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Оригинални научни рад

Ва лен ти на ЖИВ КО ВИЋ
Балканолошки институт САНУ
Београд

МО ЛИ ТВЕ PRO RE ME DIO ANI MAE У КО ТО РУ XIV ВЕ КА

Ап стракт: На да ња љу ди су о че них са бли зи ном смр ти у де ло твор ност 
мо ли тви и ми са за спас ду ша из чи сти ли шта раз ма тра ни су на при ме ру 
Ко то ра у пр вој по ло ви ни XIV ве ка. По вод за ана ли зу је сте мо тив Оп-
штег вас кр са у про гра му ап си дал не сли ка не де ко ра ци је у цр кви Све те 
Ма ри је Ко ле ђа те у Ко то ру. Увид у на чи не и ин те зи тет ис по ља ва ња иде-
је  pro re me dio ani mae сти че се ана ли зом де ло ва, ко ји се од но се ad pi as 
ca u sas, из са чу ва них те ста ме на та тре ће и че твр те де це ни је XIV ве ка.

 
Са сна же њем ве ре у по сто ја ње чи сти ли шта то ком зре лог сред-

њег ве ка ши ри ле су се и на де у спа се ње ду ша ко је бо ра ве на овом ме сту. 
У XIV ве ку иде ја и док три на чи сти ли шта већ су би ле раз ви је не и уоб-
ли че не. Као нај де ло твор ни ји на чи ни за по моћ ду ша ма умр лих са те ре-
том ла ких гре хо ва ко је ни су ока ја ли на вре ме по ка за ле су се мо ли тве, 
слу жбе и ми ло срд на де ла. На да ња љу ди су о че них са бли зи ном смр ти у 
де ло твор ност мо ли тви и ми са за спас ду ша и ма ни фе ста ци је ве ре у по-
сто ја ње чи сти ли шта по сто ја ле су у раз ви је ном об ли ку у Ко то ру пр ве 
по ло ви не XIV ве ка. Ма те ри јал на све до чан ства на осно ву ко јих се мо-
же го во ри ти о за сту пље но сти ове те ме у Ко то ру је су са чу ва не фре ске 
и те ста мен ти.

У Злат ној ле ген ди, оми ље ној књи зи зре лог сред њег ве ка, об ја-
шња ва се по ре кло пра зни ка, по све ће ног се ћа њу на ду ше свих пре ми ну-
лих вер ни ка. Пе тар Да ми ја ни је пи сао ка ко је све ти опат Оди лон чуо 
ја у ке мр твих и де мо не у бли зи ни вул ка на на Си ци ли ји и ка ко су ду ше 
умр лих из ба вље не из њи хо вих че љу сти сна гом ми ло сти ње и мо ли тве. 
По том је опат уста но вио овај пра зник пр во у кли ни јев ским ма на сти-
ри ма.1 У пр вим де це ни ја ма XIV ве ка ду ше умр лих се сли ка ју као мо-

1 Ja co bus de Vo ra gi ne, The Gol den Le gend. Re a dings on the Sa ints, vol. 2, 
Prin ce ton, 1993, 280. О зе маљ ском при сту пу оном све ту, од но сно о ме сту где
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тив Оп штег вас кр са у скло пу пред ста ве Рас пе ћа у ап си ди цр кве Све-
те Ма ри је Ко ле ђа те, по крај се вер них бе де ма ста рог гра да Ко то ра.2 У 
окви ру ев ха ри стич ке и со те ри о ло шке сим бо ли ке це ло куп ног про гра-
ма ап си дал не сли ка не де ко ра ци је Ко ле ђа те мо тив Оп штег вас кр са, од-
но сно пред ста ве ду ша умр лих у ви ду бе ба у по во ји ма ко је из ла зе из 
сар ко фа га, екс пли цит но из ра жа ва мо ли тве ну иде ју. Сце не из ци клу са 
Хри сто вог стра да ња и По смрт них ја вља ња ни жу се у три зо не око сре-
ди шње пред ста ве Рас пе ћа ко ја је сво јим ди мен зи ја ма и ме стом у сре ди-
шту ап си де из дво је на из на ра тив ног кон тек ста. Пред ста ве у до њој зо-
ни, од ко јих се не ке и по на вља ју из гор њих зо на, до не кле су из дво је не 
не што ве ћим ди мен зи ја ма. Рас по ред сце на у до њој зо ни тре ба чи та ти 
од ју жне ка се вер ној стра ни. Сце не ко је су ре ка пи ту ла ци ја су шти не 
дог ме при ка зу ју се вер ни ци ма док при ма ју при чест: По ла га ње у гроб 
са Опла ки ва њем, Ми ро но си це про на ла зе пра зан Хри стов гроб, за тим 
сле де мо ти ви Оп шег вас кр са и Де ље ња ха љи на као де ло ви Рас пе ћа у 
сре ди ни, по том две сце не из ци клу са По смрт них ја вља ња – Ми ро но-
си це ја вља ју апо сто ли ма да су на шле пра зан Хри стов гроб и Апо сто ли 
на ла зе пра зан гроб. На бро ја не сце не има ју из ра зи ту ев ха ри стич ку сим-
бо ли ку, те од сли ка ва ју ри ту а ле De po si tio и Ele va tio хо сти је. Со те ри о ло-

се на ла зи чи сти ли ште, cfr. Ž. Le Gof, Na sta nak či sti li šta, Srem ski Kar lov ci – No vi 
Sad, 1992, 163–191, et pas sim.

2 О про гра му сли ка не де ко ра ци је у цр кви Све те Ма ри је Ко ле ђа те, v. V. 
Živ ko vić, Zid no sli kar stvo u cr kvi Sve te Ma ri je Ko le đa te u Ko to ru, Бока 21 (1999), 
119–155.

Мотив Општег васкрса у апсиди Св. Марије Колеђате 
у Котору, XIV век
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шка сим бо ли ка је по себ но ак цен то ва на цен трал ном сце ном Рас пе ћа и 
ње ним са став ним де лом у ни жој зо ни - мо ти вом Оп штег вас кр са.3 

Сли ка ни про грам за ми шљен на овај на чин упу ћу је на раз ми шља-
ње о сло же ним те о ло шким иде ја ма ко је су по ста ја ле сна жне и до би ја-
ле сво ју ре ли ги о зну прак су у XI II и XIV ве ку. Премда се овај мотив 
слика у оквиру Распећа у византијској иконографији, његово сликање 

3 Мо тив васк ср лих, ко ји из ла зе из гро бо ва (сар ко фа га) у окви ру сце не 
Рас пе ћа, пред ста вља рет ку ико но граф ску по је ди ност. Нај ста ри ји при ме ри су 
са чу ва ни на по ме ну тим ка ро лин шким пло ча ма од сло но ва че из IX–X ве ка. 
На кон ових при ме ра из гле да да у за пад но е вроп ској умет но сти мо тив оп штег 
вас кр са пре ста је да се сли ка у окви ру сце не Рас пе ћа, већ са мо као са став ни 
део Стра шног су да, cif. S. Fer ber, Cru ci fi xi on Ico no graphy in a Gro up of Ca ro lin
gian Ivory Pla qu es, The Art Bul le tin XLVI II  n. 3&4, Sep tem ber-De cem ber 1966, 
323–334. У ви зан тиј ској ико но гра фи ји пр ви са чу ва ни при мер овог мо ти ва у 
окви ру Рас пе ћа је илу стра ци ја у је ван ђе ли ста ру из XI ве ка, на ста лом у скрип-
то ри ју му ца ри град ског ма на сти ра Јо ва на Сту ди та (да нас у Па ри зу, Bibl. Nat. 
Par, gr. 74). У мо ну мен тал ном сли кар ству пр ви са чу ва ни при ме ри по ти чу из 
XI II ве ка у цр кви Све тог Пе тра у Кал иви ја Ку ва ри, у тр пе за ри ји ма на сти ра 
Све тог Јо ва на на Пат мо су и у Со по ћа ни ма. У XIV ве ку слич но ико но граф ско 
ре ше ње оства ре но је у цр кви Бо го ро ди це Пе ри влеп те у Ми стри, cif. S. der Ner-
ses sian, Rec her ches sur les mi ni a tu res du Pa ri si nus gra e cus 74, Ja hr buch der öster re-
ic hischen byza ni ni stik (Wi en 1972), 109–115.

Мотив Дељења 
хаљина, детаљ, 
апсида Св. Марије 
Колеђате у Котору,
XIV век  
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у Светој Марији Колеђати треба тумачити са становишта католичке 
догме. Бу ду ћи да је иде ја о чи сти ли шту већ у XI II ве ку од не ла по бе ду 
у те о ло ги ји и у дог ма ти ци,4 мотив Опшег васкрса у Колеђати се можда 
мо же по сма тра ти и у све тлу ове иде је. На ду у спас ду ша да је ев ха ри-
стич ка жр тва, ко ја је Рас пе ћем, По ла га њем у гроб и Васк рсе њем у ап си-
дал ном про гра му по себ но пред ста вље на и по том још је дан пут ис так ну-
та сце на ма у до њој зо ни. 

Со те ри о ло шка иде ја сли ка не де ко ра ци је у Ко ле ђа ти сва ка ко је 
има ла по се бан зна чај и уло гу у од сли ка ва њу су шти не хри шћан ске дог-
ме и мо гла је сна жа но да ути че на же љу вер ни ка да бу ду са хра ње ни у 
овој цр кви. Ве ра у вас кр се ње из ра же на је 1518. го ди не епи та фом на 
над гроб ној пло чи слав ног ко тор ског пе сни ка Бер нар да Пи ме (Epi tap hi
um Ber nar di Pi mae po e tae la u re a ti) у бли зи ни се вер них вра та цр кве Све-
те Ма ри је Ко ле ђа те: „Оста вљам на са мр ти ово по след ње за ве шта ње: 
Го лу ду шу Хри сту, тру ле жне удо ве зе мљи.“ (Has ego su pre mas ta bu las in 
mor te re lin quo, Nu dam ani mam Chri sto, pu tri da mem bra so lo).5 

По ред ма те ри јал них све до чан ста ва у ви ду фре са ка и епи та фа, 
по сто ја ње пи са них из во ра, суд ско-но тар ских ис пра ва, до зво ља ва да 
се ве ра у спа се ње ду ше ис тра жи и раз у ме у ши рем кон тек сту вре ме на 
XIV ве ка у Ко то ру. По твр ду за о ку пље но сти Ко то ра на на дом у де ло твор-
ност ми са за спас ду ша из чи сти ли шта на ла зи мо у пу ном све тлу у са-
чу ва ним те ста мен ти ма. Сва ки ста нов ник Ко то ра мо гао је у опо ру ка ма 
да за ве шта одр жа ва ње ми са, по ме на на  го ди шњи цу смр ти и мо ли тви 
за спас ње го ве и ду ша ње го вих пре да ка. Број и све ча ност су за ви си ли 
од ви си не нов ча них сред ста ва ко ји ма је опо ру чи тељ рас по ла гао и ко је 
је за ту свр ху мо гао да одво ји. Ка ко би се обез бе ди ло њи хо во слу же ње, 
цр ква ма и ма на сти ри ма су се за ве шта ва ли нај че шће нов ча ни да ро ви, 
као и по крет на и не по крет на имо ви на. По раст за ве шта них post mor tem 
ко ме мо ра тив них ми са и сна жно при сут на ве ра у нео п ход ност њи хо вог 
одр жа ва ња, по ја ва ко ја се мо же пра ти ти у европ ском ка сном сред њем 
ве ку, нај бли же су по ве за ни са ја ча њем док три не о чи сти ли шту. Смрт 
је из у зет но за о ку пљи ва ла европ ску ду хов ност, на ро чи то од вре ме на 
ве ли ке епи де ми је ку ге у XIV ве ку. На хо до ча шћу ду ше хри шћа ни на 
чи сти ли ште је по сма тра но ви ше као на ста вак људ ског ве ка, а не но ви 
по че так. Сто га су и мо ли тве pro re me dio ani mae би ле мо гућ ност одр-
жа ва ња ве зе из ме ђу жи вих и мр твих, чи је ду ше бо ра ве у чи сти ли шту. 
Обез бе ђи ва ње мо ли тви и ми са за мр тве под ра зу ме ва ло је њи хо ву ку по-
ви ну и пла ћа ње, што је убр зо по че ло да пред ста вља вид раз ви је ног ад-

4 Ž. Le Gof, op. cit, 265.
5 G. Gel cich, Me mo rie sto ric he sull Boc che di Cat ta ro, Za ra, 1880, 197–198.
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ми ни стра тив ног и тр го вач ког по сло ва ња.6 По ред оста вља ња сред ста ва 
цр ква ма и ма на сти ри ма, у раз ви је ним град ским сре ди на ма по сто ја ла 
је уче ста ла прак са да опо ру чи те љи оста вља ју но вац бра тов шти на ма ка-
ко би оне обез бе ди ле одр жа ва ње го ди шњих по ме на за њи хо ву и ду ше 
њи хо вих пре да ка.7 

Мо ли тве за по кој ду ша ко је су опру чи те љи на са мр ти за ве шта-
ва ли, пла ћа ју ћи их нов цем или да ро ви ма, бе ле же не су у по себ ним вр-
ста ма цр кве них књи га (не кро ло ги ји, оби ту а ри ји, li bri an ni ver sa ri o rum, 
li bri an nu a li um). Име на да ро да ва ца би ла би за пи са на у овим књи га ма, 
ко је су се чу ва ле у цр ка ва ма и ма на сти рима, без об зи ра на ве ли чи ну 
њи хо вог за ве шта ног да ра. Com me mo ra tio mor tu o rum би се одр жа вао 
до кле су тра ја ла сред ства ко је је опо ру чи тељ на ме нио.8 Цр ква је у њи-
хо вом одр жа ва њу би ла вр ло па жљи ва јер је на тај на чин чу ва ла сво је 
ма те ри јал не ин те ре се. Кон тро лу над ис пу ња ва њем же ља опру чи те ља 
има ли су епи тро пи по кој ни ка. 

Де та љан опис де ло твор но сти мо ли тви и ми са за спас ду ша из 
чи сти ли шта мо же се на ћи у  јед ном из во ру из XVI ве ка, у ха ги о гра фи-
ји бла же не Оза не из Котора.9 У ње ном аске ти зму rec lu sa-е, за зи да не 
де ви це, у ко јем се пре по зна је осо бе на ме ша ви на ак тив ног и кон тем пла-

6 Ин тен зив не же ље опо ру чи те ља у ка сном сред њем ве ку да обез бе де ми-
се, ка ко би што бр же иза шли из чи сти ли шта, раз ма тра, по ред оста лих пи та ња 
ве за них за post mor tem ко ме мо ра ци је, v. R. N. Swan son, Re li gion and De vo tion in 
Euro pe, c. 1215c.1515, Cam brid ge 1995, 115, 191–234.

7 О раз ли чи тим ви до ви ма по ме на по кој ни ка и мол тва ма за спас ду ше у 
Фи рен ци, али и дру гим раз ви је ним ита ли јан ским ка сно сред њо ве ков ним град-
ским сре ди на ма, cif. J. Hen der son, Pi ety and Cha rity in La te Me di e val Flo ren ce, 
Chi ca go and Lon don, 1994, 163–168, et pas sim.

8 Jедан та кав не кро ло гиј по ти че из Ду бров ни ка, cif. В. Но вак, Nec ro lo
gi um Ra gu si num (A. D. M. CC. XXV), Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та XI-1 
(1970), 149–173. 

9 До ми ни ка нац Se ra fi no Raz zi (1531–1611) на пи сао је жи вот блажене 
Озане на кон што је 1589. го ди не бо ра вио у Ко то ру и штам пао га 1592. г. у Фи-
рен ци. Де ло но си на зив: Vi ta del la re ver nda ser va di Dio la ma dre su or Osan na da 
Cat ta ro, dell’or di ne di San Do me ni co. Жи вот бл. Оза не на пи сао је пре ма ру ко пи-
су на ла тин ском ко ји је до био од ду бро вач ког пле ми ћа дон Еузе би ја Ка бо ге, 
бе не дик тин ца у цр ном ха би ту. Тај ру ко пис је на стао на осно ву јед ног дру гог 
ру ко пи са на сло вен ском је зи ку. Се ра фи но Ра ци је у Ко то ру на и шао на још је-
дан ру ко пис на ита ли јан ском је зи ку Vi ta del la Be a ta Osan na da Cat ta ro, ко ји је 
на пи сао Иван Бо ли це, Оза нин са вре ме ник. Сво је де ло Ра ци је на пи сао и пре-
ма ка зи ва њу све до ка и по себ но Оза ни не ма на стир ске се стре До ми ни ке, ко ја 
је та да има ла 110 го ди на. Ти мо теј Ци зи ла је об ја вио Се ра фи но в састав у тре-
ћем де лу свог Злат ног во ла, у одељ ку До да ци, cif. Ана ли сти. Хро ни ча ри. Би о
гра фи, Књи жев ност Цр не Го ре од XII до XIX ви је ка, Це ти ње, 1996, 102–129. 
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тив ног жи во та, ве ли ку уло гу има ла је све стра на по моћ ко ју је сво јим 
мо ли тва ма за спас ду ша из чи сти ли шта пру жа ла Ко то ра ни ма. Прем да 
је у пи та њу XIV век, по ре ђе ња са XVI веком су по пи та њу чи сти ли шта 
су ре ле вант на, бу ду ћи да се кон цепт pro re me dio ani mae мо же пра ти ти, 
без бит ни јих про ме на, у опо ру ка ма од XIV до XVI ве ка.10 У при лог то-
ме иде и чи ње ни ца да је рас пра ва о по сто ја њу и из гле ду чи сти ли шта 
пред ста вља ла ак ту ел но пи та ње и у XVI ве ку, о че му сли ко ви то све до че 
де ло ви из Оза ни ног жи во та. Те о ло зи су до ла зи ли до ње не ће ли је, у ко-
јој је би ла за зи да на, да је пи та ју за ми шље ње у ве зи са бо рав ком ду ша 
у чи сти ли шту, као и због не до у ми це да ли та мо има ђа во ла. Оза на их 
је упу ти ла ре чи ма да се у чи сти ли шту не сме по ја ви ти ни је дан ђа во, 
„јер ово је мје сто за ду ше ко је тре ба да по ђу у вјеч ни жи вот“. По том 
је Оза на ре кла ка ко се кла ња Бо гу и мо ли ан ђе о ским ду хо ви ма да са 
ма ло све тло сти уте ше ду ше у чи сти ли шту. „Го во ри ла је, та ко ђе, ка ко 
се по ме ну те ду ше по ма жу мо ли тва ма и ми ло сти ња ма, али на ро чи то 
све том жр твом на ол та ру [мисом], јер ова под сје ћа ка ко је наш Го спод 
са мо јед ном за у вијек био на кр сту, на бр ду Кал ва ри ја.“11 На кон ово га 
сле де при ме ри ка ко је бла же на Оза на мо ли тва ма по мо гла ду ша ма Фра-
тра Ива на, Вин ка Бу ће и Је ро ни ма Би зан ти ја да оду у рај, док се код 
свог ис по вед ни ка за ла га ла да „за здра вље ње го ве ду ше при не се Го спо-
ду жр тву све те слу жбе бож је, не про пу шта ју ћи да и она за њу мо ли“. 
Дру гом при ли ком, док се мо ли ла за ду шу Је ро ни ма Би зан ти ја, уз ди гла 
се у ду ху и би ла је од ве де на у чи сти ли ште, где је раз го ва ра ла са ње го-
вом ду шом.12 Ути цај бла же ни це био је огро ман на вер ни ке ово га гра да, 
те тре ба у том кон тек сту и ту ма чи ти ово под се ћа ње на мо гућ но сти  и 
де ло твор не на чи не за спас ду ша у XVI ве ку.

По ред мо ли тви pro re me dio ani mae по сто ја ли су и дру ги на чи ни 
ка ко би се ду ше умр лих вер ни ка осло бо ди ле му ка чи сти ли шта. У Злат
ној ле ген ди се ка же да по сто је че ти ри на чи на на ко ја им се мо же по мо-
ћи: мо ли тва ма вер ни ка и при ја те ља, ми ло сти њом, ми са ма и по стом. 
Та ко ду ше у чи сти ли шту има ју јед ну вр сту уте хе и олак ша ња јер се за 
њих на зе мљи ну де мо ли тве и жр тве.13 Део из Злат не ле ген де го во ри о 

10 Аутор тек ста при пре ма ши ру сту ди ју о хри шћан ској вр ли ни Ca ri tas, 
ми ло срд ним де ли ма, као и мо ли тва ма за спас ду ше ко је су за бе ле же не у ко тор-
ским те ста мен ти ма у вре ме ну XIV, XV и XVI ве ка.

11 Ана ли сти. Хро ни ча ри. Би о гра фи, 117–118.
12 Ibid, 118–120.
13 The Gol den Le gend, 282, 284. На са мом кра ју XIV ве ка, 1400. го ди не, 

за бе ле жен је и по мен Злат не ле ген де, као unus li ber vo ra gi nis у ве ли кој би бли-
о те ци фра тра Пе тра Ги зде, гвар ди ја на ма на сти ра Све тог Фра ње у Котору. У 
ин вен та ру ко ји је на пра вљен на кон ње го ве смр ти по ми њу се књи ге ко је су се 
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ве за ма жи вих и умр лих, као и о на да ма ко је су по ла га ли опо ру чи те љи 
раз ми шља ју ћи о смр ти ко ја се при бли жа ва, од но сно о њи хо вим же ља-
ма да омо гу ће мо ли тве ко је би им по мо гле да из бег ну му ке. Опоруч на 
за ве шта ња нај бли жи ма, ро ђа ци ма, при ја те љи ма, цр кви, си ро ма шни ма 
и уоп ште оста вља ње нов ча них сред ста ва или ма те ри јал них по кло на у 
по бо жне и ми ло срд не свр хе пред ста вља ју сво је вр сни из вор, на осно ву 
ко јег се сти че пред ста ва о раз ли чи тим сег мен ти ма дру штва од ре ђе ног 
вре ме на. За о став шти не у опо ру ка ма ја вља ју се у обим ни јем бро ју у кул-
ту ри за пад не Евро пе тек од ка сног XI II ве ка. Од тог вре ме на те ста мен-
ти по ста ју је дан од нај бо љих из во ра за са гле да ва ње ве ро ва ња гра ђа на 
и нор ми ко је је цр ква про пи си ва ла. Ипак, сам по јам чи сти ли шта у те-
ста мен ти ма се че шће ја вља тек од XIV ве ка.14 

По ред раз ли чи тих оп штих об ли ка и фор му ла, ко је су ви ше или 
ма ње по себ не или слич не у дал ма тин ским и ита лијан ским гра до ви ма, 
би ло је уоби ча је но да се је дан део те ста мен та од но си ad pi as ca u sas у 
ко рист спа са ду ше. Ми се и мо ли тве за мр тве, до бра де ла и по бо жне до-
на ци је, ни ка да ни су би ле то ли ко ра ши ре не као у XIV и XV ве ку, на шта 
су по себ но ути ца ли про сјач ки ре до ви. Фра њев ци и до ми ни кан ци су 
од свог осни ва ња не го ва ли раз ви ја ње бли ско сти и при ја тељ ства са по-
ро ди ца ма. По ред те о ло шког уче ња, ус по ста вља ње од но са са ла и ци ма 
омо гу ћи ло им је да и на не по сре дан на чин ути чу на људ ску са вест, пре-
те жно кроз ис по вест, али и у са ста вља њу те ста ме на та. У фор ми ра њу 
ра ши ре ног оби ча ја опо руч ног оста вља ња ми ло сти ње и нов ца за одр-
жа ва ње ми са и мо ли тви, фра њев ци и до ми ни кан ци има ли су ва жну 
уло гу. Про сјач ки ре до ви су сво јом ве ром, про по вед нич ком прак сом и 
ма ни фе ста ци ја ма ре ли ги о зно сти пред ста вља ли иде ал не по ма га че гра-
ђа ни ма у олак ша ва њу пу та ка спа се њу. По себ но су сво јим про по ве ди-
ма ши ри ли ве ро ва ње у чи сти ли ште. Та ко је Бо на вен ту ра сма трао да 
мо ли тва за мр тве има по себ ну ва жност и де ло твор на је са мо за „сред-
ње до бре“ од но сно за оне ко ји су у чи сти ли шту, док ни је за оне ко ји се 
на ла зе у па клу или ра ју.15 

За сти ца ње пот пу ни јег уви да у на чи не и ин те зи тет ис по ља ва ња 
бри ге за ду шу у Ко то ру пр ве по ло ви не XIV ве ка, оби ље по да та ка пру-
жа ју де ло ви опо ру ка ко ји се од но се ad pi as ca u sas. Те ста мен ти Ко то ра на 
из тре ће и че твр те де це ни је XIV ве ка раз ли ку ју се по сво јој са др жи ни, 
те се мо же го во ри ти о не ко ли ко раз ли чи тих на чи на њи хо вог са ста вља-

на ла зи ле у ње го вој ће ли ји (33 ње го ве лич не књи ге и 14 ма на стир ских), v. Д. 
Медаковић, Прилози историји културе у Боки Которској, Споменик САН CV 
(1956), 19; Р. Ко ви ја нић, Ко тор ски ме да љо ни, Бе о град, 1980, 155–156.

14 Ž. Le Gof, op. cit, 299–301.
15 Ibid, 235–236, 299.
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ња, го то во увек пре ма про пи са ној фор ми. Са др жи на те ста ме на та, а по-
себ но њи хо ва фор ма, пре вас ход но је за ви си ла од со ци јал ног, еко ном-
ског или про фе си о нал ног ста ту са, али и од по ла опо ру чи те ља.16 Ипак, 
оно што им је за јед нич ко је сте оба ве зно оста вља ње нов ца за одр жа ва-
ње мо ли тви и ми са за ду шу пре ми ну лог. Нај че шће се ово за ве шта ње 
сре ће на кон уоби ча је них фор му ла ко ји ма опо ру чи тељ из ве шта ва да 
ле жи бо ле стан, али да је очу ва не па ме ти и спо со бан да го во ри, чи ме 
по твр ђу је ва лид ност те ста мен та. Та квом ре че ни цом Јо ван Ма ри на Гла-
ва тов за по чи ње 1336. го ди не свој те ста мент: Ego Jo han nes Ma ri ni Gla u ac
ti iacens in fir mus, sa nam ta men me mo ri am et lo qu e lam ha bens, fa cio me um 
ul ti mum te sta men tum de re bus me is. Бли зи на смр ти је на во ди ла љу де на 
раз ми шља ње о по ка ја њу и из ба вље њу ду ше из чи сти ли шта. Та кав след 
ми сли по твр ђу је и опо ру ка Јо ва на Гла ва то ва у ко јој се пр во за ве шта ње 
од но си на фра њев це кон вен ту ал це из Ко то ра, ко ји ма из ме ђу оста лог 
оста вља но вац за одр жа ва ње ми са.17 

Ва ри ја ци ја ова квог ти па по чет не фор му ле те ста мен та је сте она 
у ко јој опо ру чи тељ из ра жа ва свест о бли зи ни и не у мит но сти смр ти, 
те стра ху је да не умре без за ве шта ња. Пре по зна је се страх и оп се сив-
ност смр ћу и оним што она до но си ко ји је до ми ни рао ка сно сред њо ве-
ков ном ре ли ги о зно шћу.18 Ипак, у оп штим, оби ча јем ко ди фи ко ва ним, 
из ра зи ма у ко тор ским те ста мен ти ма мо же се пре по зна ти ре а лан страх 
љу ди да ће их смрт пред у хи три ти не спрем не, од но сно без ми ло срд них 
де ла, по ка ја ња и, на ро чи то, без оси гу ра них post mor tem мо ли тви и ми-
са pro re me dio ani mae. Го ди не 1326. Па вле Да бро нов за пи су је ка ко ле жи 
бо ле стан и пла ши се да ће га смрт узе ти вр ло бр зо, те са ста вља сво је 
за ве шта ње (Ego Pa u lus Nyco le Da bro nis ja cens in fir mus, ti mens, ne mors 
me su bi to ag gre di a tur, fa cio me um ul ti mum te sta men tum.) На пр вом ме-
сту је бри га за ду шу, за то за ве шта ва сред ства  pro mis sis pro ani ma mea. 
Та ко ђе, оста вља кле ри ци ма Све тог Три пу на да одр же ве чер ња (vi gi li
as) за ње го ву и ду ше ње го вих ро ди те ља.19 Од ре ђе ним све ште ни ци ма 
ко ји тре ба да мо ле Бо га за ње го ву ду шу (ut ro get de um de um pro me), 
обра ћа се 1331. го ди не у те ста мен ту Ма рин Бо ли ца. За по чи ње ре чи ма 

16 О раз ли чи тим ти по ви ма тест аме на та у ита ли јан ским гра до ви ма у ка-
сном сред њем ве ку, cif.. S. K. Cohn, Jr, The Cult of Re mem bran ce and the Black 
De ath. Six Re na is san ce Ci ti es in Cen tral Italy, Bal ti mo re and Lon don, 19972.

17 Mo mu men ta Ca ta ren sia, Ko tor ski spo me ni ci. Dru ga knji ga ko tor skih no ta ra 
god. 1329, 1332–1337., vol. 2, ed. A. Mayer, Za greb, 1981, (даље: MC, vol. 2), бр. 1042.

18 Страх од не из ве сно сти пред оним што смрт до но си из ра жен сти хо ви-
ма Ti mor mor tis con tur bat me ана ли зи ра v. R. N. Swan son, loc. cit. 

19 MC, vol. 2, бр. 54.
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да се при бо ја ва смр ти ко ја би га оста ви ла без опо ру ке, те са ста вља те-
ста мент здра вог ду ха, спо со бан да ра су ђу је и го во ри: Ego Ma ri nus Ju nii 
Boliçe in fir mus iacens et mo ri me tu ens in te sta tus, cum sa na men te mea, me
mo ria et lo qu e la fa cio hoc me um ul ti mum te sta men tum. Та ко ђе оста вља но-
вац за пе ва ње ми са - pro mis si can tan dis.20  Из ра же ни страх да не оста не 
без те ста мен та сре ће се и код Фра на Мар ка Ба зи ли је ва 1331. го ди не 
(ta men du bi tans mo ri in te sta tus). По ма ло не у о би ча је но, тек на кон ре ша-
ва ња тр го вач ких и еко ном ских пи та ња ве за них за по слов на удру же ња 
ко ја је скла пао, Фра но оста вља да се на кон ње го ве смр ти пе ва ју ми се 
за спас ду ше.21 

Го ди не 1326. Ма ри ја Пе кле ри крат ком фор му лом об ја шња ва да 
је бо ле сна, да се пла ши бли зи не смр ти (in fir ma iacens, ti mens mo ri), али 
да је при здра вој па ме ти и спо соб на да го во ри (sa na ta men me mo ria et lo
cu ti o ne). Оста вља но вац и тек стил свом pa ter spi ri tu a lis, као и но вац за 
одр жа ва ње ми са и ве чер ња у цр кви Све тог Ми ха и ла pro ani ma ње них 
бли жњих и за спас соп стве не ду ше.22 Ма ре, же не Пе тра зла та ра, са ста-
вља 1336. го ди не cum sa na me mo ria et lo qu e la сво је по след ње за ве шта-
ње. До не кле не у о би ча је но за опо ру ке овог вре ме на, Ма ре на по чет ку 
на бра ја ња за ве шта ња не оста вља сред ства за спас ду ше, већ же ли (in 
pri mis vo lo) да збри не сво ју де цу, те им оста вља ку ћу. Тек на кон то га 
оста вља сред ства pro ani ma mea, за тим pro mis sis, pro vi gi li is.23 По пут 
Ма ри на Бо ли це, же љу да не ко мо ли Бо га за ду шу ко ри сти у свом те-
ста мен ту 1335. го ди не и До ме, uxo ris con dam Nu ce de Gon ni. Оста вља 
ко тор ским фра њев ци ма кон вен ту ал ци ма за ми се qu od ro gent de um 
pro me. За тим и за одр жа ва ње ми са у ма на сти ру Све тог Ђор ђа, као и 
у свим дру гим ма на сти ри ма у Ко то ру qu od ro gent de um pro ani ma mea. 
По ред ма на сти ра, До ме оста вља но вац за мо ли тве и ми се од ре ђе ним 
све ште ни ци ма – fra tri La u ren tio, gu ar di a no de Cat ha ro, као и domp no Vi
te, pa tri no meo.24

Сво је по след ње за ве шта ње за по чи ње на уоби ча јен на чин и Ми-
це де Би се 1336. го ди не, а од мах на кон то га за ве шта ва су му нов ца за 
одр жа ва ње ми са: In pri mis vo lo, qu od den tur pro mis sis per pe ri qu a dra gin ta 
qu a tu or pro ani ma mea.25 Ge or gi us Cer ne li 1336. го ди не оста вља зе мљи-
ште из ве сном Лу ки Си си о ју, али за то тре ба да се сва ке го ди не одр жа ва-

20 Mo nu men ta Ca ta ren sia. Ko tor ski spo me ni ci. Pr va knji ga ko tor skih no ta ra 
od god. 1326–1335, vol. 1, ed. A. Mayer, Za greb, 1951, (даље: MC, vol. 1), бр. 802.

21 Ibid, бр. 732.
22 Ibid, бр. 13.
23 MC, vol. 2, бр. 1372.
24 Ibid, бр. 1142.
25 Ibid, бр. 1604.
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ју у Све том Три пу ну ве чер ња, ми се и го ди шње ко ме мо ра ци је за ње го ву 
ду шу.26

Због по себ ног са др жа ја мо же се из дво ји ти опо ру ка Ба зи ли ја Ма-
то вог из 1327. го ди не. Ба зи ли је за пи су је ка ко је опо ру ку сам пре дао 
но та ру тра же ћи да је пре пи ше и пре ве де у јав ни об лик (tran scri be re et 
re du ce re ad pu bli cam for mam). То је све до чан ство о ускла ђи ва њу лич-
ног, што по след ње за ве шта ње пр вен стве но је сте у сво јој су шти ни, са 
јав ном фор мом суд ско-но тар ске ис пра ве. На кон уоби ча је не по чет не 
ре че ни це Ba si li us Mat hei in fir mus ja cens, sa nam ha bens me mo ri am et lo qu
el lam, hoc ul ti mum te sta men tum me um de re bus me is dis po no Ба зи ли је у пр-
вом од на бра ја них за ве шта ња го во ри о сво јој же љи да ње го ви пре ци не 
тре ба да бу ду без се ћа ња, те због то га тре ба да се одр жа ва ју ко ме мо ра-
ци је за њи хо ву ду шу. Прем да го во ри о спа су њи хо вих ду ша, из ра зи ut 
mei de fun cti non ja ce ant si ne me mo ria је су вид на гла ска зе маљ ске сла ве и 
зе маљ ског се ћа ња на мр тве. За њи хо ве ду ше тре ба да мо ле фра њев ци 
(te ne a tur fa ce re vi gi li as du as fra tri bus mi no ri bus, unam qu a rum in ani ma u
er sa rio pa tris mei et ali am in ani ma u er sa rio ma tris mee). Ва ри ја ци ја из ра за 
qu od ro gent de um pro me, али у ви ду же ље да све ште ник по ме не ње го во 
име у сво јим мо ли тва ма, сре ће се у Ба зи ли је вој опо ру ци ка да оста вља 
су му нов ца pa tri meo spi ri tu a li, pres bi te ro Ri car do ... qu od ip se me ha be at 
re co man da tum in su is ora ti o ni bus.27

Из у зе тан по мен у опо ру ка ма, а ве ро ват но чест у сва ко днев ном 
жи во ту, до ти че се при пре мље них обе да за ду шу по кој ни ка (unum pran
di um pro ani ma mea). Го ди не 1327. из ве сна Си ра на оста вља ви но град 
и ку ћу за одр жа ва ње ми са (pro ani ma mea pro mil le mis sis). На кон то га 
сле де ће за ве шта ње се од но си на ви но, кра ву и во ла од ко јих тре ба да 
бу де по слу жен обед за ње ну ду шу: Item vo lo, qu od de vi no, qu od de beo ha
be re in vi ne is, et de va ca, qu am ha beo apud Me doye, ho mi nem Bel ca tii, fi at 
unum pran di um pro ani ma mea. Item ha beo, apud dic tum Me doye unam va
cam et unum bo u em de la pri pas sa, aut dic tus Me doye det va cam aut bo u em 
pre dic tos, qui uel que iun ga tur al te ri va ce pro uno pran dio su pra dic to.28 Све-
ште ник Ја ко бус де Мил до не по ми ње при пре му обе да, али за ве шта ва 
1335. го ди не ка ко тре ба да се за ње го ву ду шу про да ју кра ве и ов це (...
vac he cum pe co ri bus...ven dan tur et den tur pro ani ma mea). По кла ња та ко-
ђе и ви но гра де ка ко би кле ри ци Све тог Три пу на одр жа ва ли слу жбе на 
го ди шњи цу смр ти за ње го ву и ду ше ње го вих ро ди те ља (fa ce re vi gi li as 

26 Ibid, бр. 1616.
27 MC, vol. 1, бр. 438.
28 Ibid, бр. 365. О pi e tan za у ита ли јан ским гра до ви ма ка сног сред њег ве-

ка,  v. J. Hen der son, op. cit, 167.
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tres in ani ma u er sa rio pa tris mei unam, et ali am in ani ma u er sa rio ma tris 
mee, et ter ti am in ani ma u er sa rio meo). По том за ве шта ва и да кле ри ци 
све тог Бар то ло ме ја др же ве чер ња vi gi li am om ni an no in ani ma u er sa rio 
meo. Та ко ђе, за ве шта ва и да се слу же ми се ad can tan dum mis sas mil le pro 
ani ma mea et pa tris et ma tris mee.29 Опо ру ка се из два ја јер пред ста вља 
по след ње за ве шта ње јед ног све ште ни ка.

На кон пре гле да те ста ме на та, спас ду ше и опрост гре хо ва по ми-
њу се, по ма ло из не на ђу ју ће, и у јед ном дру гом кон тек сту. У пи та њу је 
суд ско-но тар ска ис пра ва о спо ру из 1327. го ди не из ме ђу опа та и рек то-
ра цр кве Све тог Ла врен ци ја и Пе тра де Го сти ја око не ког ра сад ни ка. 
Су ди је до су ђу ју ра сад ник Пе тру, али ће он мо ра ти да пла ћа цр кви Све-
тог Ла врен ци ја го ди шњи при ход, ка ко не би упао у грех (in ali quo de 
pec ca to), јер је из ја вио да во ли ду шу ви ше од ра сад ни ка (... Pe trus di xit 
dic to ca la me to ani mam se ha be re ca ri o rem...).30 

Овај при мер схва та ња спа са ду ше на тр го вач ки на чин по себ но је 
ва жан као све до чан ство да је, по ред стра ха од ауто ри те та цр кве, страх 
љу ди од чи сти ли шта у XIV ве ку био то ли ко сна жан да је мо гао да ру ко-
во ди њи хо вим од лу ка ма и у сва ко днев ном жи во ту. Опро сти ви гре си 
су се де ша ва ли у сва ко днев ном жи во ту, по себ но у тр го вач ким по сло-
ви ма, а страх да се не упад не у грех, ко ји се не мо же ока ја ти мо ли тва ма 
или ми ло сти вим де ли ма, об у зи мао је љу де у раз ли чи тим жи вот ним 
си ту а ци ја ма и не до у ми ца ма. Стреп ња пред не из ве сно шћу, же ља да се 
обез бе ди спа се ње и ве ро ва ње да ће се мо ли тва ма жи вих скра ти ти post 
mor tem хо до ча шће кроз чи сти ли ште до сти за ли су вр ху нац са бли зи-
ном смрти и раз ми шља њем о њој, са чи ме су се љу ди су сре та ли са ста-
вља ју ћи сво ја по след ња за ве шта ња. 

 

PRAYERS PRO REMEDIO ANIMAE AT 14TH-CENTURY KOTOR
Summar y

With the growing belief in the reality of purgatory in medieval times, the 
hope was also rising of the salvation of the souls dwelling in that abode. By the 
fourteenth century the concept of purgatory had already been developed, and 
prayers, services and charitable acts came to be regarded as the most efficient aid to 
the souls of the dead. The hopes that people coping with the imminence of death 
placed in the effectiveness of prayers and masses pro remedio animae, and the belief 
in the existence of purgatory will be discussed by using the example of Kotor in the 
first half of the fourteenth century, on the basis of wall-paintings and wills.

29 MC, vol. 2, бр. 1204.
30 MC, vol. 1, бр. 491.
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In the first decades of the fourteenth century the souls of the dead were 
depicted in the scene of the General Resurrection included in the Crucifixion 
painted in the apse of the Collegiata of St Mary at Kotor. In the context of euharistic 
and soteriological symbolism of the iconographic programme of the apse, the motif 
of the General Resurrection – the souls of the dead depicted as babies that, wrapped 
in swaddling clothes, emerge from their sarcophagi – explicitly expresses the idea 
of supplication. 

But the people’s concern with the effectiveness of prayers for the deliverance 
of souls from purgatory is fully confirmed by the surviving wills dating to the 
1320s and 1330s. Every citizen of Kotor could order in his will that masses, 
commemoration services and prayers for the salvation of his soul and the souls 
of his ancestors should be offered. The number and solemnity of the masses and 
prayers depended on the amount of money a person was able to set aside for that 
purpose. The imminence of death, timens mori, made people think of repentance. 
Still, the conventional formulae of testamentary provisions for pias causas reveal a 
genuine fear that death may catch them unprepared, i.e. with no charitable acts, with 
no repentance and, especially, with no insurance that their souls will be delivered 
from purgatory through masses and prayers.  


