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НЕКОЛИКО КРАЋИХ ПРИЛОГА ИЗ ИСТОРИЈЕ ВРАЊА 179

Темнић

Путописци из времена османске 
владавине о Врању

Премда Ј. Х. Васиљевић говори о томе 
како је Бенедикт Курипешић при одласку 
у Истанбул прошао кроз Прешево то није 
тачно он јекористи други пут о коме ћемо 
нешто рећи касније.

Курипешић је при повратку 1531. годи-
не прошао кроз Прешево. Ево тог дела:1

У сриједу, 11. јануара, пођосмо из Стра-
цина, прођосмо неколико села, путујући вр-
ло дуго, и дођосмо у Прешево (Frostheuo) 
гдје је некад био лијеп град, и ту преноћисмо.

У четвртак, 12 јануара, кренусмо из 
Прешева преко високе планине Црне Го-
ре (Jeruagara) и дођосмо на поље Моравско 
Поље (Marana feld), па затим у село Ливоч 
(Liuatz) и село Горњи Понеш (Ober Ponescha) 
и ту преноћисмо.

При одласку, септембра 1530. године 
користио је други пут:2

У понедјељак, 26. септембра, кренус-
мо из Ливоча пољем, па преко брда Бре-
саља (Presa) и села Ропотово (Roboto) 
дођосмо у лијепо обрађено поље, Топони-
цу (Topollnitza), па опет преко брда Бресеља 
(Presa, Bresa) у село Катун (Khatum)и ту пре-
ноћисмо.

У уторак, 27 септембра, кренусмо из 
Катуна према Врањи (Vraine), тврђави и 
вароши која лежи с лијеве стране. Затим 

1 Benedikt Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku 
i Rumeliju 1530, Beograd 2001, 55 - 56. 
2 Исто, 42

пређосмо Мораву (Morana) па испод вис-
ког брда што је лежало на десној стварни 
дођосмо у село Срдулицу (Surdulitza), и ту 
преноћисмо.

Као што видимо, при одласку у Истан-
бул ишао је путем: Ливоч - Велико Ропото-
во - Топоница - Коњух - Врање. Данас такав 
пут не постоји.

Овим крајем је прошао и Енглез Ед-
вард Браун. Путовање Едварда Брауна је за 
нас посебно интерсантно. Он, наиме, путује 
Грделичком клисуром из Лесковца до Врања 
и даље Куманова што значи да је то био 
уобичајен пут у то време крајем XVII века 
ако званична енглеска делегација путује тим 
друмом. Друго, не мање важно он спомиње 
тврђаву Голубац која доминира Врањем и 
затвара клисуру.3 Ево целог одељка који се 
односи на Врање:4

�e next day we travelled over the 
Mountain Clissura, one of the Spurs or 
Excursions of Mount Hamus. We were much 
surprised at the gallant appearance thereof, for 
the Rocks and Stones of this Mountain shine 
like Silver, and by the light of Sun and Moon, 
a�ord a pleasant glittering show, as consisting of 
Muscovia glasse, whereof I brought some home 
with me. We descended in a narrow rocky way 
by the strong Castle of Kolowbotz, or Golobotz, 
and came unto Urania, seated at the bottom of 
the Hill; this is a strong Passe, which the Castle 
3 Браун Марково кале назива Голубац. О томе види 
даље у посебном поглављу.
4 Edward Brown, Brief Account of some travels in Hungar-
ia, Servia, Bulgaria, Macedonia, �essaly, Austria, Siyria, 
Carinthia, Carniola and Friuli, London 1673, 44 - 45.

Небојша Ђокић
Српски научни центар, Београд

Методиије Марковић, архимандрит
игуман манастира Прохор Пчињски

НЕКОЛИКО КРАЋИХ ПРИЛОГА ИЗ ИСТОРИЈЕ ВРАЊА

Апстракт: У раду је дато неколико кратких прилога из историје Врања и ближе 
околине. Најпре су дата неколико путописа из XVI, XVII и XVIII века, затим је разматрана 
могућност да се врањска тврђава звала Голубац или Голубиња, покушано је тачније датовање 
Вукановог освајања Врања и коначно дата је историја врањске цркве Св. Петке некдашње 
Крстасте џамије.

Кључне речи: Врање, Прешево, путописи, Курипешић, Браун, Јеротије, Вукан, Св. 
Петка, Крстаста џамија
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Темнић

commandeth, and locks up the passage.
�e Hills between Servia and Macedonia, 

are a part of Mount Hemus; which, under 
several names, is thought to extend from the 
Adriatick to the Euxine Sea; admitting of several 
passages, which Philip King of Macedon took a 
special - care to shut up against the Neigbouring 
Nations. Which when he had done, he thought 
himself secure: and that from thence no enemys 
could comeat him,except they dropped out of 
the Clouds. Some have thought, that from the 
middle peaks of Hemus a man might see both 
the Euxine and Adriatick Seas; and King Philip 
made tryal of it: but we�nd not, that he satis�ed 
his curiosity therein; nor do I think any hath 
done it. Being upon high Mountains, and more 
inclining to the Adriatick Sea, I viewed all about; 
but found, that the high Albanian Hillsdid cut 
o� all long Prospect.

From Urania we passed to Comunava, near 
which there is still a Greek Monastery, upon 
the side of the Hills. From thence to Kaplanlih 
or Tigres Town; but why so called, I could not 
learn. �en to Kuprulih or Bridge - Town,where 
there is a considerable River named Psinia, 
and a good Bridgebuilt over it. �is Town was 
casually set on �re, while we were in it, and a 
great part of it burnt down; the �re encreasing 
much before wegot out of it. Here we met with 
many persons, whobrought the Tribute, and 
a present of Hawks out of Wallachia unto the 
Grand Signior, then residing at Larissa.

Најопширнији српски путопис овог пе-
риода саставио је јеромонах Јеротеј Рача-
нин, који је путовао у Свету земљу током 
1704. и 1705. године, а успомене са тог пу-
та описао тек 1727. године у фрушкогорс-
ком манастиру Ремети. Аутограф овог дела 
није сачуван јер је средином XIX века стра-
дао у великој поплави Сремских Карловаца, 
где се тада налазио. Путопис је пре пропас-
ти објавио Осип Бођански5 и извесне делове 
Стојан Новаковић.6 За ово дело све до данас 
влада живо научно занимање.7

5 [О. Бодянскїй], Путьшаствіе къ граду Іерусалиму 
Іеро ея, Іеромонаха Рачанинскаго, въ лѣто отъ 
бытія 7212, а отъ Рождества Христова 1704, месяца 
Іюліа 7, Чтенія въ Императорскомъ обществѣ 
исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ 
университетѣ, кн. IV, октябрь – декябрь, Москва, 
1861, 1 – 42.
6 С. Новаковић, Прилози к историји српске књижев-
ности. VI Јеротија Рачанина пут у Јерусалим 1704. 
год., Гласник СУД, ХХХI, Београд, 1871, 292 – 310.
7 П. Стаматовић, Сербско у Ерусалимь путованѣ 
1704. године. (Из старогь рукописа), Сербска пчела 
или Новый цвѣтникъ за годину 1841, књ. XII, [Сеге-
дин] 1841, 78–84; Б. Маринковић, Одломци трагања 
за Рачанима и традицијом о Јеротеју Рачанину, Го-

Ево дела Јеротијејевог путиписа из 
1704. године који се односи на крај око 
Врања:8

«... и доидосмо под Лѣсковацъ на ужи-
ну код камените цркве, пак дойдосмо до 9-
га конака па Лѣсковачку клисуру, пак ус-
тасмо рано и уђосмо у клисуру, и падосмо 
на ужину у клисури, у страни, кано коза на 
малю, и ту помилише зміе, и жабе и гуще-
ри, и норняче, мало у воду не поскакасмо от 
страха, и паки падосмо на 10 конак под мо-
настырь Решитски, на измак Вранске клису-
ре. И ту наловисмо рака за вечеру, и ту об-
ретосмо чловѣка, и кажу, да му е 120 лѣта, 
проседе браде, и три му се пут зуби мѣнялн, 
пак нарасли како у дѣтета, и 2 пут брада 
опадала, пак нарасла, и има сына сѣђа от от-
ца, и казиваше, да ніе тай старацъ Турчина 
виђѣо, ни харач дао, ни вина піо, него па-
сао овце на горахъ. И ту видисмо чловѣка и 
дѣвойку те се окаменили, те казива старацъ 
тай, да є кум с кумомъ сатворіо блудъ, тога 
ради се окаменили. И оттолѣ устасмо рано, 
и дойдосмо у Враню на 11 конак, и из Вра-
нье дойдосмо на 12 конак у Кощуне, недо-
макъ 40 црквы; ту є прежде велика варош 
била за србског господства, и сад по турски 
зову кркъ клиса, и видох ту корита каменна 
око бунара много множаство велми голѣмо 
за дивленіє, и чудисмо се, и над той варо-
ши видѣсмо три хлма велми висока, Бого-
мъ саздана, а на врху равна, и от єдне стра-
не може чловѣкъ попѣти, а от ине не може, 
и то зову шаторища Марка Кралѣвића, и 
Милоша Обилића, н Релѣ Омућевића, и Но-
вака Дебелића; и ту се у ютру згоди прине-
сеніє мощій святые Петки Трновскіе едне те 
црквѣ храмъ, и пазаръ се купій, и ту обре-
тосмо обнліє хлѣба и вина, и славы Висаріо-
нъ нашъ другъ. И дойдосмо на 13 конак, у 
дишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XII/I, 
Нови Сад, 1969, 263–300; М. Павић, Историја српске 
књижевности барокног доба (XVII и XVIII век), Нолит, 
Београд, 1970, 305–322; И. Грицкат, Језик српских пу-
тописа из XVII и с почетка XVIII века, Зборник ис-
торије књижевности, Српска академија наука и умет-
ности, Одељење језика и књижевности, књ. 10, Стара 
српска књижевност, Београд, 1976, 297–322; Т. Јова-
новић, Путопис Јеротеја Рачанина, Браничево, XL, 
Пожаревац, октобар 1994, 62–99; Стара српска књи-
жевност. Избор из средњовековне књижевности: пое-
зија, похвале, апокрифи. Избор и пропратни текстови 
Томислав Јовановић, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1997, 57–91; Стара српска књижев-
ност. Хрестоматија, 219–247; Томослав Јовановић, 
Бугарска у старој српској поклоничкој прози, Balcanica 
XXXV, Београд, 163.
8 С. Новаковић, Прилози к историји српске књижев-
ности. VI Јеротија Рачанина пут у Јерусалим 1704. 
год., Гласник СУД, ХХХI, Београд, 1871, 297 - 298.
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Горобинцѣ, на Овчеє Полѣ, и туду видѣхъ 
красну землю, лѣпа поля и жита, и виногра-
ди, и овощія многоразлична, и лѣпе рѣке те-
ку из ...»

Као што видимо и он је прошао Грде-
личком клисуром. На изласку клисуре, ре-
лативно близу Врања спомиње манастир Ре-
шитски. За нас је много интересантније спо-
мињање села Кощуне, готово сигурно дана-
шњег села Кршевице. Да је сасвим сигурно 
реч о том селу потврђује нам и његов опис 
објеката намењених за каптажу воде које су 
скоро открили архелози у том селу а који су 
релативно ретки. Реч је о објектима из хе-
ленистичког периода а не средњег века као 
што наводи Јеротије. Црква Свете Петке у 
близини села Кощуне је извесно црква Св. 
Петке у истоименом селу. јеротије наводи да 
се у околини налази чак 40 цркава. Без об-
зира што тај број не трба узимати као поуз-
дан сасвим је сигурно да их је био већи број.

Голубац - Голубиње

Када је Милош Савковић одржао 1934. го-
дине у Београду предавање у Борином Врању 
спомену је у излагању да се по легенди Врање 
некада звало Голубиње. Јован Хаџи Васиљевић 
га је новинама Правда због тога жестоко напао 
(критиковао га је за још неке наводе али за нас 
овде небитне). Савковић се у Правди од 6 ју-
на 1934. године правдао наводећи да он ника-
да није рекао да се Врање звало Голубиње већ 
да је само реако да тако казује народна леген-
да. Јован Хаџи Васиљевић није то уважио твр-
дећи, у напису од 6. јуна, да не треба таквим из-
мишљотинама уносити заблуду у народ.9 Ин-
тересантно је да му није сметала легенда да је 
тврђаву саградио Краљевић Марко и да се због 
тога зове Марково Кале.

Проблем са именом Голубац за тврђаву у 
Врању је много сложенији него што је то мис-
лио Јован Хаџи Васиљевић. Наиме, назив Голу-
бац се јавља у многим изворима од којих неки 
као што ћемо видети имају озбиљну тежину.

Путовање Едварда Брауна је за нас посеб-
но интерсантно. Он, наиме, путује Грделичком 
клисуром из Лесковца до Врања и даље Кума-
нова што значи да је то био уобичајен пут у то 
време крајем XVII века ако званична енглеска 
делегација путује тим друмом. Друго, не мање 
важно он спомиње тврђаву Голубац која доми-
нира Врањем и затвара клисуру. Напред смо 
9 Расправа између Милоша Станковића и Јована Хаџи 
Васиљевића објављена у новинама Првада 1. и 6. јуна 
1934. М. Станковић, Одговор г. Хаџи Васиљевићу, 
Правда од 1. јуна 1934, 6 и Одговор г. Јована Хаџи Ва-
сиљевића, Правда од 6. јуна 1934, 12

дали цео одељак па да га овде не понављамо.10

Рудторфер у својој војној геограгији, по-
миње да пут из Ниша за Куманово иде «преко 
Лесковца и Голубац - клисуре и Врања.»

Хан каже да се Марково Кале зове Голуб, 
па по њему и Врање Голубиње:11

«Die Burg führt den Namen Golub, das 
slavische Appellativ für Tauben, und von ihr wird 
Wranja auch Golubine genannt. Vermuthlicli ist 
dies das noch auf der Kiepert'schen Karte drei 
Stunden nördlich von Wranja auf dem linken 
Morawaufer �gurirende Golumbatz, nach  
welchem wir uns im Morawa-Dé�lé vergebens 
erkundigt hatten.

...........................
Die Ruinen des Golubgrad gehören o�enbar 

dem Mittelalter an, hier so wenig als in der Stadt 
zeigte sich irgend ein antiker Rest, und unsere 
betre�enden Fragen wurden ebenso wie die 
nach alten Münzen oder geschnittenen Steinen 
einstimmig verneint.» Том приликом, он даље 
помиње како Страбон вели да су Галабри дар-
данско племе које је живело у јужној Дарда-
нији, па се пита: да ли Голуб и Голубиње не ће 
бити пословењен облик од речи Галабри, тим 
пре кад се узме на ум да дардански Арнаути зо-
ву  своје суседе Арнауте укупним именом Лаб - 
Гулаб, коме ће прва половина значити житеље 
Лаба, а друга житеље овога краја, Галабре, који 
су, по Страбону, имали и једну стару варош, по 
Хановом мишљењу садашње Ново Брдо, Ха-
мерову „матер градовима».12 Хан, премда на 
једном месту за Трновац претпоставља да би 
могао римски Аnausar, на другом месту као ал-
тернативу даје Врање.13

Поред странаца о томе пишу и домаћи 
аутори. Најпре 1880. године М. Ракић.

Врањанци су имали традицију да се њи-
хово место звало, у старо време, Голубинац 
(гдекоји кажу и Голубац); да је садашње Мар-
ково Кале стари град Голубинац; да се цео ок-
руг врањански звао Голубиначки и да су вла-
дике грчке, о летурђији, помињале A… agiai 
tῶn peristerῶs ™ulsiai, што ће рећи света голу-
биначка црква.14

Један од најбољих познавала Врања Алек-
са С. Јовановић 1898. године пише слично.

10 Edward Brown, Brief Account of some travels in Hun-
garia, Servia, Bulgaria, Macedonia, �essaly, Austria, Si-
yria, Carinthia, Carniola and Friuli, London 1673, 44 - 45.
11 Hahn, Reise von Belgrade nach Salonik, Wien 1868, 82 
- 83.
12 М. Ракић, Из Нове Србије, Отаџбина књ. 5, Београд 
1880, 39 - 40.
13 Hahn, Reise von Belgrade nach Salonik, 235
14 М. Ракић, Из Нове Србије, Отаџбина књ. 5, Београд 
1880, 40
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Име Врања, нема сумње, давнашње 
је. Предање казује, да се Врања у старо вре-
ме звала «Голубиње.» У Вукову Речнику 
реч „врањ“ означује у нашем народу некак-
ву птицу као голуб гриваш. Као куриозитет 
треба узети податак да се у Зети близу хумс-
ког блата, налазе једно до другог село Голубо-
вац у коме је црква св. Петке, и село Врања са 
црквом храма св. Николе, коју је по предању 
зидала Јелена ћерка кнеза Лазара. У Врању 
или Голубињу, има такође црква св. Николе, 
а постоји и цркве св. Петке.15

Реч «врањ» етимолошка основа Врању 
(старинско ,,Врањеи), као месни или обласни 
назив, није ретка у српском народу. Постоји 
у околини призрена Врани До. У Зети  је ото-
ка Врањнна. У околини Шапца постоји село 
Врањска, у околини Београда Вранић,  у око-
лини Смедерева Враново итд. 

О Голупцу и Голубињу пише и Феликс 
Каниц:16

«Стење и камење ове планине личи на 
сребро и под зрацима Сунца или Месеца има 
светлуцав и пријатан изглед јер садржи мос-
ковитско стакло (ћилибар); зато сам узео не-
ки комад и понео кући. Ишли смо низбр-
до, стрмим и уским каменитим путем, поред 
утврђеног замка Коломбац или Голомбоц, и 
стигли у Уранију, у подножју брда, које je, за-
право, утврђен превој који контролише је-
дан замак.» У Брауновом приказу, каракте-
ристичном за ондашњи начин научног пос-
матрања, од посебног je значаја стари, сада 
заборављен назив замка, који се потврђује 
још живим предањем да се оближња варош 
Врање некада, по свом оснивачу Голубу, зва-
ла «Голубиње». Међутим, мада у Даничиће-
вом Рјечнику коришћени извори не познају 
никакво Голубиње или Голубац у области 
горње Мораве, по народном предању je опе-
вани краљевић боравио у том замку и храб-
ро га бранио од Турака, пa je отуда и назван 
«Марков град». A кад je Марко пред турском 
премоћи морао да узмакне, он je са својим 
Шарцем са стене, у којој je остао отисак ње-
говог огромног копита, прескочио на источ-
ну Плачевицу, која je тако названа јер je Мар-
ко тамо заплакао, a ca ње се пребацио на за-
падну Крстиловицу, где се код сада разруше-
не црквице Св. Тројице прекрстио. У потоку 
који протиче дубоко доле види се место од-
носно удубљење где се купао, a на обали по-
тока његова огромна «фуруна» (пећ).

15 Алекса С. Јовановић, Врања и њено Поморавље, 
Дело књ. 19, Београд 1898, 260.
16 Феликс Каниц, Србија земља и становништво, 
Београд 253 - 254

Врло важан податак је да је званич-
на титула врањског епископа Пајсија била 
peristerῶs επίσκοπος тј Епископ Голубачки. 
Интересантно је да Јован Хаџи Васиљевић у 
својој биографији митрополита Пајсија на-
води тај податак али га оставља без комен-
тара док владика Сава у својој монографији 
о српским јерарсима сматра да је то почасна 
титула.

Када узмемо у обзир све напред изнето 
не треба oдбацити могућност да се врањска 
тврђава некада ипак звала Голубац.

Вуканово освајање Врања

Док постојање жупе Врање у доба 
Немањића није спорно треба ипак бити 
опрезан повезавање жупе Врање са првим 
помињањем овог краја, под тим именом, 
у време борби српског жупана Вукана и 
византијског императора Јована Комнина. 
Ево шта о томе пише Ана Комнина у њеној 
чувеној Алексијади:17

10 ™ληίζετο τ¦ς παρακειμένας πόλεις καˆ 
χώρας, καˆ τ ν Σκοπ…wν τ¾ν œξω χώραν 
τελείως ºρίπωσε, τÕ δέ τι καί κατέκαυσεν. 
οÙ μέχρι δέ τούτου, ¢λλ¦ καˆ τÕν Πόλοβον 
καταλαβëν και ¥χρι Βρανέας φϑάσας και 
δηώσας ¤παντα πολλ¾ν τέ λείαν ™κειϑεν 
¢φελόμενος ε„ς τ¾ν ο„κείαν Øπέστρεψε 
χώραν.

10 He могавши више издржати, 
пошто je већи део (војске) изгубио, (Јован) 
потражи пут према царском граду. На то 
се Вукан осмели и, како није преостало 
никога да му се супротстави, поче да пљачка 
суседне градове и земље. И околину Скопља 
(των Σκοπίων) потпуно опустоши, a делом 
и попали. Али не само то, него, заузевши и 
Полов (τον Πόλοβον) и стигавши до Врања 
(Βρανέας), уништи и опустоши све и одвуче 
отуда много плена па се врати у сопствену 
земљу

Овај Вуканов упад Ф. Баришић датира 
оквирно у 1094. годину18 док Я. Я. Любарский 
у свом преводу Алексијаде19 упад прецизније 
датује у пролеће 1094. годину.

17 CFHB 40.1 Annae Comnenae Alexias, D. R. Reinsch 
- A. Kambylis (eds.), I. Prolegomena et textus, Berlin, de 
Gruyter 2001, 267 (IX 4,6 (12))
18 Византијски извори за историју народа Југославије 
Том III, Београд 1966, 388
19 Анна Комнина, Алексиада, Москва 1965, 251 - 252
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Стара врањска црква Св. Петке – 
Крстата џамија

О старој врањанској цркви Св. Петке Ј. 
Х. Васиљевић пише следеће:20

На месту Крстате џамије, испод старе 
врањске цркве Св. Николе била је пре 100 
и неколико година српска црква Св. Петке.
Како је овај део града око цркве, касније 
џамије најстарији део, то су се у њему 
настанили Турци, услед чега су се Срби 
разбежали. На тај начин је црква сасвим 
опустела па су 1831. године Турци покушали 
да место цркве подигну џамију, и, после 
великога труда и многих трошкова и успеше.

Интересна је прича о постанку 
ове џамије, те ћу је сасвим укратко овде 
саопштити:

Ова је Св. Петка била . врло чудотворна 
и није се никако давала Турцима - да је у 
џамију претворе. Много су мајстора сатрли 
око подизања џамије и довозили су их и са 
стране, веште зидању, али им је се Св. Петка 
увек јављала и посао осујећивала. Турци 

20 Јован Х. Васиљевић, Ка историји града Врање и 
његове околине, Годишњица Николе Чупића књ. 16, 
Београд 1896, 299

нису могди усправити мунаре никако. 
Таман да га доврше Св. Петка га обори. Тако 
је то бивало непрестано док се Св. Петка не јави 
једној баби у сну и не поручи по њој Турцима да 
не будале и да не троше паре. Докле год не ставе 
на мунарету крст, знамење Св. Петке, неће им се 
нити мунаре нити џамија одржати. Турци то не 
примаху још и тек кад видеше да им се другчије 
не може, метнуше на мунаре крст мали, и мунаре 
им се одржа и џамија им остаде. И Срби и Турци 
су је звали Крстатом џамијом.

Тако је место цркве Св. Петке постала 
Крстата џамија.

Срби су се њом поносили и кад је 
постала џамијом а Турци су избегавали 
говора о њој и нису радо ишли у њу. 
Нарочито ју је пазио, око педесетих година 
Хаџи – Удин и поклоне јој чинио. Он је 
сазидао и мост до џамије.

Ова је црква и као џамија задржала 
ону чудотворну моћ. Важила је и као 
најлековитија. У њој су Турци имали 
Јашъл дирек.21 Ту су доносили болеснике и 
заветовавали их од разноврсних болести.
21 Јашъл-дирек значи дирек, стуб здравља, живота и 
узраста. Обичио су уз овај стуб усправљали бодесника 
и у крајњој тачци његова узраста (висине) закуцавади 
по један ексер у стуб.
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По ослобођењу Врања Српкиње 
преобратише ову џамију опет у цркву. 
Доносиле су иконе, кандила, свећњаке 
и почеше да долазе свакога петка да се 
моле Св. Петци. Нарочито су долазиле 
жене нероткиње и оне којих деца нису 
дуго живела или су била стално блесна. 
И Српкиње су заветавале своју децу пред 
оним истим Јашъл диреком.

О цркви Св. Петке тј крстатој џамији 
најдетаљније је писао Алекса С. Јовановић 
који се упознао са њеном историјом непос-
редно по ослобођењу Врања 1878. године. 
Ево шта он каже:22

Налази се међу последњим врањанс-
ким кућама пред уласком у ждрело Марко-
ва калета. Мештани је зову „крстата џамија“. 
Верују предању да је некад била црква свете 
Петке и да се не даде претворити у џамију 
пре, док се на минарету не диже крст.

По архитектоници којом је извођена, 
не бих рекао да је ова турска богомоља икад 
била црква : али је предање о том још тако 
живо да му ваља и поверовати нарочитоо с 
тога што се за владе Турака цела њена ули-
ца зваше „клизе – махала“ (црквена махала). 
Овде су Турци најрадије турчили хришћане, 
ударајући иза сваког сунећења по један го-
лем клинац у зид џамије, за успомену.

22 Алекса С. Јовановић, Врања и њено Поморавље, 
Дело књ. 20, Београд 1898,41 – 43.

Причао ми је отац Алекса, свештеник 
из Врање старац преко 60. година, да се тур-
чење цркве збило за детињства његова деде, 
дакле пре 100 година, но ја судим да је то мо-
рало бити много раније.

Састојци зидова једновремени су без 
икаквих трагова од доцнијих преправака; 
али тим није искључено веровање да је џа-
мија могла бнти подигнута на месту ста-
ре цркве. У нашим писаним споменицима 
неманићког доба налазимо у Врањи „храм 
светог Николе“, о коме ћу говорити у проду-
жењу и храм „св. Петке“ што ваљда има как-
ве везе са овом џамијом.

О нашем доласку, хоџа ове џамије Хај-
дар – Челебија, побеже у Скопље. Његови 
су претци родом из Анадола. Откако је саг-
рађена џамија чему по турском рачуну има 
више од 200 година њене су старешине на-
изменце из те једне породице. Хоџа је био 
добар човек, учио је турској књизи и српску 
децу. Ђаци су виђали у њега гомилу Србуља 
и црквених утвари, што је као својина старе 
цркве, прелазило наследно с једног хоџе на 
другог. Једном од тих ђака — Манаспју Јаза-
ковићу, доцније свештенику у Врањи, дошла 
су у руке два листа старе црквене књиге ср-
пске редакције. Остале старине однесе хоџа 
у Скопље, ваљда као спомен на негдашње
порабоћење наше свете Петке.

Судећи по тексту, поменути листови 
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старе књиге јесу остаци неког упропашће-
ног српског октојика. Чисти и леп напис 
појетично изложене садржине, сведочи, да 
је то писала извежбана рука. Осим осталих 
песама, има у овој старини и одломак тро-
пара свете Февроније (пада 25. Јуна). Вре-
ме настанка овог рукописа тешко је одреди-
ти. Стојан Новакокић је сматрао да није поз-
нији од XIV века. При дну једног листа ис-
под текста, има ова брзописна белешка дру-
ге лошије руке „Немац диже се на везира“. 
То је доказ, да је у времену турско – немач-
ких ратова (1689 – 1800) била у рукама ср-
пског читаоца. Писана је на пергаменту на 
листовима велике четвртине, у два ступ-
ца са по тридесет врста. Наслови тропара и 
почеци периода писани су црвеним масти-
лом са шарама а остало обичним. Листове 
је А. С. Јовановић предао библиотеци ниш-
ке гимназије.

Света Петка, иначе Параскева (грч. 
Παρασκευή - петак), којој је по предању пос-
већена била „крстата џамија“, родом је Срп-
киња. У својим путописним белешкама, М. 
Милојевић помиње ову светитељку по ста-
рим записима као „свету Петку српску“. То 
је опште прослављена српска н румунска 
светитељка, којој календарски помен пада 
14/27. октобра. 

О Крстатој џамији писао је и Сретен 
Л. Поповић који је ову необичну џамију, та-

кође, обишао непосредно по ослобођењу:23

„ ... „Крстата џамија“, која се тако због 
тога зове што на минарету, на врху, поред 
турског полумесеца има и крст Прича се да 
је ово била наша црква, па кад су је Турци 
у џамију обратили, дозидали су од запад-
не стране цркве минаре, тороњ, који чим је 
озидан, и на њу полумесец постављен, јед-
нако се рушио и падао дотле – док поред по-
лумесеца није стављен и крст. Ова сада џа-
мија и није оног кроја и направе као што се 
џамије зидају (као што ни Аја Софија у Ца-
риграду не изгледа као џамија): она је од те-
саног камена, а између редова камења по не-
колико су редова цигаља, без да је малтери-
сана. Цигље су по калупу и пециву подоб-
не римским или византиским цигљама, које 
су и наши неимари усвојили. Џамије које 
су Турци у познија времена зидали, од ка-
мена су, не баш добро отесаног, премда су, 
рушећи друге старе зидине и зграде, често 
употребљавали и готово тесано камење и 
цигље, што се нарочито и очито видети мог-
ло код великог хамама, за који би се рекло 
да је римска направа, што има много узида-
но старих цигаља. Крсташка џамија и у то-
ме је сведок о негдашњој нашој цркви: што 
се око ње не налази ни један турски гроб, а 
иначе је свуда око турских џамија гробље, 
подобно као што је у старија времена било 
и око наших цркава; па Турци знајући све 
то, и што је око ове цркве било доста старих 
хришћанских гробова, нису хтели ни у гро-
бу да леже упоред и заједно са ђаурима (не-
верницима), иако су многи од њих, или бар 
њихови преци, који су силом догађаја при-
мили мухамеданство, били такође неверни-
ци — хришћани.

Но нису само ти докази. Као год што је 
код нас у обичају да се у време кад је лети ве-
лика суша, или многа киша, носи литија, та-
ко и Турци кад чине у то име „дову» (молит-
ву) и носе литију од џамије до џамије, најпре 
пођу од ове џамије, а ствар је позната да се 
„дова» почиње од прве и најстарије у Беог-
ралу зване Барјакли-џамије (која је на сву 
прилику остатак од оних бивших четрнаест 
цркава под Високим Стеваном, сином кнез 
Лазаревим, од којих данас нема ниједној 
трага). Осим тога, у овој црквоџамији има 
и један гроб, за који се не зна чији је, на који 
долазе и леже као болни поради исцељења и 
мухамедовци и, по већој чести, хришћани; 
и Турци не бране, или бар за њихове влада-
вине нису бранили хришћанима долажење 

23  Сретен Л. Поповић, Путовање по новој Ср ,
Београд 1879, 485
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