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Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

БЕ ЛЕ ШКЕ О ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ**

Ап стракт: Да бар ска епи ско пи ја ула зи ла је у са став пр вих Са ви них 
епи ско пи ја. Се ди ште епи ско пи је, ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, у до ли-
ни Ли ма ве ро ват но је пред не ма њић ка за ду жби на. То зна чи да је мо на шка 
тра ди ци ја по сто ја ла у срп ским зе мља ма још у XI и XII ве ку, и да је на тој 
тра ди ци ји ба за на ко јој се раз ви ја срп ска цр кве на са мо стал ност. 

Кључ не ре чи: епи ско пи ја, Си но дик, ар хи тек ту ра, Да бар, ма на стир, 
тра ди ци ја, ин тер фе рен ци ја.

По мен Да бар ске епи ско пи је у По ве љи о осни ва њу срп ских епи-
ско пи ја, ко ју су из да ли св. Са ва и и Сте фан Пр во вен ча ни, а ко ја нам 
је са чу ва на у по зном пре пи су из по ло ви не XV ве ка, пред ста вљао би 
уства ри по пис пр вих но во о сно ва них срп ских епи ско пи ја уну тар гра-
ни ца срп ске др жа ве1.

На и ме, град to Dobriski,k (d|a|pqjh, прид. d|a|p) што би да нас 
би ла област Да бар, по ми ње Кон стан тин Пор фи ро ге нит као је дан од 
шест гра до ва у За ху мљу, док га два ве ка мла ђи Поп Ду кља нин у свом 
спи ску жу па по ми ње као De bre ca (Да бар)2. Из ве сне те шко ће око 

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, v Pra ze, 1870 (2), 54.
2 Кон стан тин Пор фи ро ге нит, Спис о на ро ди ма, Ви зан тиј ски из во ри за исто-

ри ју на ро да Ју го сла ви је, II, Бе о град, 1959, 61. Ље то пис по па Ду кља ни на, Бе о град, 
1988, 123 (Ono go ste, Co mer ni za, Pi va, Ge ri co, Ne tu si ni, Gu i se mo, Com, De bre-
ca, Ne re tva и Ra ma). Кон стан тин Ји ре чек, „Тр го вач ки пу те ви и руд ни ци Ср би је 
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са мог об ли ка име на и не сла га њи ма исто ри ча ра око уби фи ка ци је Да-
бра, раз ре ши ла се је у ко рист иден ти фи ка ци ја De bre ca као си ни но ни-
ма за три раз ли чи те обла сти: хум ски Да бар – из ме ђу Гац ког, Сто ца и 
Не ве си ња, по лим ски Да бар – на сред њем и до њем Ли му и не ре тљан-
ски Да бар – код Не ре тве за пад но од Ко њи ца3. С дру ге стра ни ако би 
се узе ла у об зир Ду кља ни но ва по де ла Ср би је на Бо сну и на Ра шку, 
област По ли мља не би има ла ни ка кве ве зе са Ду кља ни но вим Под гор-
јем – при па да ла би Ра шкој, а са мим тим и област Да бра4. До ли на Ли ма, 
Пи ве, Ибра и Та ре (ма на стир Ста ра Па вли ца на Ибру, све ти Ни ко ла 
у Да бру и све ти Ђор ђе у Да бру, Ари ље о Ибар ски Гра дац) по кри ва 
област нај ра ни је рас про стра ње но сти Ср ба. За бе ле же ни то по ни ми у 
ју го за пад ној Ср би ји на ле вој ова ли Ли ма, Су ти ван (San ctus) и Мој-
стир (mo ni ste ri um) (бли зу ма на сти ра св. Бо го ро ди це Гра дач ке), ко ји 
пред ста вља ју сло вен ску из вед ни цу из вул гар но ла тин ског, го во ри са ми 
по се би да је у Ср би ји би ло ма на сти ра и мо на штва и пре све то га Са ве5. 

У исто риј ској на у ци ју рис дик циј ска област Да бар ске епи ско пи је 
че сто је пи сто ве ћи ва на са Да бар ском (Де бар ском) епи ско пи јом, ко-
ја је би ла у са ста ву Охрид ске ар хи е пи ско пи је још од XI ве ка, а ко ја је  

и Бо сне у сред њем ви је ку”, Збор ник Кон стан ти на Ји ре че ка, I, Бе о град, 1959, 235-
237. Пе тар Шо ба јић, „Да бар ско по ље у Хер це го ви ни”, Срп ски ет но граф ски збор-
ник, књ. 34, LXVII, Бе о град, 1954, 6-8.

3 Ми ха и ло Ди нић, Срп ске зе мље у сред њем ве ку, Бе о град, 1978, 229-231. Сто-
јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X-XII ве ка”, Гла сник СУД, XLVI II, 1879, 75-76. 
Ила ри он Ру ва рац, „О епи ско пи ји да бар ској и да бро-бо сан ској”, Го ди шњи ца НЧ, 
Ia, 1877, 247-253. Си ни ша Ми шић, Хум ска зе мља у сред њем ве ку, Бе о град, 1996, 
16, 21, 28.

4 „Ср би ју, пак, ко ја се зо ве и За гор је, по дје лио је на дви је по кра ји не, од ко јих 
се јед на од ве ли ке ри је ке Дри не про сти ре пре ма за па ду до пла ни не Pi na; њу на зи ва 
и Бо сном, а дру га об у хва та про стор од ре че не ри је ке Дри не пре ма ис то ку до “Lu-
pia-e и Ска дар ског је зе ра; њу на зи ва Ра шком”, Ље то пис по па Ду кља ни на, 114. Ми-
ха и ло Ди нић, Срп ске зе мље у сред њем ве ку, 231. Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти 
X-XII ве ка”, 75-76. Пе тар Мр ко њић, „Сред ње По ли мље и По тар је”, Срп ски ет но-
граф ски збор ник, I, Бе о град, 1902, 256, 258. Јо ван ка Ка лић, „Цр кве не при ли ке у 
срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не”, Са ва Не ма њић – Све
ти Са ва, Бе о град, 1979, 48-52.

5 Алек сан дар Ло ма, „Су те ли ца – то по но ма стич ки тра го ви ла тин ског хри-
шћан ства у уну тра шњо сти пред не ма њић ке Ср би је”, Исто риј ски гла сник, 1-2, 1987, 
8-10. Ва си ли је Мар ко вић, Пра во слав но мо на штво и ма на сти ри у сред ње ве ков ној 
Ср би ји, Срем ски Кар лов ци, 1920, 44-45. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у 
срп ским зе мља ма, Бе о град, 2004, 136-137.
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по сле Ми лу ти но вих за у зи ма ња ју жних обла сти 1284. г. (Де бра, Ки че ва 
и По ре ча), ушла је са став Срп ске цр кве6. У Све то сте фан ској по ве љи 
мо же се кон ста то ва ти по мен два „да бар ска епи ско па, ко ји но се исто 
име – Јо ван“. На пр ви по глед сма тра ло се да је реч о пи сар ској гре шци, 
ме ђу тим уви дом у по пис срп ских епи ско пи ја од св. Са ве до Ни ко ди-
мо ве по ве ље за ма на стир св. Сте фа на у Бањ ској, у спи ску епи ско пи ја 
Да бар ска епи ско пи ја на ла зи ла се је увек ис пред мо ра вич ке, а из ме ђу 
бу ди мљан ске и мо ра вич ке, док је дру га Да бар ска епи ско пи ја би ла тек 
на де се том ме сту. У хри со ву љи за Хру сиј ски пирг (1301-1303/4) ре-
до след је до не кле из ме њен, иако ће у овим две ма по ве ља ма ре до след 
на бра ја ња пр вих осам епи ско пи ја би ти исти као и у хри со ву љи св. Са-
ве7. Кон ста та ци ја да се у Све то сте фан ској по ве љи на ла зи по мен два 
да бар ска “D|ap|” епи ско па истог име на, раз ја шње на је у ко рист срп-
ског Да бра, у ко јој се во ди ло ра чу на о ра зли ци у ран гу две исто и ме не 
епи ско пи је, где је пред ност да та епи ско пи ји „срп ског Да бра” у од но су 
на тек при кљу че ну Да бар ску (Де бар ску) епи ско пи ју 1317. го ди не у 
Срп ску цр кву8.

У сред њем ве ку жу па Да бар (iupa nia De bre cia) об у хва та ла је област 
гор њег Ли ма из ме ђу При је по ља и При бо ја. То је пла нин ско под руч је 
из ме ђу Ср би је и Бо сне, чи ју при род ну це ли ну раз два ја да на шња др-
жав на гра ни ца. Са свих стра на оме ђа на је пла нин ским ма си ви ма Ву че-
ви це, Ја вор ја, об ро на ка Зви је зде, Та ре и Зла ти бо ра. Не ко ли ко жуп них 
обла сти са на се љи ма и тр го ви ма као што су При бој (Ба ња код При бо-
ја), Ма жи ћи-Све ти Ге ор ги је у Да бру), По бла ће и До брун, пред ста-
вља ли су у про шло сти управ но-ад ми ни стра тив на се ди шта Да бра9. У 
оно ма сти ци то по ним Да бар ра ши рен је на ју жно сло вен ском про сто-
ру. Осно ва ре чи во ди по ре кло од ин до е вроп ског ко ре на dhe ub – ду-
бок, шу паљ, пре ко пра сло вен ског di bri ко је зна чи – до ли на, про ва ли ја,  

6 Да ни ли Дру ги, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, Слу жбе, Бе о град, 
1988, 116, 132-133. Qmác`pnbz H., Nuphdqj`r` `puheohqjnohÄ, , QnthÄ, 
1924, 192. Љу ба Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, Спо ме ник, IV, Бе о град, 
1890, 10. Franz Mi klo sich, Mo nu men ta ser bi ca, Vi en nae, 1858, 60.

7 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, v Pra ze, 1870 (2), 54.
8 Тер мин „епи ско пи ја срп ског Да бра”, ка сни јег је да ту ма (1329г.), а ко ји у 

тек сту слу жи да на гла си те ри то ри јал но-цр кве ну област по ме ну тих ка те дри. Љу ба 
Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, 10. Љу ба Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си 
и нат пи си, I, Бе о град, 1902, бр. 55, 25-26.

9 Пе тар Мр ко њић, „Сред ње По ли мље и По тар је”, 258. Дра ги ша Ми ло са вље-
вић, Сред њо ве ков ни град и ма на стир До брун, Бе о град-При бој, 2006, 17.
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ждре ло10. Ова квих ар ха и за ма, ста рих срп ских и сло вен ских ре чи ко је 
су се са чу ва ле ока ме ње не у то по ни ми ји, на ла зи мо и у то по ни му dzap| 
– удо ли на за Да бар, Де брц, Ид бар, али ако би се при ту ма че њу овог 
то по ни ма огра ни чи ли на ње го ва са звуч ја у са вре ме ном је зи ку, Да бар 
би се по ве зао са исто звуч ним име ном жи во ти ња11.

Исто ри ча ри ко ји су се ба ви ли пи та њем бро ја пр вих срп ских 
епи ско пи ја, као и ста рих епи скоп ских ка те дри ко је је на сле ди ла тек 
фор ми ра на Срп ска ар хи е пи ско пи ја, ми шље ња су да је Да бар ска епи-
ско пи ја, ула зи ла у ред но во о сно ва них пр вих епи скоп ских се ди шта. 
На осно ву крат ког при ка за из ло жи ће мо њи хо ва за па жа ња. Та ко је 
Го лу бин ски је увр ше та ва у пр ве Са ви не епи ско пи је, кон ста ту ју ћи да 
се она на ла зи ла „у са мој Ср би ји, а не у За ху мљу или Ду кљи, а на гра-
ни ци са Бо сном”. Ја сно раз гра ни ча ва ју ћи област Да бар ске епи ско-
пи је од оних у За ху мљу и Ду кљи, Го лу бин ски ин ди рект но ука зу је на 
од ре ђе ну исто риј ску за ви сност За ху мља и Ду кље у од но су на по ме-
ну ту срп ску епи ско пи ју, ме ђу тим о ово ме не да је ни ка кво по себ но 
об ја шње ње12. Ру ва рац де таљ но и увер љи во у две ма сво јим сту ди ја ма 
обра зла же уби ка ци ју Де бар ске епи ско пи је, по зи ва ју ћи се на из во-
ре ко ји то и до ку мен ту ју (Сту де нич ки ти пик, Пље вљан ски си но дик, 
По ве ља св. Са ве као и па не ги ри ка из ма на сти ра Хо по ва и Ра ко ви-
це, као и је ве на ђе ља из ма на сти ра Бе ше но ва, де ман ту ју ћи те о ри ју о 
по гре шној ин тер пе ла ци ји и ло ци ра њу Да бра, те на кра ју за кљу чу је: 
„да је осно ва на од св. Са ве да бар ска епи ско пи ја с цр квом св. Ни ко-
ле би ла у По ли мљу, а на име у ма на сти ру Ба њи”13. К. Ји ре чек за сту-
па ми шље ње да је Да бар ска епи ско пи ја би ла од по чет ка у са ста ву 
Срп ске цр кве, у ма на сти ру св. Ни ко ле у Да бру на до њем Ли му, ис-
ти чу ћи да су ова епи скоп ска се ди шта уства ри нај ва жни ја по ли тич-
ка ме ста та да шње Срсп ке др жа ве. Оста је чи ње ни ца да је св. Са ва 
спро во дио ор га ни за ци ју но ве ар хи е пи ско пи је ис ту ра њем пет епи-
ско пи ја на гра нич ни по јас та да шње срп ске др жа ве чи ји су раз ло зи  

10 Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat skog ili srp skog je zi ka, I, JA ZU, Za greb, 
1971, 370-371. Дра ги ша Ми ло са вље вић, Сред њо ве ков ни град и ма на стир До брун, 20.

11 Алек сан дар Ло ма, „То по но ма сти ка као иза зов”, Књи жев ност и је зик, бр. 
1-2, Бе о град, 2001, 15.

12 Ebcemhi Cnksahmqjh, Jp`rjÐi nwepjz hqrnpÐh op`bnqk`bm{u 
vepjbei, Lnqjb` 1871, 465.

13 Ила ри он Ру ва рац, „Не што о Бо сни да бар ској и да бро-бо сан ској епи ско пи ји 
и о срп ским ма на сти ри ма”, Го ди шњи ца НЧ, Но ви Сад, 1877, Iа, 247-253. Id., „При-
ло зи за срп ску по вест”, Ле то пис МС, Но ви Сад, 1887, 71-72. 
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би ли ви ше на мен ски14. М. Пур ко вић и Ђ. Сли јеп че вић, Р. Гру јић, Д. 
Ка шић и С. Ћир ко вић истог су ми шље ња као и пред ход ни ауто ри, 
тре ти ра ју ћи ову епи ско пи ју као но ву у од но су на ста ре епи ско пи је 
ко је је св. Са ва за те као15. 

Ме ђу тим, за раз ли ку од овог оп ште при хва ће ног ми шље ња о пи та-
њу пр вих епи ско пи ја из два ја ју се пар цр кве них исто ри ча ра В. Мар ко-
ви ћа, М. Јан ко вић и Д. Бог да но ви ћа, ко ји на ин ди рек тан на чин ука зу ју 
на мо гућ ност пре све то сав ског по ре кла Да бар ске епи ско пи је. Ка да го-
во ри о пред не ма њић ком пе ри о ду и ма на сти ри ма ко је је ра шка др жа-
ва има ла до Сте фа на Не ма ње, Мар ко вић у пред не ма њић ке ма на сти ре 
убра ја и ма на стир св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру. Ве ћи на ових ма-
на сти ра ка ко он ка же, ко ја је би ла у до ли ни Ли ма (Ста ра Па вли ца на 
Ибру, Бо го ро ди ца Гра дач ка као и св. Ни ко ла и св. Ђор ђе у Да бру), 
при па да ли би ста ри јем кул тур ном на сле ђу, с об зи ром на исто риј ско-
ге о граф ска ка рак те ри сти ка ове обла сти (ути цај При мор ја). Мар-
ко вић ово пот кре пљу је по зи ва ју ћи се на Сту де нич ки ти пик (пи сан 
1207-1215. г.) у ко јем се на ре ђу је да шест игу ма на из нај у глед ни јих 
ма на сти ра у Ср би ји при су ству ју би ра њу Сту де нич ког игу ма на, где се 
овом при ли ком по ми њу и игу ма ни св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру. 
За из бор се ди шта Да бар ске епи ско пи је, чи ји се по ло жај на ла зио „на 
са мој за пад ној гра ни ци бла го ве ри ја, пре ма је ре тич кој Бо сни”, а на вој-
нич ком пу ту, ко ји је из Бо сне во дио у Ср би ју, био би, пре ма Мар ко-
ви ћу, та ко ђе је дан од раз ло га да се је у ма на сти ру св. Ни ко ле на ла зи ло 
епи скоп ско се ди ште16. Да ко ре не Да бар ске епи ско пи је тј. ње них ма на-
сти ра св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру тре ба тра жи ти пре све то га Са ве, 
ука зу је и Д. Бог да но вић, ко ји сма тра да је мо на шка тра ди ци ја по сто ја-
ла у срп ским зе мља ма још у XI и XII ве ку, па чак и ра ни је и за кљу чу је да 

14 Кон стан тин Ји ре чек, „Тр го вач ки пу те ви и руд ни ци Ср би је и Бо сне у Сред-
њем ви је ку”, I, 246. Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, 1, Бе о-
град, 1991, 92.

15 Ми о драг Ал. Пур ко вић, Срп ски епи ско пи и ми тро по ли ти сред њег ве ка, Ско-
пље, 1938, 14, 26-28. Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, 1, 91. 
Ра до слав Гру јић, Пра во слав на Срп ска цр кве, Бе о град, 1920, 19. Id., „Епар хиј ска вла-
сте лин ства у сред ње ве ков ној Ср би ји”, Бо го сло вље, 1932, VII, св.2, 98. Ду шан Ка-
шић, „Све ти Са ва”, Спо ме ни ца о 750го ди шњи ци ауто ке фал но сти, Бе о град, 1969, 
26. Си ма Ћир ко вић, „Пра во слав на срп ска цр ква у сред ње ве ков ној срп ској др жа-
ви”, Спо ме ни ца о 750го ди шњи ци ауто ке фал но сти, Бе о град, 1969, 39.

16 Ва си ли је Мар ко вић, Пра во слав но мо на штво и ма на сти ри у сред њо ве ков ној 
Ср би ји, 40-45.
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је „у тој тра ди ци ји би ла она ба за на ко јој се по сле раз ви ја срп ска ауто-
ке фа ли ја”17. М. Јан ко вић у сво јој ис црп ној сту ди ји о епи скоп ским се-
ди шти ма и ми тро по ли ја ма, тре ти ра Да бар ску епи ско пи ју у Са ви не но-
ве епи ско пи је, с том раз ли ком што на гла ша ва да су се се ди шта но вих 
епи ско пи ја на ла зи ла при ма на сти ри ма, еко ном ски обез бе ђе ним, ко ји 
су ве ро ват но ужи ва ли нај ве ћи углед на те ри то ри ји но во фор ми ра них 
епи ско пи ја. У овом слу ча ју и ка те дра Да бар ског епи ско па, пре ма кон-
ста та ци ји М. Јан ко вић, би ла је вр ло углед на што, пре ма ње ним ре чи ма, 
мо же да се ви ди из Сту де нич ког ти пи ка. С дру ге стра не, на бра ја ју ћи 
епи ско пе на тро ну Да бар ске епи ско пи је, на осно ву њи хо вог по ме на у 
Пље вљан ском си но ди ку, оста вља отво ре но пи та ње хро но ло шког од-
ре ђе ња пр вих епи ско па но ми но ва них у Пље вљан ском си но ди ку, с об-
зи ром да пр ви да ти ра ни епи скоп ко ји се у Си но ди ка по ми ње као жив 
(1286-1292) је Иса и ја II18. 

Ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, на зван Ба ња, пре ма ре чи ма арап-
ског ге о гра фа Идри зи ја (1153) Ба ња (Ba nia) се на ла зи на оба ли ре ке 
ко ја се зо ве Li na, као утвр ђе ни град, док ка сни ји пу то пи сац Бе не дикт 
Ку ри пе шић (пр ва по ло ви на XVI ве ка) ло ци ра ма на стир код При бо ја. 
На и ме, Ба ња је би ла трг и ка ра ван ска ста ни ца на Ве ли ком бо сан ском 
дру му, ко ји је во дио пра во на ма на стир св. Ни ко ле, ко ји се на ла зио по-
ред ку ле на бањ ском гра ду19.

17 Ди ми три је Бог да но вић, ”Пре о бра жај Срп ске цр кве”, Исто ри ја Срп ског на
ро да, Бе о град, 1981, I, 326.

18 Ма ри ја Јан ко вић, епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку, Бе-
о град, 1985, 32, 155-156. Раз лог осни ва ња епи скоп ских ка те дри при ма на сти ри ма 
мо же се тра жи ти у ма лом бро ју гра до ва та да шње Срп ске др жа ве, што се не мо же 
од но си ти на уста ље ну хри шћан ску прак су 17 пра ви ло IV Халк. Ни ко дим Ми лаш, 
Пра ви ла пра во слав не цр кве ту ма че њи ма, 1, Бе о град-Ши бе ник, 2004, 369. 

19 Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X-XII ве ка”, Гла сник СУД, XLVI II, 1879, 
75. Га вро Шкри ва нић, Пу те ви у сред њо ве ков ној Ср би ји, Бе о град, 1974, 125-126. Мир-
ја на Ша ко та, „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, III, Са оп ште ња, 
X, Бе о град, 1974, 23. У ис црп ној сту ди ји Ти бор Жив ко ви ћа, Цр кве на ор га ни за ци ја у 
срп ским зе мља ма (ра ни сред њи век), 169. Пе тар Ко со вић, Ми лан Ми ла ди но вић, „Тр-
го вач ки цен три и пу те ви по срп ским зе мља ма у сред њем ве ку и у тур ско до ба”, Го-
ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, XXI, 1901,57-60. У ду бро вач ким до ку мен ти ма спо ми њу 
се не ко ли ко срп ских ма на сти ра као ста ни це тр го вач ких ка ра ва на, ко ји се на ла зе на 
Ли му. Та ко се спо ми ње и S. Ni co la us de Li mo или се ди ште епи ско па на до њем Ли му 
– „con tra ta S. Ni co lai de Bag na par ti um Bos si ne” Di ver sa 1395; „Bag na ad ec cle si am S. 
Ni co lai pro pe Lim”, Di ver sa 1401. Кон стан тин Ји ре чек, „Хри шћан ски еле мен тиу то по-
граф ској но мен кла ту ри бал кан ских зе ма ља”, Збор ник Кон стан ти на Ји ре че ка, I, 487. 
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Ни је по зна то ка да је осно ван ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, на зван 
Ба ња. М. Ша ко та сма тра да не ма на го ве шта ја да је св. Ни ко ла Да бар ски 
за ду жби на Сте фа на Не ма ње (1161-1196), ни ти не ко га од ње го ве по ро-
ди це, већ да је овај ма на стир по сто јао још пре ње го ве вла да ви не, од но-
сно да је по диг нут ве ро ват но пре 1168. го ди не. Ци ти ра ју ћи ауто ре ко ји 
су убра ја ли ма на стир св. Ни ко ле Да бар ског у нај ста ри је ма на сти ре у др-
жа ви Не ма њи ћа, она за кљу чу је да је ма на стир Ба ња за свој ви со ки ранг 
мо гла да за хва ли или ре ла тив ној ве ли кој ста ри ни у вре ме по ди за ња Сту-
де ни це (1183) или по ре клу кти то ра бли ског Не ма њи ном ро ду. Чи ње-
ни ца да се је се ди ште јед не од пр вих епи ско пи ја на ла зи ло у св. Ни ко ли 
Да бар ском, ука зи ва ло би не са мо на ње гов на ро чи то по го дан ге о граф-
ски по ло жај ко ји је ма на стир имао на гра ни ци пре ма Бо сни, већ и на ње-
го вог зна чај и углед ко ји је у то вре ме ужи вао20. При ли ком од ре ђи ва ња 
епи скоп ских се ди шта ар хи е пи скоп Са ва и краљ Сте фан Пр во вен ча ни 
ра ди ли су исто вре ме но и на њи хо вој еко ном ског си гур но сти. За ве ћи-
ну епи скоп ских цр ка ва не до ста ју по да ци о њи хо вом вла сте лин стви ма. 
На осно ву по ве ља из да тих по је ди ним ве ли ким ма на стир ским вла сте лин-
стви ма на ла зи мо по дат ке о по је ди ним епи ско пи ја ма да су има ле сво је 
вла сте от ске по се де ко ји се на во де као се ла или зе мље да ро ва не епар хиј-
ских вла сте лин ста ва или за ме ње не дру гим цр кве ним вла сте лин стви ма. 
Та ко за Да бар ско епар хиј ско вла сте лин ство зна мо да је краљ Ми лу тин 
Гра ча нич ком по ве љом од у зео зе мљи шне по се де ко ји су при па да ли Ли-
пљан ској епи ско пи ји у Хво сну, у Су хо грл ској зе мљи, при ло жив ши их 
цр кви св. Ни ко ле, епи ско пи ји да бар ској („H A`me ì qìuncp|ká 
jnh aáuì r`jnfe(de) üohq`m b| à(r|)whmá lh uphqnbüká h 
bgeu| h d`u| q(be)rnl| Mhjnká â(ohqjì)ohh d|ap|qjnh”)21.

На осно ву ар хе о ло шко-ар хи тек тон ских ис тра жи ва ња не ма кон-
крет них до ка за у по гле ду пр ве цр кве не гра ђе ви не тј. ње не иден ти-
фи ка ци је са пр во бит ном цр кве ном гра ђе ви ном, с об зи ром да су код 

20 Ма ри ја Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, Бе о град, 2007, 10. 
Id., „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, I-II, Са оп ште ња, IX, 1970, 
20. Алек сан дар Со ло вјев, „Све до чан ства пра во слав них из во ра о бо го мил ству на 
Бал ка ну”, Го ди шњак Исто риј ског дру штва БиХ, 5, Са ра је во, 1953, 75. Све то зар Ра-
до ји чић, „Фре ске Кон стан ти нов по бе де у цр кви све тог Ни ко ле да бар ског”, Гла сник 
СНД, XIX, 1938, Ско пље, 79.

21 Ми о драг Па вло вић, „Гра ча нич ка по ве ља”, Гла сник СНД, III, Ско пље, 
1928, 130. Ра до слав Гру јућ, „Епар хиј ска вла сте лин ства у сред ње ве ков ној Ср би ји”, 
141. Ра до мир Ива но вић, „Зе мљи шни по се ди гра ча нич ког вла сте лин ства”, ИЧ, XI 
(1960), Бе о град, 1961, 262.
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са да шње цр кве по све ће не св. Ни ко ли иден ти фи ко ва не три цр кве не 
гра ђе ви не, ко је су раз ли чи то да ти ра не. Ђ. Бо шко вић22 кон ста ту је да 
је са да шња цр ква св. Ни ко ле на до гра ђе на на пр во бит ну гра ђе ви ну, о 
че му би све до чио на чин зи да ња по мо ћу огром них те са них бло ко ва од 
си ге тј. да ма ла цр ква Ус пе ња са ју жне стра не св. Ни ко ле пред ста вља 
пр во бит ну гра ђе ви ну бањ ског ма на сти ра. Не дав но от ко па ни те ме љи 
цр кве св. Или је, ко ји се на ла зе на ме тар уда ље но сти са се вер не стра-
не св. Ни ко ле, мо гли би да оли ча ва ју ста рог све тог Ни ко лу, или пак 
да се ста ри св. Ни ко ла на ла зи на не ком дру гом ме сту ма на стир ског 
ком плек са23. Са си гур но шћу се мо же уста но ви ти да је при ли ком ар-
хе о ло шких ис тра жи ва ња 1972. го ди не, ол та ра, ђа ко ни ко на, про те зи са 
и на о са са да шња цр ква св. Ни ко ле, са гра ђе на на ста ром ви ше слој но 
гро бљу, што све до чи о по сто ја њу и тра ја њу на се ља Ба ња, што је ка-
рак те ри сти ка ста рих цр ка ва (Рас, До брун,) ко је су та ко ђе по диг ну те 
пре ко гро бља24. Узи ма ју ћи у об зир сва до са да шња ис тра жи ва ња на ма-
на стир ском ком плек су у Бањ ској, М. Ша ко та сма тра да не ма до вољ но 
ар гу ме на та ко ји би по твр ди ли пр во бит ну цр кву св. Ни ко ле Да бар ског 
из вре ме на Не ма ње и св. Са ве и где се они на ла зе25.

Ин ди ци ју за пред не ма њић ско по ре кло ма на сти ра св. Ни ко ле у Да-
бру на ла зи мо у Сту де нич ком ти пи ку пи са ном из ме ђу (1205 и 1217. го-
ди не), ма да се го ди на ње го ве ре дак ци ја мо же по ме ри ти не где кра јем 
XII и по чет ком XI II ве ка, у ко јем се на во ди да у би ра њу сту де нич ког 
ар хи ман дри та уче ству је шест ста ре ши на срп ских ма на сти ра ме ђу ко-
ји ма се по ми ње и игу ма ни ма на сти ра св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру: 
„h dpìc`cn qber`cn Mhjnk zap{ h qbe`cn CenpcÞ` ì Daph”26. 

22 Ђур ђе Бо шко вић, Ар хи тек ту ра сред њег ве ка, Бе о град, 1957, 283. Пре ма Ђ. 
Бо шко ви ћу са да шња цр ква св. Ни ко ле јед ним де лом по ти че из XII, а дру гим ве ћим 
де ло, из тре ће де це ни је XIV ве ка.

23 Мир ја на Ша ко та, „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, III, 
15. Id., Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. 

24 Id., Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. Ва си ли је Мар ко вић, Пра во
слав но мо на штво и ма на сти ри у сред њо ве ков ној Ср би ји,42. Јо ван ка Ка лић, „Цр кве-
не при ли ке у срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не”, 29-30. 
Мар ко По по вић, Ста ри Рас, Бе о град, 1987, 47-52. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор
га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 143. Дра ги ша Ми ло са вље вић, Сред њо ве ков ни град и 
ма на стир До брун, 102-103.

25 Мир ја на Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 12.
26 Вла ди мир Ћо ро вић, Спи си св. Са ве, Бе о град-Ср. Кар лов ци, 1928, 77. Ми о драг 

М. Пе тро вић, Сту де нич ки ти пи и са мо стал на Срп ска цр ква, Бе о град, 1986, 14-36.



Белешке о Дабарској епископији 141

Дру ги по мен ма на сти ра св. Ни ко ле у Да бру као епи скоп ског се ди шта 
ко је је осно вао св. Са ва, на ла зи мо у Хри со ву љи о ме сти ма срп ских епи-
ско пи ја у Кру ше дол ском ру ко пи су Син таг ме Ма ти је Вла ста ра из 1453. 
го ди не ко ја на во ди пра ва епи скоп ска се ди шта све то га Са ви на овим 
ре дом: „láqr` eoqjnonl| qpa|qj{l|: .`. gerq{h. .b. p`xj{h. 
c. ubnqr|mqj{h. .d. uk|l|qj{h. .e. rnokhwj{h. .Ó. aìdhlqj{h 
.g. d|a|p|qj{h .h. lnp`bhwqj{h”27. Сле де ћи по мен Да бар ске епи-
скоп ске ка те дре у срп ским сред њо ве ков ним из во ри ма на ла зи мо у 
Пље вљан ском Си но ди ку пра во сла вља, у ко јем се из ме ђу оста лих на ла-
зи и по мен да бар ских епи ско па и то: по мен на мно га ја ље та да бар ском 
епи ско пу Иса и ји II (1281-1291), и вјеч на ја па мјат да бар ским епи ско-
пи ма: Jp|qronpì, Hà`mhj{~, Le¹ndh~, hjnká, Hà`mì, 
Qohphdnm, Hq`Ýh, Hà`mì, Hà`mì, Eohqjnonl| d|ap|qj{l: 
báwm`ÿ o`ler|28.

По тре ба да се ме ђу пр вим епи скоп ским се ди шти ма ус по ста ви и 
Да бар ска епи ско пи ја ко ја се је на ла зи ла на са мој гра ни ци пре ма Бо-
сни, мно ги из во де из чи ње ни це да је св. Са ва на са бо ру у Жи чи 1220. 
го ди не, го во ре ћи о пра во сла вљу као исти ни тој ве ри и ана те ми шу ћи 
је ре ти ке те об на ро до вав ши текст срп ског Си но ди ка, дао основ ни раз-
лог за осни ва ња епи скоп ског се ди шта у Да бру29. На и ме, по зи ва ју ћи 
се на чи ње ни цу да је ка сни ја ре дак ци ја Си но ди ка, на ста ла на под руч ју 
Да бар ске епи ско пи је у ма на сти ру св. Ни ко ле у Да бру, не где из ме ђи 

27 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, 54.
28 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 

op`bnqk`bhÄ”, Bhg`mrhiqjhi Bpelemmhj, Lnqjb` XVII, 1960, 302-304. Љу ба 
Сто ја но вић, „Треб ник” ма на сти ра св. Тро ји це код Пље вља”, Спо ме ник СКА, LVI, 
48, Срем ски Кар лов ци, 1922, 22-30. Вла ди мир Мо шин, „Ћи рил ски ру ко пи си ма на-
сти ра св. Тро ји це код Пље вља,”, Исто риј ски за пи си, 14, 1958, бр.73, 253. Ди ми три-
је Бог да но вић, Ин вен тар ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји (XIXVII ве ка), Бе о град, 
1982, бр. 274, Ру ко пис Пље вљан ског си но ди ка, да ти ран је из ме ђу по след ње че твр-
ти не XIV и по чет ка XV ве ка. Сма тра се да је пи сан је у обла сти да бар ске епи ско пи-
је на осно ву лич но сти ко је се по ми њу као жи ве ар хи е пи ско па Ја ко ва (1286-1292) 
и да бар ског епи ско па Иса и је II (1281-1291), ко ме се уз ви ку ју мно го ле стви ја, а у 
обла сти кра ља Дра гу ти на (cnqondhmì m`yelì) ко ме је ова област при па ла по-
сле Де же ва. Да ни ло Дру ги, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, 62.

29 Id., „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ op`bnqk`bhÄ”, 
Bhg`mrhiqjhi Bpelemmhj, Lnqjb` XVI, 1959, 350. „Због то га не ћу да ћу тим за 
вас, и ако ко од вас не зна њем за блу ди од исти ни те ве ре не при ли чи ми да гле да ју ћи 
сво је бу дем као на јам ник, а не пра ви па стир”. Те о до си је, Жи ти ја, Бе о град, 1988, 
209. Мир ја на Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. 
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1284-1290, по слу жио је као пан дан за те о ри ју о по тре би на стан ка Да-
бар ске еиско пи је, ис кљу чи во као од брам бе не гра ни це про тив про ди-
ру ћих је ре ти ка (ба бу на, ко ји се ана те ми шу у Пље вљан ском си но ди ку), 
без да се је во ди ло ра чу на о вре мен ском ин тер ва лу на стан ка срп ске 
ре дак ци је Пље вљан ског Си но ди ка и цр кве но-по ли тич ких при ли ка пре 
ви ше од по ла ве ка30. По тре ба да се на до ме сте и тен де ци о зно при ка-
жу на пред из ло же не чи ње ни це су вр ло сме ле. Не ма сум ње да је иде ја 
во ди ља све том Са ви би ла исто риј ска ре ал ност ње го вог вре ме на. Ни је 
зго рег на по ме ну ти да је све ти Са ва у За ко но пра ви лу унео три ва жна 
спи са о ла ти ни ма као је ре ти ци ма, а за ту ма че ње 45. Апо стол ског пра-
ви ла унео је текст: „Епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, ако се са мо 
по мо ли са је ре ти ци ма, би ло у ку ћи или у цр кви – да се од лу чи; а ако им 
до зво ли да слу жи у цр кви као пре зви те ри, или да као све ште на ли ца 
не што дру го од све ште них рад њи чи не – та кав да се из врг не”31. По ли-
тич ка не за ви сност Срп ске др жа ве по кре ну ла је и пи та ње фор ми ра ња 
са мо стал не цр кве, где се је во ди ло ра чу на и о те ри то ри јал ном рас по-
ре ду пр вих срп ских епар хи ја са та да шњим об ла сним си сте мом срп ске 
др жа ве тј. да све обла сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве, бу ду по кри-
ве не мре жом епи ско пи ја32. 

У Пље вљан ском си но ди ку за пи са но је де вет срп ских да бар ских 
епи ско па, о ко ји ма не ма по у зда них исто риј ских по да та ка. На и ме, од 
кон сти ту и са ња пр вих срп ских епи ско пи ја, па све до кра ја осам де се тих 
го ди на XI II ве ка, не ма по ме на да бар ских епи ско па у из во ри ма. По-
мен епи ско па Ни ко ле на јед ном ћи рил ском за пи су Грч ког че тво ро-
је ван ђе љу бр. 131. из Чи ка га, из дру ге по ло ви не XI II ве ка, са ве ли ком 
ве ро ват но ћом, а на осно ву из вр ше них па ле о граф ских и исто риј ских 
ана ли за, прет по ста вља да би по ме ну те лич но сти (епи скоп Ни ко ла и 
про то поп Че хра) и ло ка ли тет у за пи су упу ћи ва ли на да бар ског епи-
ско па Ни ко лу I, ко ји се у Пље вљан ском си но ди ку на ла зи на че твр-
том ме сту33. Кон крет не исто риј ске по дат ке о епи ско пи ма да бар ске 

30 Ми ха и ло Ди нић, „Уз рас пра ву „област кра ља Дра гу ти на по сле Де же ва”, ИЧ, 
1951-1952, 249-250. Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b 
medek~ op`bnqk`bhÄ”, 302, 319.

31 Ми о драг Пе тро вић, За ко но пра ви ло Све то га Са ве на срп ско сло вен ском и срп
ском је зи ку, 1, Ма на стир Жи ча, 2004, 136-137.

32 Ма ри ја Јан ко вић, епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку 
33 Гор да на Ба бић, „Срп ски за пи си у грч ком че тво ро је ван ђе љу бр. 131 из Чи-

ка га (САД)”, ЗЛУ, 8, Бе о град, 1972, 361-371. Ко мен та ри шу ћи овај ћи рил ски за пис 
Г. Ба бић, да ла је мо гућ ност да лич но сти по ме ну те у за пи су мо гу се од но си ти и на 
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ка те дре има мо тек са Иса и јом II (1282-1291) ко ји се у Пље вљан ском 
треб ни ку по ми ње као жив. На осно ву по дроб них спи ско ва да бар ских 
епи ско па, ве ру је се да ре дак ци ју овог зна чај ног исто риј ског спи са 
тре ба тра жи ти упра во у се ди шту да бар ске епе ско пи је, ма на сти ру Ба-
њи34. На сле дио га је Јо ван IV (1301-1303/4), исто и ме ни епи скоп ко ји 
се у Све то сте фан ској по ве љи по ми ње на сед мом ме сту35. 

Ме ђу тим, оно што скре ће па жњу при ли ком по ме на упо ко је них 
да бар ских епи ско па у Пље вљан ском си но ди ку, је сте по мен пр вог да-
бар ског епи ско па Кри сто по ра. У Си но ди ку се још на два ме ста, али у 
раз ли чи тој пи са ној фор ми на и ла зи на по мен име на Кр сто пор36. Да се 
не ра ди о пре пи си вач кој гре шци ука зу је и по мен име на Хри сто пор и 
Хри сто фор – Cristoforoj (из ко га про из и ла зе пред ход на два об ли ка), 
у ста ро сло вен ском се ово име ја вља као Uphqrntnpz-Up|qrntnpz. 
Ин тер фе рен ци ја гла са х : к те кла је у ста ро сло вен ском са Up|qrn- у 
Jp|qrn- (што се упра во до го ди ло са име ном Kp|qrnop|), или Кри-
сти фор-Кри сто фор. У Бо сни су, уме сто Up|qr| (Христ) то име пи са-
ли Jp|qr|, а из кон тек ста се под ра зу ме ва ло ка да се од но си ло на Хри-
ста, а ка да на крст. У из во ри ма та ко ђе на и ла зи мо на сли чан при мер 
гла сив не ин тер фе рен ци је, где се грч ка реч за хри шћа ни на – cristianoj, 
у ста ро сло вен ском пи са ла као jp|qrhÄmz/jp|rhÄmrm|. На те ре ну 
сред њо ве ков не Бо сне и Ху ма, сре ће мо овај на зив за фа мо зне све-
ште ни ке „кр стја не”, ко ји ни су ни шта дру го не го пра во слав ни вер-
ни ци ко ји су том од ред ни цом ис ти ца ни. Све ти Са ва, још као све-
то гор ски мо нах мо ли се за све „кр стја не”, док на фре сци на ко јој је 
при ка зан епи скоп Да ни ло са вре ме ник све то га Са ве (1219-1233) сто-
ји „по бо жни хри шћа нин (кр стја нин) Да ни ло епи скоп37. Мо гло би се 

да бар ског епи ско па Ни ко лу I и цр кву св. Ни ко ле у Ба њи код При бо ја. Да ти ра ње 
за пи са у дру гу по ло ви ну XI II ве ка, пот кре пљен је и по ме ном про то по па, где се о 
функ ци ја про то по па не зна до вољ но. Нај ста ри ји по мен про то поа је тек из 1299. 
го ди не. 

34 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 
op`bnqk`bhÄ”, 303. Ми ха и ло Ди нић, „Уз рас пра ву „област кра ља Дра гу ти на по сле 
Де же ва”, 249-250. Ми о драг Ал. Пур ко вић, Срп ски епи ско пи и ми тро по ли ти сред њег 
ве ка, 27-28.

35 Љу ба Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, 10. 
36 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 

op`bnqk`bhÄ”, 304-305.
37 Ми о драг М. Пе тро вић, Ку ду ге ри – бо го ми ли у ви зна тиј ским и срп ским из во

ри ма и „Цр ква бо сан ска”, Бе о град, 1998, 55-59. Id., Хри стос и Христ, Бе о град, 2004, 
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на пред на ве де ног за кљу чи ти да је реч о ара хи зи ра ној ста ро сло вен ској 
тра ди ци ји на за пад ном де лу срп ских те ри то ри ја, у хум ској ва ри јан ти и 
под ве ћим не по сред ним ути ца јем на род ног је зи ка38.

Што се ти че, ин тер фе рен ци је ф : п ко ја је по зна та на ши рем под-
руч ју срп ског на род ног го во ра, сво ју по твр ду на ла зи у Ми ро сла вље-
вом је ван ђе љу (XII) и Гра шко ви ће вом апо сто лу (XII). У њи ма на-
и ла зи мо на мно ге ре чи ко је су пре у зе те на ро чи то из грч ког је зи ка и 
њи хо вог при ла го ђа ва ња свом је зич ком си сте му и из го во ру. Лич на 
име на пру жа ју нај ви ше ма те ри ја ла за овај рад тј. ди рект но су ве за на 
за при ма ње хри шћан ства и цр кве ног бо го слу же ња. У Ми ро сла вље-
вом је ван ђе љу ин тер фе рен ци ја гла са ф са гла сом п ја вља се у не ко ли ко 
пи са них ва ри јан ти, с об зи ром да пра сло вен ски је зик као и сло вен ски 
је зи ци, у свом гла сов ном си сте му ни је имао глас ф. Та ко у тек сту Ми-
ро сла вље вог је ван ђе ља на и ла зи мо на об лик са ини ци јал ним п као нпр: 
ohkho| што од го ва ра грч ком tou Fili,ppou или пак farisaioj – o`phqáh. 
С дру ге стра не по што је из гу бљен осе ћај за пра вил ност, на и ла зи мо и 
на слу ча је ве обр ну те суп сти ту ци је: са ф уме сто п у тре ћем сло гу, а са 
п у пр вом: ohkht|. Из на пред из ло же ног аутор сма тра да се не мо же 
твр ди ти ко ја је ва ри јан та из го ва ра на у вре ме на стан ка Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља (ко је је са те ри то ри је Ху ма), али се мо же за кљу чи ти да би 
фор ма са п би ла на род на цр та39.
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Dra ga na JA NJIć

WRI TINGS ON THE DA bAR’S DI O CE SE

Sum mary

The Da bar’s di o ce se de part ment mostly links its exi sten ce as an im por tant 
mo na stery se at to the pe riod of the Sa va’s church’s or ga ni za tion, and la ter on di-
o ce se. If it is abo ut the mo na stery which was re spec ted by the first Ne ma njić’s, 
its com me mo ra tion in Stu de nič ki ti pic gi ves the evi den ce. In the cho i ce of Stu-
de nič ki ar chi man dri te the pri ors of the fol lo wing mo na ste ri es to ok part in: Sa int 
Ge or ge in Ras, Sa int Vir gin Gra dač ka, Sa int Ni co la in To pli ca, Sa int Ni co la in 
Ka za no vi ći (Kon čul), Sa int Ni co la in De bar, and Sa int Ge or ge in Da bar. La ter 
on it will ha ve re sul ted in the cho i ce of the Ser bian pri ors. Thus, a pre con di tion 
was cre a ted the men ti o ned mo na stery se ats tur ned in to Di o ce se de part ments of 
the first di o ce ses of the auto cep haly Ser bian church. 

Key words: di o ce se, Syno dic, ar chi tec tu re, Da bar, tra di tion, in ter fe ren ce. 
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