине 
и Хрватске доселио известан број људи с 
презименом Леко. У телефонском именику 
Београда за 1988/89. годину, има их седам: 
Анђелко, Карло, Љубо, Мирко, Недељко, 
Винко и Владимир. Никада нисмо упознали 
неког од њих, нити се ко од њих нама јавио. 

Почетком јуна 1990. године, био сам на 
Међународном конгресу Југословенског 
друштва за теоријску и примењену механику 
у Охриду. Учесник конгреса је био и неки 
Вјенцеслав Леко. Наравно, одмах сам га 
потражио. Обојица смо се обрадовали 
сусрету. На самом почетку, Вјенцеслав ми 
је скренуо пажњу да се његово презиме 
изговара са кратким „е“, а не са дугачким. 
Потврдио сам да је исто и са нашим, јасно 
изговарајући своје презиме. Имам утисак 
да нам се та подударност обојици допала, 
некако нас и зближила. Питао сам га одакле 
је, на шта је одговорио да је из Славонског 
Брода. На питање о пореклу породице, рекао 
је да су из Херцеговине. Била је ово потврда 
породичног предања о грани породице 
избеглој у Херцеговину, па сам се, даље, 
интересовао одакле су његови дошли у 
Херцеговину. Казао је да су они ту живели 

Сл. 42. Урош Кнежевић, Портрет малог Лека  
Fig. 42 Uroš Knežević, Portrait  of young Leko

Сл. 43. Насловна страна књиге Павла Васића 
Урош Кнежевић  

Fig. 43 The front cover of the book by Pavle Vasić 
Uroš Knežević 
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одувек. На то сам ја испричао све што знам 
о миграцијама Лекових из Грчке и о нашем 
цинцарском пореклу. Очекивао сам да ће га 
обрадовати да чује нешто што би га могло 
навести на озбиљније промишљање о својим 
коренима, евентуално и на истраживање. 
На моје изненађење, Вјенцеслав отврдну 
и хладно потврди да су његови одувек у 
Херцеговини, да тамо нису ниоткуд дошли, 
да су Хрвати и католичке вере. Разговарали 
смо још мало, растали се пристојно и више 
се нисмо видели. Остао ми је утисак да му 
моја прича није пријала. 

Враћам се прадеди (сл. 45).

Прадеда Тома је био члан Управе Грч-
ке школе у Београду. То се види из њего-
вог писма од 10/22. фебруара 1871. године, 
послатог из Београда сину Марку у Цирих, 
у којем је Марко био на студијама (сл. 
46). У писму, писаном предвуковским 
алфабетом, стоји: Уосталом, што ми пишеш 
за школски распоред да није добар и да 
треба боље одредити у свему се слажем 
с твојим мислима; почем је узрок био Др. 
Папакостопола као директор те школе Грчке 
а није набљуден како би требало, за које смо 
се сада уверили и за које смо у прошлу Недељу 
седницу имали, и њега Папакостопула од 
тог звања изкључили, и на његово место 
поставили Др. Димитраћа Куманудића који 
је учио у Атини на универзитету и који је 
много савршенији како у Грчком Језику тако 
и у устројенију распореда школском, него 

Сл. 44. Поштанска марка с репродукцијом 
Портрета малог Марка Лека Уроша 

Кнежевића, издата поводом „Светског дана 
детета“ 1994.

Fig 44. A postage stamp with a reproduction 
of the Portrait of Marko Leko as a boy, by 

Uroš Knežević, released on occasion of “World 
Children’s Day”, 1994 

Сл. 45. Томa М. Лекo 
Fig. 45 Toma M. Leko 
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што је Папакостопол био, за председника 
Јанка Башу, за Благајника мене и Лучу 
Бакала, надам се о новом распореду скором 
ћу те моћи точније известити о свему, а 
надам се са овом изменом да ће речена школа 
у бољем распореду и напредку бити.

У Народном позоришту у Београду, у 
фоајеу на II галерији, налази се мермерна 
плоча са насловом  ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КНЯЖЕСТВА СРБСКОГ. До 1989. године, 
та плоча се налазила у фоајеу у приземљу 
позоришта. На њој су исписана деведесет 
четири имена. Међу њима су и Тома М. Леко 
и Дука Пешика, један од мојих наврндеда, 
деда по оцу прабабе Аспазије (сл. 47, 48 и 
49).

Сећам се да се некада у фоајеу у приземљу 
Народног позоришта налазила и једна мања 
мермерна плоча са именима приложника за 
изградњу Народног позоришта. На челу тог 
списка је, у луку, било исписано име кнеза 

Михаила. Међу приложницима су и Тома 
М. Леко и Димитрије Дука Пешика, Томин 
таст, а мој чукундеда. Познато је да су први 
прилози за изградњу Народног позоришта 
пристизали у време кнеза Александра 
Карађорђевића. Не знам да ли списак на 
плочи које се сећам обухвата те приложнике. 
Дуго сам се распитивао шта се с том плочом 
могло десити и где се данас налази. Нико од 
оних које сам питао, из Народног позоришта 
и Позоришног музеја, није ни знао за њено 
постојање. Најзад ми је господин Петар Волк 
рекао да за њу зна, иако је никад није видео. 
По његовом сазнању, она је страдала октобра 
1944. године, у току борби за Београд, које су 
вођене и у самој згради позоришта.

Сл. 46. Томa М. Лекo са сином Марком, 
студентом

Fig. 46 Toma M. Leko with his son Marco, 
a student Сл. 47. ПРАВИТЕЛЬСТВО КНЯЖЕСТВА 

СРБСКОГ, мермерна плоча постављена у 
Народном позоришту у Београду      
Fig. 47 GOVERNMENT OF THE 

PRINCIPALITY OF SERBIA, a marble plate 
mounted in the National theatre in Belgrade
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Већ сам поменуо да смо сачували пра-
дедина писма жени и деци у Цирих. Она су 
за нашу породицу драгоцена, али су, веру-
јем, и користан извор за упознавање живота 
негдашње београдске чаршије. Зато ћу 
извесну пажњу посветити и њима.

Најстарије писмо носи датум „21. Сеп-
тембра 1869.“ (по Јулијанском календару). 
Писала га је из Београда моја прабаба 
Аспазија Т. Леко (у породици је зовемо 
Спаса) своме супругу Томи у Цирих. Писано 
је предвуковским алфабетом. Почиње са: 
„Љубезни Супруже здравствуј“, а завршава 
се са: „твоја Супруга Аспасиа Т Леко“. Из 
писма се види да је прадеда Тома тада био у 
Цириху са својим сином Марком (у то време 
шеснаестогодишњаком, рођен је у Београду 
5/17. септембра 1853), који је тамо, о очевом 
трошку, студирао хемију на Федералној 
политехничкој школи. Пишући му о текућим 
стварима у кући у Београду, она брине и за 
сина Марка: „поздрави ми Марка и кажи му 
да се чува казала би ти да кући дођеш али 
кад помислим да ће Марко сам да остане 
онда не знаш како ми је киавица ома за нос“. 
Писму су своје речи додале и Спасине и 

Томине „покорне кчи Анастасија Т Леко“ (12 
година) и „Мариа Т Леко“ (девет година), а 
потписао се и син „Мита Т Леко“ (пет и по 
година). Потписали су се баш тако: именом, 
средњим словом и презименом (као и њихова 
мајка).

Сачувана су и два прадедина писма са 
путовања на која је ишао због набавке робе 
(„еспапа“) за радњу. Прво је из „Пеште“, са 
датумом „27. Октомвра / 8. Ноемвр 1870“, а 
друго из Беча „5/17 фебруара 1872“. У првом 
писму, он јавља породици: 

Сутра то јест у Среду 28. т:м: из јутра 
у 6. сата полазим Даммпфом 1 из Пеште, 
ноћи ће се у Мохачу, у четвртак вече ноћиће 
се у Новом Саду, а дај Боже здравље око 
подне у Петак надам се у Београду бити 
здраво свију да се састанемо ја сам до 
Божије воље здраво молим Бога да и ви сви 
здраво будете. ово ти јављам почем Дампф 
сада у Ноемвру месецу тако плови није као 
летоз другог дана да стиже у Београду. већ 
сада тек трећег дана стиже. Зато немојте 
се бринути прими искрени поздрав Децу 
Нашу пољуби свију поздрави. 
Твој муж Тома М. Леко

Сл. 48. ПРАВИТЕЛЬСТВО КНЯЖЕСТВА 
СРБСКОГ, мермерна плоча постављена у 
Народном позоришту у Београду (детаљ)

Fig. 48 GOVERNMENT OF THE 
PRINCIPALITY OF SERBIA, a marble plate 
mounted in the National theatre in Belgrade (a 

detail) 

Сл. 49. Фоаје Народног позоришта у Београду
Fig. 49 Foyer of the National theatre in Belgrade

1 Паробродом.
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У писму из Беча поручује жени: Аспасиа 
јави ми за шкутељку твоју како да је скроји 
терзиа на форму Либадета – или шкуртељку 
крату са самурoм да пeрваз будe кaкo oћeш. 
oдма oдгoвoритe ми да знaм какo терзији да 
наручим почем сутра рано у 7 сата одавде 
полазим то с настојећим кажем вам Сбогом 
из Беча у здравље и весеље да се скоро 
видимо и састанемо: ја сам здраво да Бог да 
и ви сви здраво да ми будете вас љубећи ваш 
отац и твој супруг Тома М. Леко.

Поменуо сам већ да имамо и писма која 
је прадеда писао из Београда породици у 
Цирих. Прадеда Тома, пошто је претходно 
послао своје прво дете, сина Марка, на 

студије хемије, убрзо у Цирих шаље и 
жену и осталу своју децу (још једног сина 
и четири кћерке) на школовање. У Београду 
је остао сам. Он је био последњи трговац 
у породици; очигледно, схватио је значај 
школовања и сву своју децу упутио тим 
смером. У писмима поименце помиње и своју 
жену и сву своју децу, па стога прилажем 
фотографије прадедине породице (сл. 50 и 
51). Обе су снимљене у Београду. На првој се 
налазе, слева надесно: Мара (касније удата 
А. Кумануди), прабаба Аспазија са Зорком у 
крилу (удатом Ж. Живадиновић), Анастасија 
(удата Н. Стевановић), Даница (удата С. 
Миленковић), прадеда Тома и Димитрије. 

Сл. 50. Породица Томе М. Лека
Fig. 50 The family of Toma M. Leko 
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На другој фотографији су: прабаба Аспазија 
са Зорком у крилу, Димитрије, прадеда Тома, 
Анастасија, Мара, Марко и Даница.

У најстаријем прадедином писму упу-
ћеном породици у Цирих, он пише о начину 
рада београдске поште у то време, затим о 
свом васкршњем посту и причешћу, па о 
целом свом радном дану, у појединостима, 
и, најзад, о дочеку Васкрса. Верујем да је 
због обиља података који говоре о тадашњој 
београдској чаршији корисно да га у целости 
наведем.

 У Београду 17/29 Априла 1872

Љубезни Моји Аспасиа Марко Анастасиа 
Маро Мито Данице и Зорка,

будите ми сви срећни здраво и весело у 
Цириху ваша жељно очекивата два писма 

од 21 и 24 т:м: прими оба заједно и то јучер 
изјутра око 9 сата – помислите у каквој сам 
бриги био за извештај Зоркин који у другом 
вашем телеграфу кажете да ћу писмом 
пространим извештен бити: почем пошта 
овдашња сваког дана пре и после подне прима 
писма из прека – то сам у прошли Четвртак 
Петак и Суботу по двапута на дан слао 
момка на пошту да пита имали од вас писмо 
добијем одговор да нема – када јучер као горе 
што реко одем на пошту сам, и спремим да 
вам телеграфирам ако неби било писма од 
вас, као што ће се видити из прикључене 
листе садржај телеграфа што вам кдедо 
послати: баш су онда и распакивали писма 
и дадуми два писма једно од вас и друго из 
Беча: прочитам ваше писмо писато од 24 
т:м: у ком кажете да сте ме пре два дана 

Сл. 51. Породица Томе М. Лека
Fig. 51 The family of Toma M. Leko
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писмом известили о Зоркиној болести а ја 
то писмо нисам примио, повторително 
одем на пошту кажем да ја имам јоште 
једно писмо од вас послато, пре применог 
писма послато, рекоше ми причекајте да 
потражимо у другом пакету – кад ето ти 
га носи писмо: питам зашто тако неуредно 
се писма издају: добијем одговор да се писма 
неуредно експедирају преко Маџарске: на 
истом писму стоји штемпл бечке поште 
24/4 а Маџарске нигди никаквог знака други 
штемпл Београдске поште 16/4 по нашем 
датуму: сада можете расудити код кога је 
неуредно. 

Из првог писма видим како је Зорина 
болест била фала Милостивом Богу што сте 
наишли на искусна Дотора те јој с Божјом 
Помоћу помогао које нас свију развеселило 
тако и тугу нам олакшало да че кажете 
знајући моју нарав могуће да ћу већ у Цирих 
бити: Заиста то би било да ме није ваш 
телеграм II мало ублажио: Љубезни моји 
ја сам расцепљен човек с једне стране више 
вучете за који се највише бринем: с друге 
стране пред овим Благим дану у највећем 
послу у радњи нашој: јер у прошлу Недељу 
за 6 дана пазарио 8 иљад: гроша но фала 
Милостивом Богу да није потребе било: те 
да напустим све само вами да помогнем: 
Знајте ја живим за вас и врло ми је тешко 
овде брез вас, тешим се време трчи даће 
Милостиви Бог опет сви срећно здраво и 
весело сви заједно да уживамо – у другим 
вашим писму кажете да је Зорки млого 
боље и да је одпочела њен стари занат да 
је весела и каже гди јој је памет фала Богу 
– но што кажете још Доктор долази то ме 
јоште мало у сумњи доводи да није нашој 
Зорки сасвим добро: Зато Молим вас истину 
ми пишите – при поласку мом из Цириха 
обећали сте да ћете ми свадар писати као 
што је у ствари.

Фала вам на честитање светог вас-
кресенија живили млого и премлого Година 

сви заједно срећно и весело – а и ја сам вам 
писао 12/24 т:м: надам се да сте примили 
на које очекујем ваш одговор, такоћер и вино 
ваљда сте већ прими и јели је добро вино 
приспело очекујем одговор – Сада је на реду 
да вам опишем како се ја овде проводим: 
Као што сам вам писао прве недеље поста 
постио сам и причестио се: такоћер и 
остале шест Недеље поста постио сам – 
сада сте ради да чујете како сам постио 
који ми је посна јела готовио – дедер 
погодите – ајде да вам кажем – Недељом и 
празником ручавао сам кад доле код Мајке и 
Маце (мајка Ана и сестра Марија – прабабе 
Аспазије; прим. аутора) кад код Тасе и Ленке 
наше (зет Атанасије Јанковић и сестра Јелена 
– прабабе Аспазије; прим. аутора) а вечеру с 
црном кафом а остали дани преко Недеље 
такоћер с црном кафом фуштук-ручком и 
вечером прво при ручку и вечери маслинке 
у дугуљастом тањуру порзуланском 
исецкани празилук и роткве сирћетом и 
лимуном повише зетина: бела Леба по један 
сајтљик бела вина од истог вина што сам 
вам послао – заборави вам казати и треће 
јело, то је јабука за мезе а и Августара: 
Eто то је моје јело било преко цели поста а 
момци се у гостионици костирали за сваког 
плаћам месечно по 2 1/3 # дук: и тако ти 
се ја ове посте испости: чујте даље: ујутру 
чим се дигнем а то је пре шестога сата 
одвадшњим а Циришким је пети сат јер мој 
џепни сат јоште куца по Циришком нећу да 
га дотерујем дог недоћем у Цириху – први ми 
је посао мој кревет наместим, после обучем 
се метнем шпиритус у машини скувам кафу 
– Богу се помолим – узмем нафору и слатко 
од помаранче попијем по једну чашу воде и 
чашу црне кафе са белим лебом тако лепо 
нафруштујем се затворим собу и Авлију 
и одем у дућан – то је већ седми сати – 
око једанајест пола к дванајест доћем у 
нашу собу зелену, спремим кафу дог ручам 
моје маслинке и ајвар с белим лебом мало 
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јабука за мезе попијем сајтлик вина дотле 
– кафа буде готова, попијем с лебом кафу 
црну – око дванајест сати већ сам у дућан 
пошљем Коју и Миту на ручку: останем ја 
и Сава у дућану: дoћу oни, пошљем Сaву дa 
ручa a ja oдeм oпeт у мojу сoбу зeлeну jeдaн 
сaт пoлeшкaм oкo двa или пoлa три послe 
пoднe вeћ сaм у дућану, предвече око седам 
сата као на ручку тако и вечеру спремим и 
вечерам ништа више ни мање – око 1/2 осам 
сата пошљем Коју само на вечеру – а када 
он доће већ је Мита и Сава дућан затворили; 
а ја почнем Дневник пазар збирати (на овом 
месту је нешто нејасно, прадеда је нешто 
прецртавао и додавао; прим. аутора) збирати 
из чекмеџета, а Миту и Саву пошаљем да 
вечерају – док се они од вечере врате ја сам 
с Којом дућан затворили и доћемо нашој 
кући: Саво ми унесе нокшир и стакло с 
водом у соби мојој: Затворим се, и то је већ 
око девет сата: у то време топош лупа. ако 
немам што да крпим или да читам новине а 
ја легнем пре што ћу да легнем преслужим 
кандило и Богу се помолим – Eто тако ти се 
ја овде проводим: познато вам је мој обичај 
да Недељом и празником службу Божију у 
Цркви не изостављам – 

тако на велики Четвртак био сам на 
бденију, у велику Суботу на јутрење зором 
у пола два сата – а на воскресеније зором 
у пола четири сата ја сам свагда у Цркви 
био. Једна ми је утеха и Надежда у Бога 
да ће нам жељу нашу испунити – првог 
дана на воскресеније из Цркве доћем кући 
нашој спремим на машину белу кафу са 
колачима које сам на велику Суботу купио 
код цукерпекерке Марије у Коларчетовој 
кући: два милихброта за 10 гр: а једну 
фунту разни колача за 12 гр: са једним 
стаклетом бела вина од истог што сам 
вам послао: 1 1/2 ока: ту NB: колача и вино 
пошљем код Мајке и Маце ту сам ручао 
првог дана воскресенија; исто тако вино и 
колаче послао сам другог дана и код Тасе и 

Ленке гди сам и ручао: и ево сада доћо кући 
и доврши вам ово писмо како би га час пре 
добили и да чусте за нас да смо сви хвала 
Богу здрави; Молим Бога и ви сви да будете 
здраво и весело. Мајка Маца Таса и Ленка 
љубезно вас поздрављаду здравице при руч-
ку смо напиали за ваше Здравље живили – 
За сада доста вам описа и разјасни о свему 
– ако што будем заборавио опомените ме 
да вам одговорим – и Ј: Данићка јоште није 
нас ни Ленку ни Мацу почествола са њеном 
визитом – почем не остаје у овом табаку 
зато закључујем ово писмо, а јер је већ 4 1/2 
сата да не би писмо за сутра остало. 

примите од целе фамилије поздрав 
такоћер и од мене искрено и љубезно вас 
поздрављам вас Љубећи ваш Отац и Твој 
Супруг

 Тома М.Леко

Следеће писмо је писано 19/31. октобра 
1872. године. Интересантан је начин на који 
га је прадеда датирао. Написао је „19/31 
8вриа 1872“. Оно „8“ је цифром означено 
„Окто“, па „8вриа“ ваља читати – Октовриа. 
Из тог писма сазнајемо да је прадеда својој 
породици слао „Србске Новине“. Жалећи 
се, опет, на пошту, тражи од својих: „Зато 
опишите ми и ви који дан моја писма са 
новинама примате и у које време пре или 
после подне“. Каже да њихова писма која 
пишу недељом он добија у четвртак пре или 
после подне. Обавештава их да је продао 
„Попи“ краву и јуницу. Пише и о изгледима 
за „ново зидање“: а што велите да нема 
изгледа за ново зидање почем стару нашу 
кућу репарирам то се ја надам ипак новом 
зидању, само полако пак ће сигурније бити, 
а стару морао сам је поправити почем вам 
је познато од изгоретина како је јурија 
изгледало, а зимус када снег и вејавица најури 
у оне развале шта би ондак било, разуме се 
млого горе, па зато поита пре Митрова да 
буде готово. Које је већ и израћено и леп 
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на дуварима се већ осушио. идуће Недеље 
даћу да се окречи и патоси оперу сви дупли 
прозори да се наместу и оперу и тако ондак 
не бојим се снега ни вејавице; за које се надам 
како за краве; тако и за ову репарацију 
совршено ће те ми одобрити мој поступак.

У писму датираном „23 марта/4 априла 
1875“ пише, између осталог, „о Анастасији 
и Мари и ја се слажем као што ми пишете 
нека у име Божије иду у Лозани у Пансиону 
премда ми је јоште брига већа. но се Надам 
да ће Анастасија и Мара умети у Свему се 
владати брез Родитељског Надзора у свему 
себе чувати и добро се владати и учити 
као и до сада како својим Родитељима 
Радост да учини и себи у Науци већу корист 
да прибаве – нека Марко спреми и јави у 
Пансиону у Лозани да ће те Анастасију 
и Мару послати – разуме се и Марко ће с’ 
њима ићи и то мислим неће моћи пре но у 
почетку Маја (Марко тада има 21,5 годину, 
Анастасија 17,5, а Мара 14,5; прим. аутора). 
јавићете ми почем треба по 90 франк. три 
месечно унапред положити за Пансион то 
износи 540 франка. треба за кирију 420, а за 
Марков Докторат колико треба па како смо 
Рачунали новца што имате да ће вам с тим 
трошковима стићи с концем овог месеца 
то ћете ми јавити благовремено када буде 
требало да вам могу трошка послати.

И наредно писмо ћу навести у целини. С 
обзиром на податке које садржи, мислим да 
то заслужује.

 Београду 13/25 Априла 1875

Љубезни моји Аспасија Марко Анас-
тасија Маро Мито Данице и Зорка будите 
ми сви Здраво и весело у Цирих.

ваше љубезно од тебе Аспасија и Марко 
ваших Рукописа од 18 т:м: прими. За које 
вами благодарим за честитку Данашњег 
празника Христовог воскресенија. Фала 

вам Бог нек услиши да нам се наше жеље 
испуне. у истом смислу и ја вами писмо 
с’прикљученом врбицом, и три броја Србски 
Новина посла 9/21. т:м: а и од 5/17. т:м: 
моје писмо са отачбином књигом и новине 
оба мислим да сте примили; очекујем и од 
вас Љубезна Децо моја Анастасија Маро 
Мито Данице и Зорка ваши Рукописи да 
ми пишете као што вам писа, надам се да 
ћете испунити, као што је ваша Мајка и 
ваш брат претходно моју жељу испунили и 
потрефили – Ж и в и л и !

Као што ми пишете да сте сви здрави 
то ми је најмилије за које благодарим Богу 
желим и у будуће сви здраво да будете. 
ваш Поздрав и честитку нашим Таси 
Ленки и Маци изјави, за које вам благодаре 
и Поздрављаду вас свију љубезно. што се 
тиче Новаца Гледаћу с концем овог месеца 
п:р: да вам пошљем колико више будем 
могао, а Ти љубезни Сине Марко што ми 
јављаш о одговору Мајеровом и мени није 
по вољи мораш се претрпети док се добро 
и поуздано место не наће – ја мислим као 
што смо се разговарали, боље ће бити и код 
Мајера као асистент да останеш за време 
док ти добро и поуздано место испадне и 
нестрпљиво очекујем о Твом Докторату 
моро да ме обрадујеш – да и ту бригу и 
Посао пребринем. јер треба и за Анастасију 
и Мару у Лозани известити се и утврдити 
погодбу за све тачно. за које ћете ми 
јавити а и за ваш квартир у Цириху треба 
благовремено меркати где ћете се после три 
месеца станити – то све теби у договору 
са Твојом Мајком остаје да извршиш а мени 
да се бринем како трошка да вам шиљем. 
Добро сте учинили што сте Гр: Богданског 
узели да предаје часове у француском језику 
Анастасији и Мари да не дангубе – јавите 
ми у које време долази пре или после подне 
Почем сам вам писао да ћу вам јавити 
како сам се провео о настојећим празнику 
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то чујте! Као што реко постио сам брез 
зетина супу црвени патлиџана пасуљ сочиво 
кисели купус печени конпира разуме се леба и 
вина фрушту црна кафа. то ми је рана мени 
и мојим момцима прошле Недеље била. на 
велики Четвртак идо на Бденије – на велики 
Петак по мом обичају после Божије службе 
у Цркви које трајало после подне око петог 
сата ништа нисам јео – до вечере у 7 сата 
– јучер у суботу у један сат у јутру порани 
и са момцима одо у Цркви – око подне у 11 
сати одо у Цркви на служби и Причестим се 
– у Један сат по подне руча – данас порани 
у 3 1/2 сата већ сам био у Цркви а у 7 1/2 
сата служба је свршила и ја доћо кући – 
спреми кафу с млеком и милихпротом с 
момцима фруштукова – после фруштука 
промени навлаке на кревете мој Марин и 
Митин такоћер и на столице и канабе – а 
и на асталу спреми послужавник са слатко 
и проче а и тањир са црвеним јајима – око 
једанаестог сата идо код Тасе Ленке и 
Маце у визиту – после доћо кући. Ручa с 
момцимa Шaндором Рaдомиром Пaвлом и 
Светоликoм – а Крста је јутрос одпутовао 
Даммфом у Гроцку код његове Мајке да 
усксује, трећи дан вратиће се а сутра и 
Шандор одпутоваће даммпфом у Шабац 
Дућан тамо да инвентари. и Eспап сав да 
врати у Београд. овди имам дућан у наши 
дућана празан гди ћу исти Eспап сместити 
а и два момка отуд долазе Петар и Сава – 
и тако имаћемо сада већу регименту – 6 
момка у две Радње – само да Бог да Срећног 
Рада мислим да ће боље бити но у Шапцу – 
барем је код моје куће и предамном у свему 
– да прећем на данашњи ручак имали смо 
супе риндфлаиш са сосом црвени патлиџана, 
сарма од кисела купуса и Печење – јагњеће. 
Залисмо са пет литра вина нас петоро – 
Радомир је добар певац. одпојо пред Ручком 
трократно Христос воскрес – и при Печењу 
воскресеније Твоје Христе Спасе! и велико 

Млогаја Љета при Здравици коју смо вами 
свима у Здравље испили – при свем том 
усиљавању није се могло моје око уздржати 
да сузу не испусти – Зато што и ви сви 
нисте с нама – Боже Поживи нас и то време 
срећно да доживимо. Заборави казати вам за 
10 гроша купи 45 јаја (Мени је, навикнутом 
на вуковско писмо, било занимљиво, у први 
мах и збуњујуће, како је прадеда написао 
то „јаја“. Наиме, у предвуковском алфабету 
је постојао двоглас „я“, и данас постоји у 
руском писму, па је реч „јаја“ означена са 
– „яя“; прим. аутора.) те и наша Ленка на 
велики четвртак офарбала – черек јагњећи 
меса за печење имадо, место јагњета. Eто 
ја вам исприча како сам прове се – овде је 
време кишовито и ладно јучер а и данас све 
једнако киша пада – прикључена два писма 
за Анастасију од Хрисанде и фрајле Bertte 
Kuffer Поздрављају вас – ја сам здрав желим 
и ви Сви Здрави да будете примите искрени 
и Љубезни поздрав – вас Свију љубећи ваш 
Отац и Твој Супруг

Тома М. Леко
пети је сат после подне када ово писмо 

закључи – 

Пре но што пређем на последње од 
прадединих писама упућених породици у 
Швајцарској, испричаћу једну лепу причу 
сачувану у породичном предању. Чуо сам је 
од свог оца. Походећи своје у Цириху, прадеда 
Тома је једном приликом понео лубеницу, 
желећи да их изненади. По доласку, кришом 
ју је дао жени која је опслуживала његове и 
затражио да је изнесе на сто на крају ручка. 
Ручак се завршио, деца су почела да устају од 
стола, али их је отац, мој прадеда, задржавао 
да још мало попричају. Лубеница никако није 
стизала. Најзад, већ изнервиран, прадеда је 
упитао жену која је послуживала зашто не 
износи лубеницу, као што је наложио. Она 
му, очајна, одговори да је лубеница још увек 
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тврда и никако да омекне, иако је већ дуго 
кува.

Последње писмо, које је прадеда упутио 
синовима, датирано је 11/23. јануара 1877. 
године. Било је то по завршетку Првог 
српско-турског рата 1876. године, који је 
Србија изгубила. Из њега сазнајемо да су 
у иностранству остали само прадедини 
синови, Марко и Димитрије. Писмо је 
песимистично и због личне, породичне 
ситуације, али и због опште народне несреће 
после изгубљеног рата. Стога ћу и ово писмо 
изнети у целости.

               Београду 11/23 Јануара 1877.

Љубезни сине Марко у Офенбах а и наш 
Мита у Цирих будите ми здраво и весело.

Твоју корешподенцкарту од 18 т:м. 
синоћ примисмо. а прошле Недеље примисмо 
и од нашег Мите из Цириха писмо – пишете 
нам да сте Савршено Здрави – такоћер и 
ми смо сви савршено здрави – за које Богу 
благодарим и Молим и у будуће сви здраво – 
весело да будемо.

Наше писмо у ком смо ти сви својеручно 
написали и послали са Календаром Орлом = 
за Год 877 надамо се да си примио – на које 
очекујемо твој одговор: 

Прикључујем ти у овом писму Даничин 
(Zeugniss) из ког ћеш увидити како напредује 
у њеним предметима у овдашњој школи 
– за које 90. гроша месечно плаћам – за 
Анастасију плаћам месечно 2 # што учи 
у школи за кројење и шивење – доста се 
користила у кројењу женских хаљина, јоште 
овај месец мисли ићи = да наврши 3 месеца 
= и вели да јој није више потребно = јер 
се је упознала стим радом доста = и неће 
потреба имати да и даље учи.

наша Мара је сада савршено оздравила 
= и док Анастасија буде престала ићи у 
школи = предаваће Мари исте лексие што 

је Анастасија учила за ови три месеца – да и 
Мару упозна са реченом Радњом.

Зорку нећу слати у школи до пролећа. 
јер је зимње доба а и јоште је мала – а за 
ово време погује поучавати помало да слова 
упозна Анастасија и Мара – 

што се тиче нашег Мите у француском 
језику – што ти је Гр: Баиста писао за ча-
сове да му предаје Гр: Баиста – не знам 
како да кажем – но опет морам рећи да 
је за Миту млого лакше када има ко да му 
Разјасни и боље спреми = да не би из тог 
предмета на испиту пао – и тако да не 
искусимо већу штету – а особито за Ми-
ту врло би му тешко и неповољно било 
– да остаје од својих другова – зато ја би 
реко = да Миту треба у тим подпомоћи – 
ја мислим да ћеш и сам увидити потребу и 
наредити код Гр: Баиста колико часова да 
Мита узимље код Гр: Gesti = у француским 
предметима. о чему ћеш и мене известити 
– 

прошлих два месеца Новембар и Де-
кембар слаби су пазари били први 9. други 
7 хиљада гроша препазарено – шта ће бити 
овог месеца то идемо да видимо – нема 
изгледа за боље – а ти ми пишеш кад би 
могао по ма колико мојим кредиторима да 
пошљем на одплату мог дуга – и стим да 
докажем да оћу и мислим мој дуг исплатити 
= то сам ти ја и пре писао – када би могао 
до 2 хиљаде # дуката скрпарити те да би 
могао сваком по нешто послати. али шта 
ћу када до данас ни осмину те речене суме 
немам у каси = у оваким обстојатељству 
и Ратном времену смем ли се испустити 
а да ми се не нађе што готових новаца = 
помисли што имам примати од паланчана, 
од како је мораториом оглашен а ма баш 
није један не посла ми ни једне паре и шта 
ће бити ако се мир закључи и јоште Бог зна 
како ћу проћи стом вересиом што имам 
примати = у оваком опстојатељству 
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сада расуди шта могу и како да одговорим 
мојим кредиторима – зато морам трпети и 
чекати како ће време донети онако се морам 
и владати;

конференција у Цариграду се растури 
почем се турска влада изрекла да јој је кон-
ференција наименовала на њену Царевину 
Мртвачку плочу – па вели турчин боље 
умрети него безчасно своје достојанство 
допустити – сада шта ће да буде оћели та 
Конференција Eвропских Сила претрпети 
ту упорност Турске – и како и шта ће се у 
будуће радити то је тек велико питање – 
Русија велику војску спремила и спрема – а 
то исто и Турска чини – по данашњим новина 
Србских и Eнглеска спрема своје убојне лаће 
= на чијој ће страни и то се за данас незна 
– такоћер и Аустрија у шлавонији спрам 
посавине гомила војску – наши добровољци 
позвати су да одпутују к Дунаву у Неготини 
и Зајичару – и спрам таких спрема Ратних 
– не може дуго проћи да се лорфа не скину 
и своју моћ покажу – на сваки начин зар 
неће Конференција Eвропских Сила Ремење 
њиово бити постићено од Турчина – оћедули 
јадни христијани доживети да увиде свог 
спаса и спасење то идемо да видимо – 
нестрпљиво изгледам Руску одважност 
– оћедули Eвропске Силе по свом закључку 
опономоћити Русију да извојује права 
христијанским Народима у Турској: или ће 
домислити и закрпити восточно питање 
= да Турчин агује а Раја да Робује – а ми 
се морамо повиати – ако потрефимо = на 
јачој страни – оће ли Србија получити што 
за своје жртве што је угазила да брани 
праведну ствар, и то Судбини остављамо 
да пресуди – време носи своје бреме – за сада 
морамо сносити и трпети – Бог милостиви 
да нас умудри да потрефимо нашег Спа-
ситеља – буди воља Божија – за сада да 
закључим = прими од мене и твоје мајке 
Аспасије – од Сестри твојих Анастасије 

Маре Данице и Зорке – такоћер и од твојих 
тетки Ленке и Маце искрени и љубезни 
поздрав – Тебе љубећи твој Отац

Тома М. Леко

Прадеда Тома је преминуо 2/14. октобра 
1877. године. Умро је у Београду, на улици, на 
углу улица Француске и Цара Душана, код 
данашње цркве Светог Александра Невског. 
Није доживео победу Срба над Турцима 
у Другом српско-турском рату 1877-1878. 
године. Отац ми је причао да је прадеда, 
због ратних прилика, већ био прилично 
осиромашио, али се није одрицао обавеза 
које је преузео за школовање своје деце.

Напоменуо сам већ да су прадеда Тома 
и прабаба Аспазија имали деветоро деце. У 
писмима која сам навео, прадеда се поименце 
обраћа њима шесторо. Троје деце су умрли 
као мали: Ана (Анка), Стеван и Михаило. 
Ово понављам због малог Михаила, кога 
прабаба помиње у писму супругу од 21. 
септембра 1869. године (по Јулијанском 
календару): „док сам ово писала писмо Мајка 
је љуљала малог Михаила“.

Прабаба Аспазија је рођена у Београду 
16/28. априла 1833. године. Преминула је у 
Београду 19/31. децембра 1889. 

Њену мајку, моју чукунбабу Ану Д. 
Пешика, прадеда у својим писмима редовно 
помиње уз прабабину сестру Марију (Мацу). 
Последњи пут то чини у писму од 19/31. 
октобра 1872, а у писму од 13/25. априла 1875. 
године, помиње Мацу, али не и „Мајку“. 
Не знамо ни када се родила, ни када је 
преминула моја чукунбаба, Ана Д. Пешика. 
(наводим овде и њено презиме јер, као што 
је речено на почетку, имам и чукунбабу Ану 
М. Леко). Преминула је, на основу изнетих 
података, у Београду, између 1872. и 1875. 
године.

Уочава се да у оном што је сачувано, не-
ма писаних трагова о томе како су прадеда 
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и прабаба доживљавали смрти својих. 
Штавише, оне нису ни споменуте. Ово се, 
свакако, не може приписати њиховој нео-
сетљивости. Прадеда је, напротив, био врло 
привржен деци, супрузи, својој и њеној 
родбини. Видимо то и у његовим наведеним 
писама, а и у помагању Владана Ђорђевића. 
Током боловања мале Зорке у Цириху, много 
је писао о њеној болести, помишљајући чак, 
у недостатку вести због кашњења поште, 

да се упути у Цирих. Али о мртвима – ни 
реч. Оно што се у његовој души збивало 
можемо наслутити у тексту који је написао 
на надгробном споменику своје мајке и у 
наручивању портрета преминуле кћерке 
Ане.

У том смислу, следеће генерације су 
биле другачије.

У Београду, 13. марта 2004. године*

* Дана 30. маја 2004. године, телефоном ми се јавио 
господин Драго Леко. Он се, као и многи житељи 
Требиња, интересује за своје порекло. Допала му се 
моја прича о грани породице Леко која је избегла у 

Херцеговину у време зулума Али паше Јањинског. 
Православци су и господин Драго Леко слави 
Томиндан.
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We moved to Belgrade at the beginning of 
1821.

My great-great-grandfather Marko Č. Leko 
was born in Vlacho-Klissoura, Greece. Family 
Leko from Vlacho-Klissoura was very well off. 
Icons on the altar of the local church of Saint 
Dimitrios prove that. At the end of 18th or the 
beginning of the 19th century, the violent rule 
of Ali-Pasha Janjinski forced Marko Č. Leko 
to emmigrate to Bela Crkva in Banat, Austria. 
His father’s name was Čočo, and his grandfa-
ther’s name Marko. About them, nothing else is 
known.

In Bela Crkva he married my great-great-
grandmother Ana, in 1812. Their son Toma was 
born in Bela Crkva on the April 8th, or, accord-
ing to the old Serbian Orthodox calendar, April 
20th, 1814. 

The epitaph on the tombstone of great-
great-grandmother Ana tells us that she was 
born in Bela Crkva on the 13/24th April 1791, 
died in Belgrade on 20th January/ 1st February 
1853, and lived in Belgrade for 32 years, as well 
as that Marko Č. Leko died in Constantinople, 
in 1832. 

In Belgrade, Marko Č. Leko was a mer-
chant as well as a Tatar (postman), who, riding 
on a horse, carried mail from Belgrade to Con-
stantinople. During one of his travels he got ill 
with cholera and died in Constantinople. His 
grave is unknown.

Toma inherited his father’s shop. It was 
located in his one-storey building, “Zlatni 
anđeo”(“The Golden Angel”) in today’s Vasina 
Street. In the same street were the inn and hotel, 
which he rented.

He was well off. In 1844, for two thousand 
ducats, he bought the whole location between 
streets known today as Vasina, Zmaj-Jovina, 
Čika Ljubina, and Marka Leka (named after his 
son, Marko. T. Leko). On his commission, Uroš 
Knežević painted his portrait, as well as the por-
traits of his wife Aspazija, whose maiden name 
was Pešika, their two sons Marko and Dimitri-
je, and daughter Ana. 

They had nine children: Marko (who mar-
ried Danica K. Antula), Stevan, Ana, Anastazi-
ja (later Mrs. Milenković), Mihajlo, and Zorka 
(later Mrs. Živadinović), all born in Belgrade. 
Stevan, Ana and Mihajlo died as children.

Well aware of the importance of their edu-
cation, he sent all his children (girls as well as 
boys) to Zurich, under his own expense. Their 
mother accompanied them. Toma was left alone 
in Belgrade. Many of Toma’s very interesting 
letters written to his family in Zurich are pre-
served from that period.

We also have a number of great-grand-
father’s receipts: his subscriptions to various 
newspapers and magazines (“Novine srbske”, 
“Šumadinka”, “Svetovid”, “Trgovačke novine”), 
for membership of Belgrade library (“Čitalište 
beogradsko”), as well as for various taxes he 
paid (which include the Serbian vassal duty). He 
was a benefactor of the Belgrade National The-
atre.

During the First Serbian-Turkish war in 
1876, he was financially ruined. He died of a 
heart attack, in the street, on 2nd/14th October 
1877.
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