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Пријепољски крај заузима средишни део Полимља, онај на коме се стичу путеви 

који од Средњег Приморја и Западног Балкана воде даље ка истоку и Цариграду. Ту су се 

у минулим временима укрштале и смењивале цивилизације почев од Илира, Келта па 

преко Римљана, Словена, Византије и Немањића до Турака и Аустроугара. Неки су 

долазили и пролазили, а неки остали трајно ту, али сви су оставили трагове у остацима 

материјалне културе, у именима река и места, касније, и писаним изворима. 

У тим нејверодостојнијим, то јест писаним изворима, Пријепоље је први пут 

поменуо 1332. године Гијом Адам, барски надбискуп и папски изасланик, иначе 

заговорник крсташког рата против Срба. Детаљнији помен је из 1343. године када сe у 

једном уговору између дубровачких трговаца и кириџија каже да 100 товара соли 

претерају од Дубровника до трга Милешеве "in loco dicto Prepolie". Податак изричито 

каже да је у Пријепољу био трг манастирског властелинства. Будући да је манастир 

настао више од једног века раније то нам, како каже историчар Сима Ћирковић, 

дозвољава да без великог ризика почетке Пријепоља померимо до времена подизања 

манастира Милешеве. 

Но један други запис са чувене камене плоче из 

Избичња,
2
 који се налази на пар километара од Пријепоља, 

помиње епископа Стефана и гласи: Све ово што гледаш 

подигнуто с много труда зидине, храмове, тргове, бање 

све то уз Христову помоћ подиже епископ Стефан за 

владе цара Јустинијана. Како знамо да у том 

касноримском или рановизантиском периоду није могло 

бити епископа без града нити града без епископа намеће се 

закључак да је у 6. веку у близини Пријепоља постајао град 

и то, највероватније, на локацији данашњег Коловрата, 

непосредно уз рудоносно Чадиње. 

Досељавањем у 6. веку своје трагове остављају, 

хвала Богу све и до данас, Словени. Говорећи о  

покрштеној Србији у 10. веку византијски цар Константин 

Порфирогенит помиње шест насељених градова а међу 

њима и Чернавуск у словенском говору Чрни Врх који, 

како каже Јиричек подсећа на Црну Стену - жупу из 13. века у којој су тврђава и 

манастир Милешева. 

Најзначајнији период пријепољског краја почиње снажењем Немањићке Србије и 

одлуком принца Владислава да у крају који му је дат на владање подигне своју 

задужбину - манастир Милешеву. 

Прилике су хтеле да он постане и српски краљ и да се у ставропигијалну лавру 

положи тело његовог стрица, потоњег Светог Саве - оца српске духовности. Захваљујући 

тој чињеници у вековима који долазе светлела је зубља Милешеве најсветлије на српском 

духовном простору поготово у оном времену кад је чувени "Топузли Макарије", 

захваљујући свом брату Мехмед паши Соколовићу обновио Пећку патријаршију. У том 
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периоду или нешто раније никли су и другу манастири као што су Давидовица, Заступ, 

Мили, Житин, Пустиња, Ивање, од којих су неки у наше време обновљени. 

У турском периоду Пријепоље се током једног два века развило у типичну турску 

касабу с више махала. У другој половине 17. века кроз њега је, у два маха, прошао чувени 

турски путописац Евлија Челебија оставивши значајне податке о изгледу вароши. 

Ибрахимпашина џамија и сахат кула које помиње и данас су најзначајнији споменици из 

османског периода.  

 

 
               1897. година – Аустроугарске касарне на левој обали Лима, наспрам Шарампова 

 

Своје трагове на овом простору оставили су и аустроугари у краткотрајном периоду 

владавине. Њихова је католичка црквица на обали Лима саграђена као капела за војнике 

пријепољског гарнизона. 

 

Зоран Малешић 


