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Kojy смо дознали 113 горе поменуте аутентичне повеље цара Константина 
Тиха, да je он заиста неко време владао Скоплём  и лично долазио там о ...

„рем а  томе врло je веројатно: да je Немањин унук по кйери, бугарски 
цар Константин Тих, вей Î265 год., у доба када je водио борбу са Византијом 
у Тракији, успео да отме од Ви؟антијаца Скопље и шегову област, и да их 
задржи неколико година у CBOJOJ власти ؛ када тако важно и о длинно послан- 
ство византискоі' цара, између 1268 и 1270 год. (За датирање овога послан- 
ст'ва В. к. Јиречек, Историја Срба Ј, 236  није смело да прође кроз Скоплзе (ا
за Србију. А  ако то стоји, онда и датирање повеље Константитове мана- 
стиру Св. Ђорђа код Скопсьа ваља пренети у то време — можда вей у 
1265 или 1266 годину!

Грујић

Ф РЕС К А  П А Т Р И ЈА Р Х А  М А К А Р И ЈА  Κ Α Κ Ο  У С Т У П А  П Р Е С Т О  С В О М Е
Н А С Л Е Д Н И К У  А Н Т О Н И ЈУ .

У  цркви Св. Николе у Баши код Прибоја, у припрати на северном 
зиду, налази се једна интересантна и за нашу црквену историју важна фреско 
композиција, Koja приказује како се обновитесь Пейке патријаршије, натри- 
japx Макарије, одриче свога престола и своме наследнику, новом патријарху

Ф р еск а у м анасти ру Бањ и к .д  П р и б о ја .
Антонију, предаје патријарашка инсигнија. —  Слика je дуга 2'76 т , а била 
j.e висока 1'so ш ; али, њен Д0ЊИ део толико je 'искварен, замалтерисан и 
прекречен Д,а данас слика у висини стварно износи само 1'35 т .

На фресци су приказане три личности: патријарси Макарије и Антоније, 
окренути један према другом, и новобрдски митрополит Дионисије, који je такође окренут према патријарсима, али у позадини иза патријарха М ака- 
рија. Једино Дионисију очувана je глава на фресци потпуно, док je глава 
натријарха Макарија много оштейена, а патријарха Антонија готово потпуно 
уништена. Судейи по добро очуваном лику митрополита Дионисија можемо 
с Іі.равом претпоставити да су и ликови патријараха били прави савремени 
нортрети. — То се, уосталом, може утврдити и упоређењем остатака од лица 
цатријарха Макарија на 0B0j фресци са i-ьеговом добро очуваном главом наЈ8  '
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фресци у припрати Пећке патријаршије, Kojy je OH обновио, и ca његовим 
ликом на фреско композицији погреба митрополита Дионисија у припрати 
манастира Грачанице, израђеној 1570 год., где патријарх Макарије на истак- 
нутом месту, сред погребног збора, више главе умрлога митрополита извр- 
шава о п е л о . -

Композиција у Бањи приказује патријарха Макарија покривене 'Главе 
обичном црном калуђерском малосхимничком капом, чији дуги окрајци па- 
дају патријарху по плећима ؛ од лица му je сачуван само леви део чела, 
образа, бркова, уста и, средње дуге, беле браде Koja се скоро шиљасто за- 
вршује. О грнут je загасито пепељастим дуги.м плаштом, који je под грлом у 
наборима закопчан са три округле загасито смеђе, у злато оковане, камене 
плочице. Под TOM огрлицом спуштају се преко груди, са обе стране при- 
шивене, металне позлаћене дугуљасте плоче, као токе, украшене при дну ca 
три у злато окована округла светлоплава камена, поређана у облику троугла. 
Испод огртача види се црвенкасто смеђе доіве одело широких рукава са 
украшеном ивицом ؛ а из рукава доше хаљине, на десној руци подигнутој на 
благослов, вири прилично широк обруб такође пространог рукава беле ко- 
шулЈе. Тако обучен у полу-монашко одело патријарх Макарије стоји окренут 
према своме наследнику Антонију, десницом га блаОсиљз, а у левици држи 
спремне за предају знаке патријарашког достојанства : ниску округлу 
богато украшену златом, бисером и 'драгим камешем јасно модре, загасито 
црвене и смеђе боје ؛ јеванђеље,у исто тако богато украшеним корицама са 
спонама ; н . бели омофорса четири загасито црвена крста، —  Готово сасвим ИС'ГЭ митра налази се на глави патријарха Макарија на његовом портрету у 
нартексу Пећке патријаршије.

Изнад главе патријарха Макарија стоји овај натпис:

Ј  ?  ?  д؛т  ;
Іір’кчѵсщ؟ патріарук срквкш KV ، Иакаріе:. I пр'кдн؛ ، ΤΪΗ пр'кстс.лк СБСИ : ·

Према патријарху Макарију, с леве стране, СТ0ЈИ нови патријарх Анто- 
није, с прекрштеним рукама на грудима и мало .унапред погнутой главом. 
—  Он je обучен у бео стихар са љубичастим пругама; у сакбе загасито- 
љубичасте боје, са извијеним лозицама златно-смеђе и црвене боје у разним 
ниансама ; и у бели омофор, са два загасито црвена крста укрщтена преко 
груди. Стихар je у зглавфи^а руку притеГнут златотканим наруквицама, Иски- 
ИеНим бисерОм и драгим камеШеИ, векиноИ зелене боје ؛ а ШИрОко орукавље 
сакоса обрублено je траком, украшеном бисером и драгим камешем ؛ такове 
траке спуштају се, као прекорамци, и са обе ст{эаНе грУди, а 'Широке су 
4 cm. —  Глава Антонијева цела je уништена и замалтерисана, али се по 
облику и незнатним остацима може претцоставити да je био гологлав и да 
je имао доста дугу смеђу браду.

Над главом патријарха Антонија и око главе, у три реда, има ова^ натпис

11. лчлти Кж'і'еи пр'кчѵсіцені'и патріарук вш и ا cpKKCKÏHi ؛5؛ л١лы и п.лчрск'і'н-: KV 
Ι؛ ΐ ίΓ . ΐ ϊ - : ؛

Tpehe лице на OBoj фресци, новобрдски или грачанички митропо^ит 
Диониснје не спада строго у ову К0МП03ИЦИЈУ, jep je он већ -поодавно био 
мртав и погребен, као што Ьемо мало касније видети, када се патријарх Ma- 
карије одрекао престола и предао га новом патријарху Антонију. ГЬегов 
портрет 'je насликан овде стога, што je и он, заједно са патријарсима Ma- 
каријем и Антонијем, био нови ктитор епископске цркве Св. Николе у Баши, 
као што je то и наглашено у натпису између ЊИХОВИХ ликова :

(К т)ит.ри I CTI’ .  I уралча ا се г .  : -

Портрет митрополита Дионисија претставлза човека у најбољим ГОДИ" 
нама, дуге светлосмеђе косе попале по раменима, снажне браде исте боје и 
изразитих 0ЧИЈУ на самртнички бледом лицу на нрх главе имао je широко ؛
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избријан венац -  тонзуру, канву су од Св. Саве носили готово сви српски 
архијереји, презвитери и ^акони. Обучен je у службено apxHjepejcKO одело, 
слично Антонијевом; у десници држи јеванђеље, а левицу je подигао у МО- 
литвеном ставу, уобичајеном код ктитора...

Над овим портретом ј؛  натпис -У два ред؛ :

(Гі')<؛Ш ’СІ.'ц؛ ІІШИ ΜΗΤρ،١Πί>ΛΗ ІІОКѴѴКрДСККІІІ I (к)ѵ ДІѴѴІІИСІ،:.

Овако компонована и израђена фреска у припрати Св. Николе у Бани  
изазива вишеструки научни интерес. —  Прво као уметничко дело нашега 
сликарства из друге половине X V I В., у дО^а прве обнове нашег духовног 
живота под Турцима ؛ а за тим као историски ,докум.енат,؛':који баца доста 
нове светлости на питаюе о приватном и службенрм одеваіву српских патри- 
japaxa и митрополита у доба обнове ٢ІеЬі؟е пЗтријарш ије;' -О до сада непо- 
знатој чињеници: да се патријарх Макарије драгорољно одрекао патрија- 
рашког престола и уступио га своме братанцу херцеговачком митрополиту 
Антонију ; о времену и месту када се и где с е 'ТО збило. као и о начину на 
К0ЈИ je то извршено؛ и најзад на питање: шта су оба пЗтријарха и митро- 
полит Дионисије, и из којих побуда, учинили..за катедралну цркву дабарских 
митрополита у Бањи КОД Прибоја, да им. се портрети тамо сликају и сва 
тројица назову „ктиторима светаго места сего"?

Ми ћемо, овом приликом, покушати да дамо одговор само на питана 
Koja су у тесној вези са главной историском чињеницом, liOjy нам илуструје 
ова наша интересантна фреска..

О патријарху Макарију и његовом наследнику Антонију писали су к. 
Јиречек и и. Руварац. Обојица су били сложни у мишљељу :
Hllje піек йосле сліріті uaipivjapxa Макарнја азабрак и, йоспишьен за пећког 
пmTwujapxa; али се нису сложили у датуму смрти Макаријеве. Јиречек je, 

комбинујући нетачно саопштени датум (23. октобар 1574 год.) записа y  Mo- 
рачи о смрти патријарха Макарија и датум (30 август), забелеЖен код Фи- 
ларета (Святые южныхъ славянъ) претпоставио могућност да je Филаретов 
дан и месец Макаријеве смрти тачан, а годину je узео из 'мооачког записа؛ 
jep je само на тај начин могао да брани CBojy тезу: да je Стефан Герлах, 
—  говореНи о посвеЬегьу у Цариграду, се.птембра 1574 год., једног рођака 
великог везира Мехмеда СоколОвиЬа За ох .идског архиепископа -  погрешно 
написао охридскогместо пеЬког, пошто je -Тобоже то' било посвеЬеюе за ар-
хиепископа Ангонија, наследника Макаријева (Archiv, f. si. Ph ilo l. IX, 294— 295). 
И. Руварац je потпуно одбацио ФиларетОв датум (30 авг.) и примио још 
нетачнији морачки (23 окт.), исправљајући тобоже само годину 1574 (која 
je баш тачна) у 1573; а тако исто одбацио je и Јиречеову  претпоставку: 
да je Герлах, —  говорећи о посвећењу 1574 год. једног рођака великога ве- 
зира за ٠ архиепископа, погрешио у имену архиепископије, и да je
тај нови архиепископ био Антоније. Руварац je TOM приликом сасвим тачнО 
утврдио: да тај рођак великога везира. није био Антоније него Герасим, К0ЈИ 
je Ыожда првобИтнО и одређен био за оХфидског архиепископа (Archiv X, 
44— 49); али су нетачни били дали  Руварчери закључци: да je Макарије умро 
23 октобра 1573 год. и да je тек после. смрти његове Антоније постављен, 
исте 1573 год., за новог пећког патријарха (ibid. 47— 48). После годину дана 
(1888 год.) Руварац je ректификовао то своје мишљење само у толико, ШТО 
je узео морачки запис о смрти Макаријевој у целини за потпуно исправан 
и Помакао годину смрти Макаријеве и поСтављана Антонијева у 1574' год.) 
резоиујући TOM призиком овако : „Кад се пак патријарх Макарије преставио 
Тек 23 окт. 1574 год., онда синовац. и прејамник његов на престолу, АнТо-18. ’
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није, ннје се никако г. 7082, т.ј. у времеиу од 1 септ. 1573 до иоследіьег 
августа 1574, могао ни поставити за архијепискоиа, il још маше преставити 
као ¥ \\\ ة0ًاا١ ا ة ا ة  jep Престо прхијепископски, npuje смрти патријарха Ma- 
карија, l j .  R.pe 23 окт. 1574) Hitje бао уйражгьен" (О u e k i  гшттхаршла 
од Макарија до Арсенија Ilf, Задар 188.8, 12 14).

Дакле, к. Јиречек и и. Руварац, на основу грађе Kojy су познавали, нису 
ни помишљали на могуПност: да je Антоније могао постати патријархом и 
за живота патријарха Макарија, —  као што нас наша фреска очигледно 
уверава, -  иако су знали за сличне случајеве између патријарха Герасима 
и Саватија, Гаврила .и Максима, Максима .и Арсенија 111.

Али, и без ове фреске, већ на основу записа К0ЈИ су објављени после 
Зиречекове и Руварчевих расправа о патријарсима Макарију и Антонију, 
могло се утврдити: да je Антоније посТавл,ен за пеЬког патријарха још за 
живота Макаријева. То сам ja и учинио у чланцима о Макарију и о Пећкој 
патријаршији у Народној Енциклопедији проф. Ст. Станојевића, нагласивши: 
да je обновитесь ПеЬке патријаршије Макарије био патријарх од 1557 до 
23-Χ-1574, 'а његов наследник Антоније од 1572— 1575 (111, 378) и да се, према 
томе, патријарх Макарије одрекао престола 1572 (11, .631-632) у корист свога 
братЗнца АНтонија. —  Гіанас смо у могуЬности д а ' то питаше и детаљније 
разрадимо : да учинимо ректификацију у питашу датума смрти Макаријеве, 
да утврдимо тачније време његова одрицања од престола и Антонијева по- 
стављања за патријарха, као и неке друге појединости у вези са тим актом.

Личним проверавашем записа у манастиру Морачи о датуму смрти па- 
тријарха Макарија уверио сам се: да су и Руварац и Јиречек, заведени не- 
тачном објавом морачкога записа од архим. НиЬифора ДучиПа (Гласник 
XLI1I, 56 '),'погреш но држали да je 23 октобар 1574 год. датум смрти патри- 
japxa Макарија, док je то само датум завршетка обновљења манастира Mo- 
раче, .Koje je извео кнез ВукиГ ВучетиЬ (код љ . СтојановиПа, Записи и 
натписи бр, 710, погрешно je означен 20, место 23 октобар)؛ па je тек после 
тога, као важан догађај, који се догодио при крају обнављања Мораче, за- 
бележено: „ и  ва тожде лето(дакле, само исте године) 'престави се cp '6 'ски
патријарх' М акарие".-— Према томе највероватније je:
карије умро негбе у  почешку црквене 1574 гоб. (бакле, током сешиембра), а 
не 23 окт.' као што се до сада нетачно тврдило ; jep да 'je умро октобра 
нрло je веројатно да би речено било: „тогоже и лета" када je о'бнав-
љање цркве довршено, -као што се.обичио ради, а не само „тогоже лета". 
Шта више, сада није исксьучена ,могуЬност и то : да je 30 август, К0ЈИ je за- 
бележио митрополит Филарет (Святые южныхъ слвянъ), тачан датум смрти 
патријарха Макарија, као што. je в е ћ и К .  Јиречек био склон -да верује 
(Archiv IX, 295) инеслутећи да je н . ДучиЬ морачки запис нетачно објавио...

Д а je  Антоиије заиста бао riaiapiijapx eeh. за живота Патрија^ха Ma.- 
mpiija, сем наше фреске, потврђује нам то и један запис у Псалтиру ПеЬке 
патријаршије, писан'ом у ПеЬи 8 Maja „П0ве.љенијем преосвештеннаго 
патријррха ср'бскаго и прочих кир' Анд(срав. Зап. и натп'. бр. 6373). 
А  у рукописной „Главизнику" манастира Хиландара, који се .данас налази у 
Дворској библиотеци у Бечу (бр. 28), има један други запис, који.ће нам 
уједно омогућити да ближе одредимо и време одрицања Макаријева од пре- 
стола и постављања Антонијева за новог патријарха. у  'том запису, наиме, 
под 1571 год. после 17 децембра, П0.В0Д0М једне Еелике елементарне непо- 
годе на светогорСким обалама, с болом и страхом писац каже: 
патрщарха (в’ то лето [7080) месеца декебрца 17 д'н) 
с’др’ж аху. ./؟ (Споменик 111, 199, бр.11). Дакле, до Хиландара доцрла je већ у 
децембру 1571 годі, ако не можда и нешто раније, вес.т да у Пећкој патри- 
јзршији .има два патријарха, .и то се тамо сматрало као рђав знак, п.а je за 
то писац записа и почео б'ележити ту вест са „у —  „уви мше"!
Како се, међутим, у ИСТ0Ј кгьизи, пред Овим зацисом, налази један други 
запис .од 30 оКтобра исте године, о смрти. даскала Пахомија (Ibid.), а «ије
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се поменуло ништа о патриЈарсима, то je врло BepojaTHO да je вест о по- 
с٦'ављашу патрпЈарха Антонија, поред жива патријарха Макарија, допрла у 
Свету Гору између 30 октобра и 17 децембра 1571 Год.; те према томе ок- 
тобар илинајдаљ е прва полОвина новембра 1571 год. могу бити крајше гра- 
нице до којиХ се несуміьиво промена, на престолу ПеЬке ПатријаршиЈе извр- 
шила. На сличан начИн можемо утврдити и границу до Koje се та промена 
ниЈе могла, догодити. Наиме, из натписа у припрати цркве у Грачаници 
знЗмо: да Je братанац патријарха Макарија, АнТоније, s септембра i 570 год. 
довршио обновљеше 'те цркве и да je још тада био само митрополит херце- 
говачки (Зап. и натп. бр. Ö88 и 6350). — према свему томе Je насумшиво: 
èa Je промена на йресйолу Пепке äatäpajaputaje извріиена негде између 8 
сепйембра 1570 год. и најдале Ô0 окйобра новембра 1571 год.; йа je  сеа- 
како у  то време, а ЙО csoj прилици у  лейо иди, с јесени 1571 год., йосйада 
и наига фреска.

У  вези с тим наступа ново питаше: Зашто ова фреска, о једном тако 
важном чину у историји Српске цркве, није насликана у патријарашкој ка- 
дралној цркви у Пећи, него у припрати катедралне цркве Дабарске епархије, 
у Бањи код Прибоја? Натпис срединой фреске, између тројице ؟ ођака ве- 
ликога везира Мехмеда Соколовипа, К0ЈИ нам каже: да су пат ријарси Мака 
рије и Антоније, као и новбрдски митрополит Дионисије, б'^ли нови 
ове катедрале, даје нам могућности да унесемо нешто светлости и у то пи- 
таше. Наиме, из натписа више фреске погреба Дионисијева у нартексу Гра- 
чанице знамо : да je он умро између 1 септ. 1569 и 31 авг. 1570 год., пре 
него што je довршено затвараше старог отвореног нартекса у грачаници и 
пре него што je он живописан (8 .септ. 1570) настојањем херцеговачког м'и- 
трополита Антонија. Та рана смрт митрополита Дионисија и шегово мртвачко 
бледило на фресци у Баши ; а за тим, ускоро после тога, одрицаше патри- 
japxa Макарија од престола и шихово заједничко ктиторство у Баши, упу- 
 нас на mwcao.. да су и, Даонаснје It йайри)арх Макараје морали, dyatce ال\ال\\
бремена боловайи а, йо csoj прилици, ленили се у  баши, Koja je  и, данас у  
двориигйу кайедралне цркве бивите Дабарске епархије у  Баши 'код Прибоја. 
Макарије je, свакако, после смрти Дионисијеве дуже времена и сам проводио 
у Баши на лечешу; па je, можда, ту, осећајући се стар и слаб, дошао и на 
мисао: да треба искористити повољне политичке прилике и за живота свога, 
и рођака му великог везира Мехмеда, утврдити тешко стечену аутокефалност 
обновљене Пепке патријаршије —  како се неби догодило да после шихове 
смрти охридски архиепископ или цариградски патријарх поново приграбе 
себи власт над ш ом ... с  тога je лако могупе,
између Ускрса и Духова 1571 год., на годишшем ApxujepejcKOM сабору, —  
Koju je  могао и у  Башу кОд бодесног пшпријарха сазван бийи, — одрекао 
ce ЦаШријараигког йресйола у  корней свога брайанца, херцеговачког мийро- 
йолийа A u iH t t ja .

Ако je заиста тако било, онда je потпуно разумљиво зашто су оба 
патријарха и у башској цркви постали ктитори, заједно са својим раније 
преминулим рођаком новобрдским митрополитом Дионисијем, 
зазадати .отворена нартекс, —  као што су то годину дана раније учинили

у Грачаници, - -  и TOM приликом наредили :
нарйексу фреско іивопііиіу шихови йорйрейи йако како би, се, уједно, оее- 
ковенио и онај ваонан полийички йойез пайри؛ арха Макарија у  корисй 
онуваша самосйалносйи Пепке йайриіарщше — шегово одрицаше од ' йре- 
ейола и, йредаваше патрајарашках инсигнија новом патријарху Анйони)'у, 
Koje je , по οβο\ n p n i i ,  у  ٠ oj цркви u извршено.. .

Баша je још и у то доба била седиште дабарских митрополита, К0ЈИ су 
већ управљали и гла'вним делом православне цркве у су седној Босни ؛ а по- 
сведши дабарски митрополит, за кога знамо да je умро у Баши 15 Maja 
1575 год., био je Јосиф (Зап. и натп. бр. 6879), caspeWeHHK ових догађаја.


