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Апстракт: У раду се говори о научном доприносу руског конзу-
ла Ивана Степановича Јастребова за време службовања у Призрену. Поред 
својих дипломатских активности, он је био и истраживач, путописац, архе-
олог, који је обиласком терена у широј околини Призрена, места у којима је 
словенски живаљ чинио већи проценат, забележио постојање трагова ма-
теријалне културе на терену, те самим тим оставио драгоцене податке који 
чине полазну основу за свака будућа археолошка истраживања. 

Кључне речи: Иван Степанович Јастребов, конзул, наука, археоло-
гија, споменичко наслеђе, Метохија.

Иван Степанович Јастребов (Иван Степанович Ястребов 1839–
1894) био је руски конзул, за кога су везане многе дипломатске актив-
ности у Скадру, Призрену, Јањини и Солуну у другој половини XIX 
века. Осим што је познат по својим дипломатским активностима, он 
је добро проучавао раније историјске процесе који су се одигравали на 
овим просторима, а поготову стање које је тренутно владало по питању 
друштвених, културних и верских односа. Од свих руских конзула који 
су службовали у Призрену, посебно се истицао Јастребов, који се ста-
вио у улогу заштите и пружање помоћи српском народу на Косову и 
Метохији. Захваљујући угледу који је имао код турских власти, Јастре-
бов је са успехом штитио српски народ од арбанашко-турског зулума. 
С обзиром да су се овде нашле и испреплетале велике силе у борби за 
свој утицај и продор на исток, а све на штету народа који су овде жи-
вели, посебно на штету словенског живља, активности Јастребова биле 
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су од велике важности. Радио је на јачању просветног и духовног жи-
вота српског народа у Старој Србији. Заузврат, Срби су имали вели-
ко поштовање према његовој храбрости, човечности и племенитости 
(Недељковић 2013: 311). Он је настојао да упозна народе и обичаје ових 
крајева, јер га је интересовало да са научне стране проникне у живот 
и однос свих становника који живе на овим подручјима. Више пута 
унакрст је пропутовао Балканским полуострвом, у циљу научног гео-
графско-историјског и етнографског изучавања области Старе Србије 
и Албаније, како би забележио многе споменике материјалне и духов-
не културе из прошлости који су очувани делимично или у трагови-
ма. Марљиво је записивао веровања и обичаје становника, нарочито 
се интересујући за словенски живаљ. Преписивао je натписе са старих 
споменика, описивао je старе манастире и цркве које нису биле сру-
шене, а по сећањима старих људи и по усменој традицији и оне које су 
биле порушене. Јастребов je откривао старе поунијећене српске цркве 
или оне које су Турци претворили у џамије. Добро је проучавао раније 
историјске процесе који су се одигравали на овим просторима, а по-
готову стање које је тренутно владало по том питању, нарочито друш-
твене, културне и верске односе. Настојао je да створи праву слику и 
да исправи многа погрешна схватања изграђена на непотпуним или 
нетачним информацијама, које су стизале до европске јавности из не-
поузданих извора или са одређеним тенденцијама, необјективно при-
казиваних. Аргументовано је побијао све неистине, којима су до тада 
манипулисале велике силе у своје политичке сврхе за продирање у ове 
крајеве. Плод тога дугогодишњег путовања и научног истраживања су 
књижевна дела која се тичу историје, етнологије и археологије (Folić 
1990). Велика заслуга припада и Српском научном друштву, које је њега 
изабрало за члана Српског ученог друштва 1876. године. То је значило 
велико признање за дотадашњи научни рад а, истовремено, био је сна-
жан подстицај за даља истраживања у области науке. Када је основана 
Српска краљевска академија Јастребов је постао њен дописни члан. До 
сада је најдетаљнији рад о боравку Јастребова у Призрену монографија 
В. Бована објављена пре тачно 35 година (Бован 1983: 1-268).

Када су Косово и Метохија у питању, Јастребов је, док је био 
на месту конзула у Призрену, више пута обишао ову околину, у којој 
је углавном било словенско становништво. Оставио је драгоцене по-
датке о постојању споменика материјалне културе, међу којима су 
најбројнији остаци цркава. Он је уочио и остатке појединих древних 
градова, утврђења и први забележио неколико старих споменика чија 
прошлост досеже до времена римске доминације на овим простори-
ма. Међу евидентираним споменицима материјалне културе помиње 
неколико римских натписа и остатке насеља који сведоче о присуству 
римске цивилизације на територији Косова и Метохије. Први је обја-
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вио римски натпис из Ораховца, којег је затим Вулић објавио у Спо-
менику (71, 325) (Loma 1990: 317). У питању је вотивни жртвеник који 
је подигнут од стране припадника легије IV Flaviae у част паганским 
боговима Јупитеру, Минерви и Нептуну. Натпис гласи: I(ovi) o(ptimo) 
m(axiom) M|iner|vae Hercu|li Ne|ptuno I|u(lius) Fi|rmus ? b(ene)f(iciarius) 
(?) leg(ionis) IIII Fl(aviae) f(elicis) pos(uit) (Вулић 1971: 325). Јастребов 
даје и натпис римског надгробног споменика који потиче од утврђења 
надомак манастира Грачанице. По његовом читању, натпис гласи: 
Fortunae alternae Domus Furinae, foconsuli Furi Octaviani conjugi. Furius 
(?) fecit. Pontius Uranus (???) agi endum curavarunt (Яастребов 1904: 67). 
Са истог утврђења узет је камен за изградњу манастирске цркве. Не-
колико римских споменика са натписом видљиви су и дан-данас у 
основи цркве. За утврђење из којег потиче наведени натпис локал-
но становништво је сматрало да је реч о старом каравансереју, од-
носно успутној станици. Јастребов је сматрао да су управо то остаци 
Vicianum-a. Простор који је обухватао споменути „каравансерај“ је 
износио 400 сажења1 у дужини и 100 сажења у ширини, тј. око 850 
м у дужини и 215 м у ширини (Яастребов 1904: 67). Мишљење да се 
Vicianum налазио код Вучитрна нема поткрепљујућих доказа (Pauly 
Wissowa 1958: 2054–2055).

Јастребов међу првима даје приближно место убикација ус-
путних станица на главној античкој комуникацији Naissus-Lissus 
(Ниш–Љеш), која је пролазила кроз територију Косова и Метохије. За 
Vicianum (Вицианум) наводи да се налази близу Приштине (код ма-
настира Грачанице), Therandu (Теранду) смешта у околини Суве Реке, 
а Gabuleum (Габулеум) у околини Ђаковице2. Наводи остатке римског 
насеља Градеш на обе обале реке Дрима,у околини Ђаковице, за које 
претпоставља да би остаци тог утвђења у ствари припадали остацима 
успутне станице Габулеум. Међутим, на карти то место није прика-
зано, већ се исти назив Градеш користи како би се означило друго 
утврђење Затрич, које уистину и постоји близу Ораховца (Яастребов 
1904: 12, 67–68). 

Интересантно је да се у Реаленциклопедији Поли Висове 
(Pauly Wissowa 1934: 2320–2321) ова претпоставка Јастребова о 
положају Теранде уопште не помиње, премда је данас усвојена као 
највероватнија.3

Поред својих многобројних доприноса, Јастребов је имао и 
једну погрешну тврдњу. Он је претпоставио да се Јустинијана Прима 
налазила код Скопља. Треба ипак имати у виду да је у то време то 

1 Сáжень је стара руска мера за дужину од приближно 2,13 м.
2 Ни до данас се још увек не може дати приближна убикација успутне станице 

Габулеум.
3 Не треба одбацити ни могућност да се налазила и у оближњем селу Дуље.
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било преовлађујуће мишљење. О Царичином граду се тада, практич-
но, још увек ништа није знало.

Јастребов је једно своје велико дело назвао Стара Сербиа и 
Албанија, у коме је Метохију са Ђаковицом и Дечанима ставио као 
културно–историјски центар средњовековне српске државе, као и 
Призрен са његовим управним подручјем (и то у једном ширем, те-
риторијалном опсегу од Скадра: Скадарски пашалук – до Тетова и 
Дебра: – Дебарски пашалук), у којима jе налазиo пуно историјских 
реминисценција повеснице српске државе и народа још из средњег 
века (Јастребов 1879; 1882; 1884; Яастребов 1904).

Јастребов је први публиковао читав низ цркава у Метохији. 
Нарочито је значајно да је објавио и читав низ натписа у њима, од којих 
многи нису очувани до средине XX века, када су поново стручно изу-
чене. Више пута је скренуо пажњу на то да је митрополит Мелетије на 
почетку својег управљања призренском митрополијом наређивао да 
се, где год је у црквама било српског средњовековног живописа, ради 
нови живопис преко њега. Тек када су Бугари, након 1871. године, по-
чели да га нападају у циљу да га замене неким од бугарских епископа, 
он је прекинуо са антисрпском политиком (Яастребов 1904: 103–104).

Јастребов је први стручној јавности представио и цркве Сири-
нићке и Средачке жупе. Једна од њих је и црква Св. Петра у Броду4 (бе-
лежи 1871. године), али је смешта у атар села Виче (1904: 100):

„Од села Фираја (Папраћина) на 1/2 часа пута лежи село Брод на 
граници Сиринићке жупе с Качаничким срезом. Он је у дивној долини. [...] 

Западно од села Коштањева на планини мало ниже простире се 
село Вича крај Коштоновског потока, који се улива у Лепенац.

Села: Семања, Коштањево и Вича леже преко реке Лепенац у планини.
Крај те реке при подножју планине на којој су смештена села Ко-

штањево и Вича има црква Св. Петра, она је обележена и на карти. Она је 
још читава, али се у њој служба не врши. Одавно је запуштена остављена. 
Сада у њу арнаутски чобани утерују своју стоку. Натписа није било. Живо-
пис на зидовима је изгребан и уништен, тако да ништа не може да се раза-
бере. Црква је била обичне градње, као и све сеоске цркве.“

Истовремено спомиње и село Вичу, али кад је реч о цркви он 
само помиње цркву Св. Петра која се обично сматра да припада селу 
Брод. Не спомиње цркву посвећену Св. Димитрију (Яастребов 1904: 
100). Ту цркву први помиње Т. Станковић 1897. године (1897: 53), а 
нешто касније о њој пише и Петар Костић (1928: 105).

Јастребов помиње и напуштену цркву, посвећену Св. Петру, у 
селу Фираја (1904: 100). 

4 Реч је о селу Брод у Сиринићкој жупи, а не у Гори.
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„На 1/2 часа од Драјковца лежи на путу ка Качанику село Фи-
раја. То село зову староседеоци од хришћана старим његовим именом 
Папраћин. Папраћин такође је исто што и Фираја. Овај последњи назив 
дали су селу Арнаути. У преводу на арнаутски језик Папраћ значи Фираја.

Код тог села, које лежи у равници, на средокраћи планина Неро-
димских и Љуботенских падина према Качанику, на брду код самог пута 
стоји полуразрушена црква са доста великим сасвим близу гробљем. Храм 
је био изграђен без икаквог стила, као сваки сеоски храм. На зидовима црк-
ве виде се још иконе; али од киша и снега опада и боја и сам слој малтера, на 
којем је био урађен живопис. Арнаути не дирају ту цркву, као и друге до тог 
времена док сасвим не падне. Ретко су муслимани рушили цркве, можда 
само у оном случају ако је неки паша из османлиса дао посебно наређење. 
Потурчењаци су тада радо рушили цркву, не бојећи се никакве тешке казне 
од Бога, у уверењу да ће та казна стићи не њих, већ пашу који је наредио да 
се сруши црква.“

Цркву Св. Ђорђа у Горњој Битињи је поменуо, такође, 1871. 
године (Яастребов 1904: 101): 

„На север од ње (мисли се на цркву св. Теодора у селу Доња Би-
тиња – прим. аутора), на 1/2 часа пута, у (благом) кланцу који се образује 
од падине планина Неродимских с десне стране и падина планина Инконе и 
помињаног места Церовац налази се село Горња Битиња. Оно је сво насеље-
но Арнаутима, изузимајући једну махалу по имену Поповци, која се налази 
ближе селу Доњој Битињи. Овде су од памтивека живели попови за читаву 
Сиринићку жупу. Ја сам још затекао жива попа Уроша, стогодишњег старца, 
који је са задовољством причао мени како је он поред своје чак неписменос-
ти умео да одржава у Сиринићу православље и био је задовољан што сада 
у Сиринићу има и других попова: 1) у селу Штрбце за то село и хришћане 
Готовуше, Драјковца, Коштањева и Вича; 2) у селу Севце за то село и село 
Јажинце и 3) за село Битиња Горња и Доња, Врбештица и Беревце.

У арнаутском кварталу села Горња Битиња (Арнаути су из фиса 
Соп њих је 30 кућа) недалеко од села на брежуљку с десне стране пута к 
северу иза с Сушиће види се не сасвим пропала црква Св. Ђорђа, с малим 
гробљем које је окружује. Још зидови стоје, али живопис је већ уништен од 
пљускова кише. У олтару живопис је местимично остао, а такође се очу-
вао следећи натпис под зидном иконом с леве стране: «pomenì g×i rbÚ b`iõ 
ElenÚ kogà Úpìsa sie òbraze bý da õ : prosti.»

Недалеко од те цркве, од брежуљка ниже речице Битинске (која 
тече с планина Неродимских и мушутишких – Инокон) на десној страни, 
сасвим готово утонуо у земљу је велики тесани камен с натписом који све-
дочи о томе да је та црква овде имала своју воденицу крајем XVI столећа и 
њиву и ливаду. На камену урезан доста вешто следећи натпис са урезаним 
на врху камена крстом као на просфорама: sþ ìs hs nìka : sìà vodýnca niva 
í lvada na{ lúmanov. Pomoðý moà otý gosþoda gíòíe nikodímo íprýgú{íný. 
prìlo`í. hramú Gíòíe aðý kýto sahrani síà. blagoslovýi øtý hrísta í øtý 
vsasý sýtý. í gíìòíè múïýnika. aðý kto dra‹ýt salne-paòõ prokltý òtý 
gospoda † vasýhý svthý i òtý † hríska—õ † slabora vý läto ‹r.

На југоисток од тог села део Неродимске планине на југу зове се 
Рогопеч, а на североистоку Корачина (?)

Даље иде пут на десно у планину ка селу Шушића на 1 час рас-
тојања на североисток од Битиња no успону доста високом. Планина је 
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гола; нема дрвцета све до врха, до северне падине, која је сва покривена 
лепом шумом све до Неродимља.“

Кад је реч о натпису на коме се помиње ктиторка Јелена, 
Јастребов у свом раду Додатак мојим белешкама из Старе Србије 
даје практично идентичан натпис, али на камену који је у олтару 
служио као часна трпеза: pomeni gospodi rabÚ b`iõ. ÈlenÚ koà : 
úpisa sie òbra‹e bogý da õ prosti (Јастребов 1882: 57).

Данас постоји само натпис на фресци тако да није јасно шта је 
стварно Јастребов видео, премда то и није толико битно.

Читања натписа се доста разликују код И. Јастребова, П. Кос-
тића (Костић 1928: 105) и М. Ивановића (1983: 210–211 и сл. 17) али 
је суштина иста – цркви Св. Ђорђа у Доњој Битињи су 1592. године 
поклоњени воденица, њива и ливада.

У цркви Светог Ђорђа је највероватније било сачувано позна-
то Призренско јеванђеље, на пергаменту из XIII века са 36 минија-
тура. Народна библиотека у Београду је откупила ово јеванђеље од 
скопског антиквара Хаџи Јордана, који га је пронашао. Приликом 
немачког бомбардовања Београда 6. априла 1941. године јеванђеље је 
изгорело у великом пожару.

И. Јастребов је кроз Готовушу прошао 1871. године (Яастребов 
1904: 99):

„Село Готовуша лежи на источној страни Шотарице, такође у под-
ножју планине Љуботена и баш под самим Љуботеном на југоисточној стра-
ни. Село је релативно богато; има џамија. Недалеко од џамије виде се још 
остаци темеља старе цркве, који су сравњени са земљом и једва се примећују. 
Црква је била мала, као и свака сеоска црква је дугуљаста Али џамија је из-
грађена у квадрату као и готово све сеоске џамије висине 11/2 спрат.“

О цркви Св. Теодора и Тирона забележио је те 1871. године 
следеће (Яастребов 1904: 101): „Од те цркве (црква Св. Петра у Броду, 
прим. аутора) на 3/4 часа к западу, у подножју планине, лежи село 
Доња Битиња. Ту је црква Св. Теодора Стратилата. Једноставна је и од 
облутка. Подигнута је у турско време у XVI или XVII веку.“

Недалеко од пута од Штрпца ка Готовуши, а у атару села Доње 
Битиње, налази се у пољу црква св. Димитрија, коју помиње И. Јастребов, 
који је путем од Штрпца до Готовуше пролазио 1871. године (1904: 99).

„На путу од Штрбца до Готовуше 1 час има запуштена црква у име 
Св. Димитрија Нема на њој никаквог натписа Упоређујући њену грађевину 
са другим црквама, могу рећи да је она изграђена почетком XVI века. Она 
стоји сама самцита; архитектуре у њој нема никакве. Само можемо да зна-
мо да је црква, да има олтарско испупчење споља и живопис над западним 
дверима. Унутра се разликује од других сводом у дужину.“ 
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О цркви посвећеној Св. Николи, у селу Штрце, Јастребов пише 
следеће (1904: 99)5:

 „У селу Штрбце има црква изграђена у XVI веку, како то гласи 
натпис изнад припратних двери:

izvolèníem òca i pospä{eníe sn×a i sývrý{eníemý st×go dh×a, sÿ 
b`t×vnÿ hram si eg×o i slavnago arhíerea i ~õdotvorca hv×a nikolÿ. sýzÿdase 
i popisase vý òna noî`dnaa i priskrýbna vrämena òtý izmailýtskÿhý. I 
potrudise popý Pavlý, Novica, Radivoe ... i Raà Peiný. i Stoiko Dimitrový 
i Lazarý i àkový òvanový. ivaný òvanoèvý i Lazarý ... `ivý òvanový, raà 
iliný i nìà. vý läto ÿz× p× e× m. i. selo strepece bog da prosti.

Црква нема никаквог стила, једноставна је, у облику парелограма, 
здање је покривено, као куће црепом. Унутра један свод у дужину.“

Овде се морамо осврнути на следећи податак: „Унутра један свод 
у дужину“. Није баш најјасније шта је И. Јастребов хтео да каже, јер би 
свод и требало да буде по дужини код малих једнобродних црква. На 
жалост, преводилац на српски овог Јастребовог дела је руски термин 
„сводъ въ длину“ превео са „лук у дужину“ (Јастребов 1995: 144), што 
је потпуно погрешно јер лук и свод нису једно те исто. Исту грешку је 
направио и код превода дела који се односи на цркву Св. Димитрија у 
Готовуши. Проблем је што би овакав превод довео до логичног закључ-
ка да ове две цркве имају тзв прислоњене лукове а немају их.

Чудно је да Јастребов није поменуо једну од најзначајнијих 
цркава у Сиринићкој жупи, цркву Св. Петке у Беревцима. Интере-
сантно је да да је својевремено М. Милојевић жестоко критикован 
управо због једног натписа из цркве Св. Петке у Беревцима. Наиме, 
Милојевић је објавио натпис из те цркве, по коме је цркву саградио и 
живописао краљ Милутин 1292. године, са женом Јеленом и ћерком 
Царицом, званом и Зорица (Милојевић 1877: 167). Петар Костић га је 
оптужио да је натпис измислио, јер је по њему такав натпис био не-
могућ, сматравши да је црква из турског времена, и да Немањићи не 
би градили као задужбину тако мале цркве. Поред тога, сматрао је да 
би тај натпис видео и Јастребов, који је после пар година прошао ис-
тим крајем. Само што је Костић, намерно или из незнања, прећутао 
важан податак, а то је да су управо у међувремену, између та два оби-
ласка, многе цркве у Сиринићкој и Средачкој жупи (а и шире по це-
лом Косову и Метохији), по препоруци митрополита Мелетија, умес-

5 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. 1, Београд 1902, бр. 733 даје 
доста различито читање: Izvolenñem òtca i pospä{enñem sÿna i sývr{enñemý 
svetogo douha, sÿ bo`ýstvýnÿ hram svetago i slavnago arhñerea i ~õdotvorca 
Hristova Nikolÿ sýzÿda se i popisa se vý òna nou`dnaa i priskrýbna vrämena 
òtý izmailýtskÿhý. I potrúdi se popý Pavlý, Novica, Radivoe i Raà Peiný, i 
Stanko Dimitrový i Lazarý i Àkový Òvanovþ, Ivaný Òvanový i Lazarý ... `ivý 
Òbranový, Raà Ilinþ inña (!) vý läto ÿ∙z×∙p×∙e×∙ m. i. selo Strepece; bog da prosti.
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то старог српског живописа добиле „нови“ дебарски живопис. Због 
свега овога, податак који је забележио М. Милојевић да је цркву Св. 
Петке у Беревцу саградио краљ Милутин 1292. године не треба баш 
тако недвосмислено одбацити, поготово што у то време тешко да је 
могао да зна да је краљ Милутин имао ћерку Царицу, звану и Зорица.

У цркви Св. Петра и Павла у Мушникову постојао је нат-
пис који је забележио Јастребов, да је црква саграђена 1564. године 
(Јастребов 1882: 56; Стојановић 1902: бр. 642)

† i‹volenñemý sina, pospe{enñemý svtoga duha sñi bo`ýstvni 
hram sý‹dase trúdomý i pospe{enñem svtihý apostolý Petra i Paîla 
vý läto #‹ov.6

Црква св. Николе у селу Драјчић је врло вероватно средњове-
ковна. На основу једног записа можемо закључити да је била појушча7 
бар од 1592. године.

Наиме, на иконама у цркви постоје записи које је забележио 
Јастребов, из те године: (Јастребов 1882: 58–59; Стојановић 1902: бр. 
512–514)

Pomeni, gospodi, Rañko fi pov vý leyto #.z÷.p÷. (икона Исуса Христа)
Pomeni, gospodi, Stepan Bonòva (Богородичина икона)
Pomeni, gospodi, raba tfoego Stanislave (икона Јована Крститеља)
Љ. Стојановић их је погрешно датирао у 1541/2. годину, али је 

то читање исправио П. Пајкић (Пајкић 1958: 57–58).
Петар Костић је својевремено написао да је у селу Средска, и 

поред две постојеће цркве у махалама Богошевци и Пеичићи, саграђе-
на 1875. године нова црква, такође посвећена Св. Николи (1928: 94). 
Међутим, овај податак није тачан јер је у ствари тада само обновљена 
једна старија црква.

Време њеног грађења није могуће тачно утврдити, али верова-
тно потиче још из средњег века. Делимично је био сачуван натпис, на 
унутрашњем зиду, у коме се спомиње сликање фресака и поп Стојан 
(Јастребов 1882: 56; Стојановић 1903: бр. 4647; Петковић 1965: 195): „† 
Izvolènñemý òtca i pospä{enñemý sna i sývr{enñemý svtogo duha popisa 
sñä sÿi svtÿi i b`tvnñi hram. i`e vý svtÿih òtca na{ego arhñerea i 
ïõdotvorca Hristova mîrlñkÿskÿevo Nikolaà. pri popa Stoianú“.8 

 Јастребов је седамдесетих година XIX века путовао кроз Вели-
ку Хочу, и у својим путописним белешкама више пута пише о Великој 

6  тј. 7072–1564
7 Жива црква, црква у функцији.
8 Мало другачије читање код Љ. Стојановића: „†Izvolènñemý òtca i pospä{enñemý 

sÿna i sývr{enñemý svetogo duha popisa sñä sÿi svetÿi i bo`ýstvnñi hram i`e 
vý svetÿh òtca na{ego arhñerea i ~õdotvorca Hristova mîrlñkÿskÿevo Nikolaà 
pri popa Stoianú.“
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Хочи, али је интересантно да када је реч о црквама о њима пише врло 
површно, наводећи само да у селу постоје три цркве од којих су две у 
развалинама (Яастребов 1904: 55–56).

У Жупи Гора нема ниједног очуваног споменика сакрланог ка-
рактера. Остала су само стара црквишта, топоними, гробља, легенде 
и предања о некадашњој хришћанској прошлости. У горанским се-
лима постоје трагови цркава православних предака садашњег стано-
вништва. У неким селима цркве нису одолеле зубу времена, због не-
одржавања почеле су се саме урушавати, остаци су разношени и упо-
требљавани у друге грађевинске сврхе. Већи број цркава је порушен 
по наређењу тадашње турске власти за изградњу џамија или стражар-
ских кула, какав је случај са црквом Светог Николе у селу Брод. Црква 
се одржала до 1861. године, када је по наговору аранутског паше са ње 
скинута плоча и разрушена за потребе изградње његове стражарске 
куле (Яастребов 1904: 8). У селу Рестелици постојала је црква Св. Вар-
варе. Становници тог села причали су Јастребову да је та црква била 
манастир (Костић 1928: 100).

Јастребов је у својој књизи Стара Сербиа и Албаниа детаљно 
описао и манастир Св. Марка (1904: 106–110). На основу живописа, 
проценио је да је црква манастира Св. Марка Коришког била изграђе-
на пре османске владавине. Сматрао је и да је служила као метох црк-
ве Св. Петра Коришког. То је потврђивао и један надгробни натпис на 
камену који се налазио близу манастира Св. Петра, изнад прозора. Тај 
натпис гласи: mc÷a marta k÷ dný prestavi se rabý bo`i monahþ Makariè 
œ÷ò÷~÷œ÷ i si grobþ ègo ve~na èmou pametý (Яастребов 1904: 107).

Црква Богородица Одигитрија у Мушутишту била је једна 
од најстаријих сачуваних цркава у околини Призрена до 2004. го-
дине. Сазидана је 1315. године, о чему је сведочио ктиторски натпис 
изнад врата а који је први публиковао Јастребов: Poïese: i sý‹ida 
se bo`ýstvýni ñ vseïýstni hramý preïistie bogorodice odñgitrie 
ñstema9 na vadai prävisokago kralä Úro{a strúdomý ñ spospe{eniemý 
Ñòana velikago ka‹nca Dragoslava so elenomý spodru`ñemý svoñmý ñ 
Stani{omý sinomý si i sa anom dðeriõsñ v läto. œòkg. end: e (Јастре-
бов 1879: 60).

Црква је у неком моменту, за време османске владавине, била 
са једне стране затрпана земљом, тако да се у њој није могло служи-
ти. На заузимање призренског митрополита Мелетија, игумана об-
лижњег манастира Св. Тројице, Серафима Милошевића и сељака из 
Мушутишта и околних села земља је 1856. године уклоњена. Да се 
црква у потпуности доведе у ред и оспособи за службу помогао је та-
дашњи призренски трговац Хаџи Тома Гудић. Путујући за Јерусалим 

9 Из темеља.
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преко села Мушутишта10 приложио је 3000 гроша у своје име и име 
свога сина Хаџи Стефана. Чим је црква, као храм Успенија Пресвете 
Богородице пропевала дошао је за старешину јеромонах Јеротије Че-
крџић из Призрена, а после њега монах Гедеон Чучулевић, пореклом 
из Горе. Прилозима и његовим трудом подигнута је код цркве двосп-
ратна зграда од слабог материјала, у којој се након Првог светског 
рата налазила школа. Гедеон је успео и да купи у селу нешто земље за 
цркву (Јастребов 1879: 60; Костић 1928: 96).

Јастребов помиње и остатке манастира Свете Тројице код 
Мушутишта близу Суве Реке, за који се не зна тачно када је основан. 
Наводи постојање збирке рукописних књига од XV до XVIII века 
(Яастребов 1904: 111–115). Тако је обитељи манастира Св. Тројице 
(Русиница) у Мушутишту монах Пахомије приложио неколико књи-
га: године 1560. пролог, који је писао у манастиру Војсиловици: Pisa 
se sña knñga vý läto # .z÷.ü÷.i÷. Pisahþ sñõ knigú, glagolèmi prologý, 
mnogorä{nñi monahþ Pahomñe, ú monastirú glagolèma Voisilovica, 
i prilo`ihý õ monastirú svetei i `ivoñna~elýnñe i nerazdelimñe 
troice, glagolèma Rúsinica, vþ slavoslovñe bogú i si ... (Јастребов 
1884: 60–61, Стојановић 1902: бр. 611)11.

Црква Св. Ђорђа у Речанима је властеоска задужбина настала 
половином XIV века. Осликавање речанског храма датује се око 1370. 
године. Према гробној плочи са урезаним делимично оштећеним нат-
писом, изградња и осликавање храма датовани су, најкасније, у седму 
деценију XIV века. Натпис на плочи по Јастребову гласи: 

Voevoda au‹e be ....
Úro... vik veï
na mú pamet

За овим долази натпис посред плоче:

Prestavi se rab bo`ñ voev... v läto œòoê meseca dek .g (Јастре-
бов 1879: 64).

С обзиром да је конзуловао у Призрену, детаљно га је обишао и 
истражио. У својим белешкама наводи неколико занимљивих података 
који могу бити од изузетне вазности за археологију. Већина споменич-
ког наслеђа је истражено и још увек се могу видети, док је један део 
наслеђа остао само забележн према народним предањима, што не зна-
чи да неће бити од велике важности за свака будућа археолошка и науч-

10 У то време се преко Мушутишта и Сиринићке жупе ишло за Качаник и даље за 
Скопље.

11 Запис је, у селу Дворане, забележио И. С. Јастребов.
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на истраживања. Јастребов наводи да је по предању на месту Бајракли 
џамије у Призрену био Душанов двор. Такође и две католичке цркве 
чији остаци нису очувани. Помиње цркве и манастире који су се одр-
жали до данашњег дана, као и цркве које су претоврене у џамије, као 
што је случај са Богородицом Љевишком (Яастребов 1904: 36–51). 

У долини реке Нердимке, западно од Урошевца, забележио је 
остатке тврђаве Петрич, на основу чијих материјалних остатака је 
уочио да је утврђење имало четири округле куле на сва четири угла, 
са подземним затворима, подрумима и складиштима. Утврђење је са 
јужне, југоисточне и југозападне стране имало одбрамбене ровове. 
Са јужне стране рушевина Петрича уочио је неколико гробова, а на 
основу нагиба на источној страни, претпоставља да се налазила мања 
црква (Яастребов 1904: 102).

Јастребов је уочио остатке града који се налази на узвишењу 
које се назива Дервен, и чији назив означава гранични гребен који 
дели поједине жупе и њихова села. На поменутом узвишењу Дер-
вен налазила се некада камена кула окружена дрвеним палисадним 
зидовима. Град је вероватно страдао у раном средњем веку у неком 
од бројних пожара, али је поново обновљен у време Немањића јер је 
имао важан стратегијски значај за контролу пута који је повезивао 
две престонице Призрен и Скопље за време цара Душана и Уроша 
(Яастребов 1904: 47–48). За време Турака, Дрвењград постоји још као 
стражарска кула и под тим називом се помиње у попису Призренског 
санџака 1571. године (Гаџић 2016: 89–90).

За историју српског народа у целини, његове средњовековне кул-
туре и књижевности, правних, филолошких и других научних грана, за-
бачено и данас готово заборављено село Дворане од огромног је значаја. 
Захваљујући дугом и мукотрпном труду и култном односу према старина-
ма, који се са колена колено преносио кроз пуних 18 или 21 свештеничку 
генерацију куће Поповића у Дворанима, ми данас имамо сачуване: Повељу 
Стефана Дечанског издату 1326. године храму Успења Св. Богородице 
у Призрену, Хрисовуљу цара Душана дату манастиру Св. Арханђела код 
Призрена и Законик цара Душана (Призренски рукопис). Повељу краља 
Стефана Дечанског пронашао је руски конзул у Призрену Јастребов код 
последњег потомка ове породице попа Јована Дворанца Поповића у При-
зрену и даровао је Српском ученом друштву. Поп Партеније из ове поро-
дице постао је 1779. године сабрат манастира Св. Марка Коришког и тамо 
пренео ове и друге вредне књиге. Призренски учитељ Никола Мусулин 
је 1859. године пронашао у манастиру Законик цара Душана, који се сада 
чува у Народном музеју у Београду. У цркви Св. Николе у Кориши (да-
нас у рушевинама) нађена је Повеља цара Душана Св. Арханђелима, која је 
била пренета у Народну библиотеку у Београду, али је нестала 1915. године 
(Ивановић 1987: 431).



МАРИЈА М. САВИЋ298

 Јастребов је дао за своје време исцрпну и тачну слику старих 
средњовековних поседа манастира Дечани са постојећим стањем (око 
1870. године), у његово време када је овај манастир од својих некада 
многобројних поседа успео да задржи још само нешто имања у сели-
ма Дечане и Лоћане.

Јастребов се бавио и историјом призренске митрополије, али 
је овде имао грешака, чак и за време од само неколико деценија пре 
његовог боравка у Призрену. Врло значајан период у историји при-
зренске митрополије је онај од 1833. године па до 1840. године, а скоро 
сви подаци које имамо о призренској митрополији за тај период поти-
чу од Јастребова (1879:). Од докумената имамо једну збирку новијих 
аката цариградске патријаршије о њеним епархијама које је објавио 
Д. Анастасијевић (1933: 117), као и податке које даје М. С. Милојевић 
(1877:). Податак да је Синексије дошао у Призрен 1837. године имамо 
код И. Јастребова (1879: 75), а тај датум су по њему усвојили и Р. Грујић 
(1935: 245–246) и епископ Сава (Сава епископ шумадијски 1996: 14, 
131, 457). По подацима које је објавио Д. Анастасијевић (1933: 117), 
Герман је 1838. године био још увек призренски митрополит, што је у 
колизији са податком Јастребова да је Синексије дошао у Призрен још 
1837. године. Ананија се јавља као призренски митрополит 16. јула 
1833. године, када је у Студеници рукоположио за јеромонаха Самуи-
ла Јовановића (АС – Државни Совјет – РНо 196/837 Списак свештен-
ства монашког и мирског реда у целој Србији године 1836.те лист 58, 
число 15) и затим маја 1837. године, када је освештао цркву Русеницу. 
М. Милојевић даје друге датуме и, премда је и овај део његовог текста 
оштро критиковао П. Костић (Костић 1880: 86–87), на основу дана-
шњих сазнања део Милојевићевих података је био тачнији од оних 
које су изнели И. Јастребов и П. Костић.12

Од устанка у Херцеговини 1875. године па до краја рата 1879. 
године био је затворен руски конзулат у Призрену. За све то време 
српски живаљ у Призрену је периодично страдао од упада Љумља-
на. Маја 1878. године основана је у Призрену Албанска лига позна-
та и као Призренска лига. Надолазак мухаџира из Топлице и других 
ослобођених крајева додатно је погоршавао положај српског живља. 
Положај Срба на Косову и Метохији није био побољшан ни почетком 
1880. године, ни кад је реч о цркви. Јастребов је 26. фебруара 1880. 
године известио надлежне у Русији да у неким селима призренског и 
пећког округа свештеник није био и по три године, па је он слао ста-
решину манастира Св. Марка да обави основне хришћанске обреде 
(Бован 1983: 153-154).

12 О овоме видети и: Ј. Караматијевић, Синђелије рашких владика, Гласник Српске 
православне патријаршије, Сремски Карловци. 1931, нарочито стр. 41.
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С обзиром да је Балканско полуострво, на коме су се смењивали 
разни народи који су оставили трагове своје културе, било насељено 
од давнина, током освајања и потом током живљења многи историјски 
извори и споменици материјалне културе су пропали или су остали 
очувани у траговима на терену, или у топономастици, лингвистици, 
историјским изворима и кроз разне обичаје и народна веровања. Ве-
лике заслуге Јастребова биле су управо то што је обиласком терена и 
бележећи остатке споменика материјалне културе на терену и преко 
предања управо отргао од заборава постојање различитих култура. 
Нарочито је важно што је забележио присуство трагова материјалне 
културе, који су важан део српске културне баштине. Многи забележе-
ни споменици на тлу Косова и Метохије представљају основу за сва-
ки почетак будућих археолошких истраживања, као што су и предмет 
даљих проучавања, кроз призму и других научних дисциплина.
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SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES 
OF IVAN STEPANOVICH JASTREBOV IN THE TERRITORY OF KOSOVO 

AND METOHIJA

SUMMARY

Ivan Stepanovich Jastrebov was a Russian consul who was famous for his 
diplomatic activities in the places where he was performing his official duties. 
For our purposes it is important his service in Prizren, where besides diplomacy 
he was dealing with scientific work.  His scientific work was based on travelling 
reports in which he was writing down people’s customs, beliefs, tradition, visible 
traces of old buildings, different monuments of material culture, old inscriptions, 
so that he preserved a large part of the Serbian cultural inheritance from destruc-
tion and oblivion. He was not the archaeologist from scientific point of view, but 
he was important for archaeology since he was the first who visited the field, that 
is did recognostics and wrote down the existence of the traces of settlements, for-
tresses, churches, inscriptions from some monuments, which makes him as the 
unavoidable source and initial fundament for each future researches in the area of 
Kosovo and Metohija.  
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