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Метохија је у средњем веку била привредно, политичко 
и културно средиште српске средњовековне државе. Пећ 
је 1284. године постала средиште и столна резиденција 
Срп ске архиепископије пренесене из манастира Жиче 
после та мошње провале Монгола, а 1346. године, про гла
шењем пећког архиепископа за патријарха и Призрена за 
престоницу срп ског царства, Метохија је постала једна 
од најважнијих српских земаља. У Метохији се налазио 
или и сада постоји највећи број српских средњовековних 
манастира. Ту спадају и три очувана горостаса старе 
српске културе: Пећка па тријаршија, Високи Дечани 
и саборна црква Богородица Ље вишка у Призрену – са
грађени у ХIII и ХIV веку. Ту су спадали и разорени велики 
српски манастири: Студеница – Богородица Хвостанска 
код Пећи и Свети Арханђели код Призрена. Овде долази 
и више пута страдални и обнављани манастир Девич, 
саграђен 1434. године, као и сада малени женски мана
стири Будисавци и Гориоч из ХIV века.

Број: 217/12
Нови Сад, август 2012.

Поштовани,

Прошле године отпочели смо рад на рукопису Милана Ивановића МЕТОХИЈА. Милан 
Ивановић био је у веома дугом периоду директор Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе у Приштини, а последњих је 20-ак година у Београду пошто му је опљачкано и уништено 
имање код Ораховца. У САНУ је до скора био секретар Одбора за Косово и Метохију. Изузетно 
цењен од колега из струке, овај частан  човек преминуо је недавно у поодмаклим годинама (88). 
Од стручњака рукопис је преглeдала др Милица Грковић, а потом и академик Гојко Суботић 
и обоје су се позитивно изјаснили и обећали помоћ поштованом колеги. У Прометеју смо 
завршили редакцију рукописа и материјала, унос текста и лектуру, а сада радимо на  припреми 
илустративног материјала.

Књига МЕТОХИЈА је књига о јужном делу српске државе, написана на четири стотине 
страница и садржи око 400 илустрација. Подељена је на тринаест поглавља која су обухватила 
Метохију од најранијих дана до савременог стања када су албански сепаратисти поубијали 
и раселили многе Србе и порушили њихове богомоље. Прво поглавље – етимологија речи 
Метохија, Друго поглавље – говори о именима жупа и српским владарима. У трећем поглављу се 
наводи шта су све урадили црквени поглавари. У четвртом поглављу „Метохија за време турске 
владавине и албанских злочинстава“. Пето поглавље је посвећено манастирима у Метохији. 
У шестом поглављу казује о средњовековним испосницама. Седмо поглавље је посвећено 
средњовековним писарницама, док у осмом поглављу се расправља о градовима, иконама и 
звонима. У деветом поглављу „Стара српска гробља у Метохији“ показује најстарији период из 
ког су сачувани гробови и њихова обележја. Десето поглавље „Џамије саграђене на местима 
цркава и црквишта“ казује да је у Метохији затирано културно наслеђе Срба. У једанаестом 
поглављу детаљно су обрађена насеља у Метохији са црквама и њиховим остацима.

Укратко, зашто књига МЕТОХИЈА:

 Формат: 33 х 23 цм 
 Повез: тврд, шивено 
 око 400 страна



Поштовани,

Није лако у овом послу са књигама, тешком муком се објављују и мање сложена и мање 
значајна дела и зато сам одлучио  да Вам се обратим за помоћ. За неверовати је да је овакав 
пројекат одбијен на Конкурсу за капитална дела Министарства културе Србије. Многе драгоцене 
књиге за српску културу објавили смо сопственим средствима или претплатама, али сада је 
општа неликвидност у послу, откази, људи су несигурни и на можемо овако сложену и вредну 
књигу да објавимо самостално. 

С друге стране, не очекујемо поклон већ разумевање и подршку. Реално, нама је потребно 
за овај посао око 12.000 евра. Прискочила нам је у помоћ једна невладина организација из 
Новог Сада и обезбедила је 400.000 динара. Вама се обраћамо са молбом да нам помогнете у 
складу са могућностима. Важно је да свако ко нам у овом послу помаже има свест да се помоћу 
ових драгоцених и обрађени података, публикованих у облику књиге, чувају вредне чињенице 
од даљег пропадања, тиме и нашој средњевековоној и садашњој држави, чуваној генерацијама 
и вековима, додаје још један камен у темељ и подиже трајан и  непорецив споменик.

Свака нам је помоћ добродошла. Предвиђено је да књига има око 400 страна већег формата 
(у истој опреми као наше монографије – Дејан Медаковић СВЕТА ГОРА ФРУШКОГОРСКА и Динко 
Давидов СЕНТАНДРЕЈА СРПСКЕ ПОВЕСНИЦЕ),  претплатна цена је 40 евра или 4.800 динара, а 
за оне који претплате 10 и више примерака цена се умањује за 20%. Сви ће претплатници бити 
убележени у књигу.

Надамо се да ћете имати разумевања и да ћете нам помоћи да ову значајну грађу претворимо 
у лепу књигу и спремни смо да примимо Ваше евентуалне сугестије и одговорима на сва питања 
у непосредном разговору.

Са посебним поштовањем,

Зоран Колунџија, 
уредник и директор Издавачке куће ПРОМЕТЕЈ
063/541-276 / zoran.k@prometej.co.rs

споменик српског вековног трајања


