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Романоготичка црква. Светог Михаила у Котору била је у средњем веку ве- 
ома угледна градска црква. Историја тог сакралног здања сеже до VI века. Зид- 
но сликарство, сачувано углавном у олтарском простору, настало је средином 
XV века. Аутор се бави анализом сепулкралног карактера цркве, о чему, поред 
симболике сликане декорсшије, сведоче њена посвета, гробнице, епитафи и, по- 
себно, писани извори.

Кључне речи: архaнђео Михаило, зидно сликарство, гробнице, тестаменти, 
свети Трифун

Сачувана архивска грађа Котора непрестано представља изазов за расветљава- 
ње различигих проблема у вези са средњовековном историјом и културом града и 
његове непосредне околине. Питања из историје уметности (посебно она која се од- 
носе на зидно сликарство) нису, међутим, излазила из оквира иконографске анализе. 
У том смислу, методолошку прекретницу у истраживању историје уметности сред- 
њовековног Котора представља посгхумно објављени рад академика Војислава Ј. 
Ђурића У сенци Фирентинске уније: црква Св. Госпође у  Мржепу (Бока Которска) Ј 
Анализом зидног сликарства и осветљавањем личности ктитора цркве, словенског 
канцелара Стефана Калођурђевића, В. Ј. Ђурић покренуо је низ тема од изузетне ва- 
жности за сагледавање историјских, духовних и културних прилика у которској сре- 
дини XV века. Теме отворене за даља разматрања бројне су: од појединости у вези са 
службом и активношћу словенског канцелара, преко политичке делатности котор- 
ских религиозних братовштина, улоге попова ћурилица и пустињака, концепта уни- 
онистичке политике у граду, па до питања иконографије особеног готичко-византиј- 
ског которског сликарства и вишејезичних натписа на фрескама. У раду су такође 
истакнуте паралеле с програмом фреско-декорације у цркви Светог Михаила у Кото- 
ру, што представља полазну тачку за њену анализу, првенствено са становишта фу- 
нерарне улоге тог храма.

1 В. Ј. Ђурић, У сенци Фиренишнске уније: црква Св. Госиође у Мр.у,сеи\> (Бока Кошорска), ЗРВИ 
XXXV (1996) 9-54.



Цртеж 1. Свети Михаило, олтарски простор

Црква Светог Михаила налази се 
у средишњем делу старог Котора. Но- 
вија истраживања показала су да да- 
нашња архитектура тог романоготич- 
ког споменика потиче углавном из 
друге половине XIII века, а не, како се 
раније сматрало, из друге половине 

V столећа.2 На простору данашње 
нобродне цркве с полукружном ап- 
;ом откривени су делови сакралних 
ђевина из две старије етапе изград- 

ње. Млађем слоју припадају темељи 
грађевине на коју би се могао односи- 
ти помен P e t r o  
abbate Sancti Michahelis Catharensis у документу о посвеће- 
њу цркве Светог Трифуна из 1166. го- 
дине. Од архитектуре те цркве, изгра- 
ђене најкасније у време ране романи- 
ке, сачувани су једино темељни зидо- 
ви. То је такође била једнобродна гра- 
ђевина са апсидом на истоку, која се, 
међутим, пружала према западу још 
6,2 метра у односу на данашњу цр- 
кву.З Приликом испитивања археоло- 

их остатака ове цркве која се поми- 
у XII веку утврђено је да је и сама 
цњнута на темељима старије са- 
шне грађевине. Реч је о тробродној 

базилици из VI века. Цркви из најста- * 2

2 На основу типолошке анализе прозора изградња романоготичке цркве оквирно је датована у 
другу половину XIII века, в. 3. Чубровић, Прозори у сакралној архитектури Котора од 12. до 15. вије- 
ка, ГПМК Х1ЛП-ХГУ1 (1995-1998) 52-53, 56-57. Војислав Кораћ сматра да је црква саграђена у другој 
половини XIV века, уп. В. Кораћ, О монументалној архитектури средњовековног Котора, Споменик 
САН СХ (1956) 161. Јован Ј. Мартиновић цркву датује у касни XIV или рани XV век, уп. Ј. Ј. МаШпоу1с, 
Сгас1И.е1ј$ка с1је1а1поз( и Ко(оги р>х>е ро1о\ппе XIV \чјека, ГПМК ХХХ1-ХХХН (1983-1984) 33-34.

2 Већ након првих археолошких и архитектонских истраживања која су уследила после великог 
земљотреса 1979. године откривени су архитектонски елементи који су указивали на постојање старије 
сакралнеграђевине натом простору. Резултате истраживања саопштилаје 2. Сићго\чс, Сгкуа $уе(о§М1- 
каИа и Ко(оги, П1МК ХХХ1-ХХХП (1983-1984) 151-159. Документ о освећењу катедрале из 1166. го- 
дине, који се чува у Архиву ЈАЗУ Д12, објавио је Ц. ^&АгХиШупсит жспст, VI, 433. Не може се поузда- 
но утврдити да ли помињање Петра као опата значи да је око цркве постојао и бенедиктински манастир, 
уп. I. ОДорс, ВепесИкппа и Нгуаркој, II, 5р1л 1964,499-500. Всћ у првој трећини XIV века на том ме- 
сту није постојао никакав манастир, али се управитељ Светог Михаила назива аћдаз е( гес(ог есс1е$(ае, 
те се можда и Петар назива опатом по сличној пракси. О поменима у XIV веку в. Ко(ог$кј зротетсГ. Рг- 
уа кпј(§а ко(ог$к(к пошга ос/§ос/. 1326-1335, е<Ј. А. Мауег, 2а§гећ 1951,74, 775; КошгзШ зротетс/. Оги- 
§а кпјј§а ко(ог$к//1 по(ага §ос/. 1329. 1332-1337, еб. А. Мауег, 2а§гећ 1981, 177, 879.
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риЈе етапе припадали су зидови олтарског простора са олтарском мензом и масивни 
пиластри, укључени у зидање темељних зидова храма из друге етапе.4 5 6 7 8

Током касног средњег века на цркви Свстог Михаила обављане су доградње. Из 
архивских докумената поуздано се зна да је у XV вску црква добила звоник, који ни- 
Је сачуван.5 Поред цркве Светог 11авла, једино она није претрпела темељнију обнову 
у XVII веку, приликом барокизације средњовековних которских цркава. Већа пре- 
градња простора изведена је тек почетком XIX века, када је храм претворен у војно 
складнште.6

Старина Светог Михаила и црквеног градитељства Котора истакнута је споли- 
јама узиданнм у време обнове с гаре романоготичке западне фасаде у првоЈ половини 
XV вска.7 У самом њеном врху налази се мермерни рељеф с приказом лавице са мла- 
дунчетом. Иепод њега је представа јагњета Божјег са крстом, калежом и двема пти- 
цама, као и прероманички натпис на архитраву олтарске пре! раде с формулом инво- 
кације.8

Црква Светог Михаила осликана је највероватније средином XV века. Фраг- 
менти зидног украса налазс се у иећем обиму у олтарској апсиди и на тријумфалном 
луку, док је на јужном зиду наоса делимично сачуван лик светог Ђорђа на коњу, 
представл.еног како убија аждају.

Литература о зидном сликарству настајала је уноредо с његовим откривањем и 
чишћењем. У раду о которским уметничким сномемицима из 1953. године Цвито 
Фисковић писао је и о фрескама у цркви Свегог Михаила. Пошто нису биле очишће- 
не, поменуо је само декорацију апсиде у виду лозице и драперије, као и представу 
светитеља заогрнутог плаштом од хермелина. Предложио је широко датовање у го- 
тички стил XIV века, које је, углавном, све до новијих истраживања, било прихваће-

4 Према висини пода најстарије цркве претпоставља се даЈе саграђена у VI веку. Током IX века 
црква је, изгледа, била обновљена, јер је добила нов, нешто виши под од црвенкастог малтера. Стари- 
јем и првобитном поду одговарао би под ранохришћанске базилпке испод данашње цркве Свете Ма- 
рије Колеђате, која се датује у VI пек. Висини млађег пода грађевине из прве етапе нзградње одгова- 
рао би под првобитне цркве — мартирија Светог Трифуна, који је подигнут почетком IX века, в. Си- 
ћпМс, Сгк\’а зуе(о§ МИшИа и Ко(от, 151-159.

5 Клесари Никола и Стефан Богојевић с Николом Ивановићем предузели су клесање звоника 
са два звона за цркву у мају 1437. го. шне, в. С. РФкоујс, О шпје(п1с/ат зротетста §гас!а Ко(ога, Спо- 
меник САН СШ (Београд 1953) 89. Исте године поменути клесари из Ђурића примили су од Марина 
Друшка, у име његовог сина Антонија, тада опата цркве Светог Михаила, осам перпера за дванаест 
греда дужине једног лакта за цркву, в. ИАК СН (Историјски архив Котор, судско-нотарске исправе) 
VI, 160. Да тај посао није био завршен ни следеће године, сазнаје се из тестамента обућара (сегАотз) 
Брајка Радостића из децембра 1438. године, у којем он изражава жељу да буде сахрањен у цркви Све- 
тог Михаила и оставља, између осталог, десет перпера за грађење звоника, ИАК СН V, 879-а.

6 О елементима барока на фасадп и у унутрашњости цркве писалаје 3. Чубровић, Барокизација 
романичког Котора, ГПМК ХХХ1Х-ХБ (1991-1992) 34. О променама у XIX веку в. I. 5(јерсе\4с, Ка- 
(ес!га1а зу. Тг1рипа, 5р1д 1938, 58.

7 Предлог за датовање западне фасаде дала је 2. Сићгоуш, Оје1а јес!пе к/.езагзке гасИопке и сгк\п 
$у. МТаПа и Ко(оги, ГПМК Х П -Х Ш  (1993-1994) 44-51.

8 О сачуваној каменој декорацији у цркви в. Чубровић. ЈЈјела једне кпесарске радионице, 
45-51. 0  натпису (1)Х М(0)М(ПМЕ) О(0М 1)141 0(Е)1 ЕТ бАШ^АТОМб) И(05ТП1) 1НХ ХМ в. Ј. Ко- 
вачевић, Средњовековни епиграфски споменици Боке Которске, Споменик САН СХ (1956) 3-4.
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но.9 Треба поменути да су фреске у цркви Светог Михаила тада биле једини видљи- 
ви остаци средњовековног живописа у Котору, будући да је фреска у апсиди Светог 
Трифуна била нозната, ади од 1908. године слојем малтера скривена од погледа. Ка- 
ко је наиредовало чишћење жнвописа у цркви Светог Михаила, повећавао се и број 
идентификованих фресака.10 Након погпунот чишћења Рајко Вујичић описао је њи- 
хов распоред и предложио атрмбуцију и датовање у четврту или пету деценију XV 
века. П В.Ј. Ђурићјепретпоставио даје цркваживопнеана око 1451. године, у време 
настанка живопиеа у Светом Базилију у Сголиву, а на основу стилских особености 
фрсске Светог Мпхаила приписао је слпкару Ловру Добричевићу.12

Велики део некадашн.е сликанс декорације у олтарскоЈ апсиди и на триЈумфал- 
ном луку сачуван је. У конхи апсиде домипира приказ Деисиса, у врху тријумфалног 
лука је Вазнесење Христово, док су у одеечцима лука представљене Благовести.К 
Испод арханђела Гаврила насликан је свститељ за кога се, на основу иконографских 
особенрети (обучен је у бискупску одору, белу албу и зелену тупику испод црвенс 
казуле, док у левој руци, покривеној казулом, држи књиту) и остатака сигнатуре, по- 
четних слова имена М1С. поуздано монш закључити да је свети Б[икола.14 На јужном 
делу источиог зида, као пандан светом Николи. насликан је свети Трифун, патрон 
Котора, који у руци држи модсл града. То је, судећи по сачуваним представама све- 
тог Трифупа из XV вска у нркви Светог Базилијау Столиву и наједном сребрном кр- 
сту, била уобичајсна иконографија овог светитеља. 15 С моделом града у рукама све-

9 И зкстс, О ипЈешскип зротетстш §гас/а Ко1ога, 83-84. Павле Мијовић приклања се ми- 
шљењу да је црква живописаиа крајем XIV века, уп. Историја ЦрнеГоре 2 !, Тихоград 1970,302. Раз- 
матрајући формираи.е дубровачке сликарске школе и уметничке везе које је Дубровник имао с Кого- 
ром у касном средњем веку. В. Ј. Ђурић фреске у Светом Михаилу сврстава међу представнике сли- 
карства готичког стила и усваја Фисковићево датовање фресака, в. В. Ј. Ђурић, Дубровачка сликарска 
школа, Београд 1963. 64. Нешто касније исти аутор наводи да фреске у цркви Светог Михаила треба 
датовати у почетак XV века, уп. Историја Црне Горе 2/2, 519-520.

10 Тако је препознат лик Христа у полукалоти апсиде, као и коњаничка фкгура најужном зиду, коју 
је Ц. Фисковић идентификовао као светог Мих.аи.ш — С. Пзкоуш, ОаћпаПпзкеЈгезке, 2а§геђ 1965, 21.

11 Уочивши нссумњиве сличности у програму између фресака у цркви Светог Базилија у Сто- 
ливу и фресака у Светом Михаилу, Р. Вујичић је лретпоставио да је сликар из Светог Михаила био 
учигољ столивском, зато што су фреске у Светом Михаилу бољег сликарског квалитета. Тумачећи 
фреско-натпис у цркви Светог Базилија у којем се помиње сликар Михаило, ученик Јове из Дебра, 
Вујичић је закључио како је управо поменути Јово живописао Светог Михаила у четвртој или петој 
деценији XV вска, уп. К. Уирсш, О/гелката и сгк\п 5у. МИшИа и Ко(оги, Бока 17 (Херцег Нови 1985) 
291-301: исти, ЦтјеШске ргШке и Ко1оги згеШпот XV хчјека, ГПМК ХП-ХБП (1993-1994) 34-35. 
Треба нагласити [а су сродна програмска и иконографска решења у двема црквама исказана сасвим 
различитим сликарским маниром и, нарочито, различитим сензибилитетом.

12 Ћурић. У сенци Фирентинске уније, 30, 37, 50.
13 О сачуваним сигнатурама на фрескама у Светом Михаилу писао је В. Ј. Ђурић, Језици и Гш- 

смена на средњовековним фреско-натишсима у  Бока Которској: значај за културу иуметносп, Цр- 
ква Светог Луке кроз вјекове, Котор 1997, 261-262.

'4 Р. Бујичић је ову фигуру обучену у бискупски орнат погрешно описао као светитеља у доми- 
никанском хабиту и на основу остатака сигнатуре закључио даје у питању свети Доминик, в. К. Уијј- 
сЈс, О/гезката и сгклп 5у. МИ\аИа, 293. О иконографији светог Николе у италијанском сликарству уп. 
С. КаДађ 1сопо§трку о/(ће ЗаЈтз т Ттсап РсипБп^, Погепсе 1952, 755-770; исти, Иопоугарку о/(ће 
5азп!з 1)1 СеШгаI апсЈ 5ошк РаНап 5скоо1$ о/РатИп^, Иогепсе 1965, 799-814.

15 И. Стјепчевић сматра да је тај крст катедрали даровао бискуп Марин Контарено, в. бђјерсеујс, 
КсИедгаЈа злс Тприпа, 17. Ц. Фисковић је мишл.ења да то није крст који је Контарено даровао, будући
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ти Трифун почиње да се представља од срсдине XV века, највероватније под утица- 
јем иконографије светог Влаха с моделом града Дубровника.16 За разлику од оста- 
лих фигура у цркви Светог Михаила, свети Трифун обученЈе као нлемић по онда- 
шњој моди — носи кратку хаљину тамноплаве боје, опасан је појасом и огрнут црве- 
ним пдаштом постављеним крчном од хермелина. Уобичајено је било да се мушки и 
женски огртачи постављају крзном, али се специфично крзно од хермелина (агтеИ- 
т) помнње гек у XV веку. Тако је Јелена, удовица великог војводе Сандаља. положи- 
ла 1440. године у Котору у поклад две уе81ез уект гике18ц/Ји1(а8 агтеИтзЛЧ

У пижој зони, испод свегог Николе. палази се прилично оштећена фигура. Реч 
је о младићу с фино уобличсном фризуром, који на глави има фригијску капу, те је 
идентификован као пророк Данило.18 Његов пандан на јужној страни не може се 
препознати због лоше очуваноети. Позадине свих представа су двобојие: врло танка 
златна линија дели позадину фресака по средини — горња половина је тамноплава, а 
доња тамнозелсна.

На јужном зиду наоса делимично је сачувана представа светог Ђорђа на коњу; 
приказан је како убија аждају. 19 Светац је обучен као витез, у црвену одећу и ратнички 
оклоп. Вијори му се плашт златножуте боје. Легенда о светом Ћорђу који убија аждају 
на Западу јс. откако је настала 1сцепс1а Аигеа, тумачена као симбол спасене Цркве.20 
Свети Ђорђе је био стари патрон града Когора, па је успомена на њега наставила да 
живи током целог средњег века, посебно у обичају да се на његов даН бирају нови чла- 
нови који треба да обављају градске административне функције. Према предању, мо- 
шти свстог Трифуна, новог патрона града, приликом преноса прво су донесене до опа- 
та манастира Светог Ђорђа пред Перасгом.21 Поред оиштег локалног значаја који је 
светац имао у граду. он је посебно прослављан и као заштигник оклопара и мачара, за-

да се на њ.ему не налази лик арханђела Михаила, који се у бискугтовој даровници из 1446. године по- 
миње као лик на крсту. Такође, Фисковић сматра да је крст вероватније настао крајем XV века, због 
ренесансних особености, в. Пзкоујс, О итјеШскип зротетста %гас1а Ко1ога, 91-92.

>6 О развоју иконографије светог Трифуна у Котору и Србији в. Ђурић, У сеици Фиреитинске 
уније, 35-40.

п Обавезан део мираза которских властелинки у касном средњем веку била су и одела поста- 
вљена крзном, в. К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1952, 243.

18 Уијјсјс, О/гезката и сгк\ч 5\'. МИтПа и Ко1оги, 294.
■ 9 У литератури коЈа је настала пре потпуног чишћења фресака у Светом Михаилу истраживачи 

су у овој представи махом видели патрона цркве Светог Михаила на коњу, уп. Пзкоујс, Оа1таПпзке 
/гезке, 21; Истшрија Црне Горе 2/1,302 (П. Мијовић); Ђурић. Дубровачка слшарска школа, 64; Исто- 
рија Црне Горе 2/2, 51 9-520 (В. Ј. Ђурић). Р. Вујичић је коњаника идентификовао као светог Ђорђа, 
уп. УиЈ1С1С, О/гезката и сгкхч 5\>. МИшИа и Ко1оги, 296. У нсшто каснијем раду овај аутор сматра да је 
тешко установити да ли је реч о светом Ђорђу или о светом Михаилу, в. исти, ГЈтјеШскергШке и Ко- 
1оги згесИпот XI-' \пјека, 35.

20 У западноевропскоЈ иконографији светитељ се на тај начин представља од XIII века, будући 
да је прича о светом Ђорђу који убија аждају из списа Је^етЈа Аигеа (Ј. бе Уогафпе, Тће СоМеп ће- 
§епА, уо1. 1 ,1’ппсе1оп ЈЈпКегзћу Ргезз 1993, 238-242) постала изузетно популарна и уклопљена у до- 
мен витешке културе. О иконографији светог Ђорђа в. Техгкоп с1ег сћпзШсћеп 1копо§гарШе VI (1974) 
365-390; Ка1'(а1.1сопо§гарћу о/1ће 5аЈп1х 1п Тизсап Рам1ш§, 443-446; исти, 1сопо§гарку о / 1ће 5ам1з Јп 
Сеп1га\ апА 5ошћ РаИап 5сћоо1з о/Ра1пПп%, 504-508.

21 Р. Ви1огас, Орапја јг . Јагја коб Регазш, Регаз! 1999, 18-19.
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ната који су били веома развијени у Котору.22 Како је фреска у Светом Михаилу засеб- 
на света слика, њене наруниоце можда треба тражити међу которским занатлијама.

Сликана декорација олгарског нростора цркве Светог Михаила одликује се за- 
окруженом фунерарпом и есхатолошком симболиком. Троделном схемом с предста- 
вама Благовести, Назнесења и Деисиса истакнуте су идеје инкарнације, победе над 
смрћу, представљааа Божије природе и самог Другог доласка Христовог. Поред 
симболике апсидалне сликане декорације, о сепулкралном и есхатолошком каракте- 
ру цркве Светог Михаила сведоче у првом рсду њена посвета, потом писани извори 
и, коначно, гробнице и егштафи који се палазе на њеном простору.

I Јосвета цркве арханђелу Михаилу, мерачу душа на дан Страшног суда, имала је 
потврду свог есхатолошког карактера у девоционалној роз( тоПет пракси Которана. 
У XV и почетком XVI века у тестаментима је било уобичајено да се у оквиру развијене 
и сложене каригативне бритерго гетесИо аптгае препоручи душа оним светитељимау 
чијс су заступништво опоручитсљи нарочито веровали. Посебна нада полагана је у ар- 
ханђела Михаила, за кога се веровало да ј е толико моћан да може да избави душе чак и 
из пакла. Марин Друшко, имућни и угледни Которанин невластеоског порекла, саста- 
вио је 1438. године опоруку која почиње речима: 5г. Маггпиз с!е Вгизсћо с!е са1агорег 
Ае1 §гаИат $агш5 тете 1о^ие!е е( ШеИесШ Исе{ согроге 1апсес1еге зесћ зиа ј ’ас(а огсКпаШ 
геПидиеге. Следећом реченицом изражава бригу за душу, што је и разлог састављања 
његовог завештања: Е( \>о1ет ха1иИ $ие аттерго\>(пеге зиит иШтит (ез(атеп(ит е($и- 
ат иШтат \>о1ип1а(ет т кипе тос/ит сопсИс/п е( огсИпа\п(. Потом Марин Друшко пре- 
поручује евоју душу: Рпто гесотаппат аттат зиат аШззто сопппоп е( зие §1опозе 
та(п У(г§те М апе е( з(о МгсћаеИ агскап§е!о е( (оп сипе се/езпЛЗ Михаило Бућа запо- 
чиње свој тестамент посветом: !п посе агсћапде!,ог МгскаеИз е( СабпеНз е( посе запИз- 
зит јатстззпт Тпрћотз...24 Године 1495. Бернард, покојног М1сћ1е1-а с1е УгасћЈеп-а, 
своју дуигу ирепоручује Богу, Девици Марији н светом Михаилу.25 Марко, покојног 
Луке де Пелегрина, године 1503. веруЈе у заступништво светог арханђела Михаила, 
свстој' Јована Крститеља, светог Јована Јеванђелисте, светог Трифуна, светог Фрање и 
светог Јеронима.26 Године 1505. Трифон. покојног Томасиуса Грубоње, верује у за- 
ступништво светог Михаила, кога назпва сћа\>аНег се1ез(Ш1М Слику о арханђелу као 
небеском витезу неколико дсценија касније унотпуњује которски песник Иван Бона 
Болица у поеми Опис залива и града Котора. користећи за цркву Светог Михаила ме- 
тафору: „ ... на помамну коњицу јсздећ и мачем сјекући тмуш.. .“28

-2 О помешша ових заната у архивским списима XIV и XV века в. Р. Ковијанић, Которски ме- 
даљони. Београд 1980, 91-98, 113-116.

2311АК СН V, 821-823.1 [репис и превод целокупногтестамента објавио је I. бђерсеујс, Ргеу/а- 
ка, Ко1ог 1930, поново издато у оквиру: АгћКзка Р(гаРуапја Воке Когогзке, РегазГ 2003, 142-144, 
157-160. Делове опоруке Марина Друшка објавили су С. Мијушковић, Р. Ковијанић, Грађа за исто- 

рију српске медицине. Документи которског архива, Београд 1964, 80.
24ПАК СН XXIII, 565.
25 ИАК СН XXIV, 730.
26 ИАК СН XXIV, 595.
2" ИАК СН XXIV, 758.
28 75. Бизанти, Љ. Пасквалић, И. Б. Болица. Изабрана поезија. Књижевност ЦрнеГоре од XII 

до XIXвијека, Цетиње 1996, 329.
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Наду у спас душа на дан Страшног суда и неру у заступништво Богородице и Јо- 
вана Крститеља имали су они који су желели да ночивају у цркви (,'ветог Михаила. 
Њихове молитве одсликавала је велика представа Деисиса у конхи апсиде, која до- 
минира целокупним унутрашњим простором цркве. Остаци више гробница у самој 
цркви из различитих периода изградње,29 као и чести помени цркве Светог Михаила 
у тестаментима као места на којем су опоручитељи желели да буду сахрањени, све- 
доче о њеном фунерарном карактеру. Опоруке из XV и с почетка XVI века садрже 
многе примере остављања имовине цркви зарад спаса душе опоручитеља и његових 
предака. Нарочито је често било завештање локреше и непокретне имовине када су 
они у цркви Светог Михаила имали породичне гробнице. Катарина, удовица Радуша 
Тошоевића, 1504. године у тестаменту пзражава жел.у да буде сахрањена у цркви 
Светог Михаила, где су поконани њени преци, и своју кућу оставља цркви.30 С друге 
стране, жељу за сахрањивањем у њој пратило је и завештање новца за њену обнову. 
Брајко, обућар, године 1438. у опоруци наводи како жели да буде сахрањен у цркви 
Светог Михаила и оставља десет псрпера за грађсњс звоника те цркве.31

За цркву Светог Михаила везује се и гробница једне угледне личности из Котора 
XV века. Стсфан Калођурђевић, словенски канцелар и ктитор цркве Свете Госпође 
(Светог Базилија) у Мржепу и данас изгубљене цркве Светог Себастијана на Пучу, на- 
менио је себи 1426. године гробно место уз јужни улаз цркве Све гог Михаила, судећи 
према натпису на јужној фасади цркве: 3(ЕР1ЈБТ1ј КА) [)Е бТЕРАЖ) СНАЕ001ЈК- 
ОЕ^1СН СЦМ 8Ш8 НОМШТВ1Ј5 ЕТ ЕКЕ01В1ЈБ МССССХХ^1.32 Претпоставља се 
да су у тој гробници сахрањени чланови његове породице преминули од епидемије ку- 
ге којаЈС МЗО.године владала у Котору. Пошто је отварање гробнице у којој су сахра- 
њени људк умрли од те болести било забрањено, Стефан Калођурђевић је већ 1432. го- 
дине начинио себи још једну гробннцу, али тада у фрањевачком манастиру изван зи- 
дина, код Гурдића, о чему сведочи натпис на гробној плочи: (8Е)РЕТЕТТЖА (5Т)Е- 
РНАКТХ!) С(А)Е001 ПКОИ ЕТ (НЕ)ИРТ)([В)1Ј8 51ЈОКЦМ МССССХХХП.зз

Представа Деисиса, као скраћена верзија Страшног суда, изражавала је наду у 
спасење и стога се често сликала у надгробним црквама и породичним капелама.34

29 Зорица Чубровић ми је љубазно указала на распоред и приближан број откривених гробница 
у цркви Светог Михаила. Резултати истраживања гробница тек треба да буду презентовани. Обја- 
вљен је нат иис на гробу у овој цркви из 1395. године: Њс зериНига поз Во^ое е( МИоз јга1ге $ио сит 
отпЊиз („Овде гроб ми БогоЈе и Милош брату своме са свима својима“), в. Писци средњовјеков- 
ног латинитета. Књижевност Црне Горе од XIIдо ГХвијека, Цетиње 1996, 182-183. Испред преро- 
маничке црккс Светог Михаила откривен је гроб, што је протумачено као обичај сахрањивања ктито- 
ра или неког угледника пред прочељем цркве, в. М. Чанак Медић, Катедрала Светог Трипуна као 
одраз уметничких прилика у  Котору средином XII века, ЗРВ14 36 (1997) 96.

30ИЛКСН XXIV, 721.
31 ИАК СН V, 879-а.
32 Натпис и архивске податке у вези с јавним функцијама Стефана Калођурђевића у општин- 

ској и црквеној управи Котора објавио је В. Ј. Ђурић, У сенци Фирентинскеуније, 9-55.
33 Ђ. Петровић, О Стефану Калођурђевићу и његовој породици, ГПМК ХЂУП-ХПХ (1999-2001) 

52. Натпис према: П. Мијовић, О касноантичким и средњовековним гробљима Котшра, Бока 15-16 
(1984) 167-168, 176.

39 Представа Деисиса типична је есхатолошка представа, која се сликала у апсидама византиј- 
ских цркава од X и XI века, а касније нарочито у надгробним храмовима, уп. Ђурић, У сенци Фирен- 
тинске уније, 29.
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У Котору је сачувана у фрагментима још Једна композиција Деисиса, настма у сед- 
мој деценији XIII века у цркви Светог Павла, гробноЈ капели Павла Барија.35 Њену 
фуперарну функцију, поред Деисиса и гробног места ктитора, потврђује и натпис 
Павла Барија узидан у зид цркве из 1263. године, који говори о ктиторству првен- 
ствено као о молитвеном чину и изразу наде у спасење душе: ... рго ^иЉт ехогез сца- 
5415 уепЉ Иис и( ас1оге5 диос1 с:ое1о5 ореге (аН тегеап(иг ћакеге („Којигод овдје да до- 
ђеш да се молиш и славиш помојш сс за њих, да овим дјелом заслуже небо“).36

У цркви Светог Михаила есхатолошка симболика представе Деисиса и значење 
Благовести као почетка Христовог оваплоћења подвучени су сликањем пророка Да- 
нила на источном зиду. Пророк Данило најавио је Христову инкарнацију и апока- 
липтички долазак сина човечнјег (Дан 2. 34; 7. 13-14). Захваљујући Богородици, Ло- 
гос је отелотворен, те се мес јо ДаниЈШ у близини Благовести натријумфалном луку у 
Светом Михаилу може тумачити у складу са основном догмом о инкарнацији и зна- 
чењем Благовести као почетка Христовог оваплоћења.37 Такође, есхатолошкатема- 
тика Књиге пророка Данила у најближој је идејној вези с представом Деисиса у кон- 
хи апсиде. За иконографски програм у Светом Михаилу посебно је важна Данилова 
визија Бога као светлости (Дан 2, 22): „Он открива што је дубоко и сакривено, зна 
што је у мраку. и свјетлост код I вега стану је“ (... е(1их сит ео е5(). Христос у Деисису 
у цркви Светог Михаила држи отворено јеванђеље пз којег се чита неколико слова, 
те се може закључити да је реч о цитату шЈеванђеља поЈовану: Е§о зит 1их типсИ/% 
I [оче гком XV века у појединим которским писаним документима сусреће се термин 
светлост саизразитом религијском интонацијом. Тако у декрету братовштине Све- 
тог Трифуна из 1413. године пише да су окупљени каноници „надахнути божанском 
свје глошћу и задојени зраком љубави“ (сИхчпо и(рга/ег(иг Нипте тзртаЈ). Одредба о 
прослављању празника Светог Трифуна из 1417. године започиње речима: „Свје- 
тлост ВЈечне ријечи и неограничене мудрости (Ае(егт Уегђг ас тјтИае заргепИае/и1- 
§ог) нс иросвјетЈвава само људски разум, па се пе само Христови поштоваоци већ и 
остали добри људи упињу и пастоје да спознају истинско добро.“39 Концепт изра- 
жен у миси за мртве која се одржава на сахранама када се изговара Кецтезса( 1п расе 
е( 1их ае(егпа 1исеа( е(з („Почивао у миру, ВЈечна свјетлост свјетлила му“)40 исказан 
је нагписом ујеванђељу и симболиком сликања пророка Данила, а добиоје и сликар-

35 О цркви Светог Павла у Котору и сачуваним фрагментима зидног сликарства в. Т. Коприви- 
ца, Црква ( ветог Павла у  Котору, Историјски записи 2/1 (2001) 77-99.

36 Натпис према: Писци средњовјековног латинитета, 169.
37 У српском сликарству слично програмско решење налази се на тријумфалном луку у Старом 

Нагоричину, в. Б. Тодић, Старо Нагоричино, Београд 1993, 98-100. Програм сликане декорације око 
иконостаса у Старом Нагоричину и везу између пророка Данила и сцене Благовести протумачила је 
Г. Бабић, О живопшсаномукрасу олтарских преграда, ЗЈЈУМС 11 (1975) 27-29. О местима у цркви на 
коЈИма се пророк Данило најчешће сликао уп. Љ. Поповић, Фигуре пророкау куполи Богородице Оди- 
гитрије у  Пећи, Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 1991,457-458.

33 Уицсш, О/гевката и сНап 8\>. МИшНа, 293.
39 Мопитен/а Мошепеуппа, кпј. VI, I. 1, ЕрПкор1 Ко/ога / ЕрНкор/ја г М/СгороНја КНап, еб. V. О. 

ћћксеуш. ргеуос! А. Кћкоуас, [зЉпјзк) тзШтћ С те  Ооге, 1-’ос1§опса 2001,236-237, 240-241.
40 Део из мисе цитиран према: К.. Напсеујс, 1коно(о$ка апаИга гапогепезатпе каре(е 5\>е/оу 1\>а- 

на IЈштја и ТгоЦги, РР1Л9 26 (1986-1987) 319.
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ски акценат — хтатни ореоли апостола и хаљине апђела из Вазнесења стварају ути- 
сак обасјаности целе композиције божанском све глошћу.

У најближој везп са значењем композиције Деисиса као опште молитве за спас 
човечанства стоје и ликови посебно поштованих светитеља на источном зиду цркве 
Светог Михаила. То је била углсдна градска црква с веома дугом историјом, па је 
требало ла светитељи који су насликани у вишој зонитријумфалног лука, испод Бла- 
говести, првенствено прослављаЈу град Котор и ње10ву традицију. У католичкој 
пракси у Далмацији и ИталиЈи било Је уобичаЈеио да се на олтарским сликама прика- 
зују светитељи изразито локалног значаја. Цркиа је донела такву одлуку да би сузби- 
ла произвољно сликање на најистакнутијим местима у цркви.41 У Свстом Михаилу 
се на гријумфалном луку представл.ају најпоштованији светитељи у Котору — свети 
Грифун и свети Никола. Те свете личности шгитс град и љегову поморску традици- 

ју, ау  п.ихово зас Јупништво на дап Сграшног суда всровали су они који су желели да 
ту буду сахрањени. Свети Трифун и свети Никола пандани су и у цркви Светог Бази- 
лијл у Столнву, т де су такође пасликани уз сам олтар. Они су у Котору заједно пред- 
стављени и на палију од дамаска с ликовима Богородице, светог Трифуна и светог 
Николе, који је поменут у попису предмета у катедрали 1523. године.42

О важности култа светог Грифуна и светог Николе за Которане и посебно о њи- 
ховом прсплнтању сведочи део из старог которско! бревијара који Је 1227. године 
написао бискуп Блаж. У лекцији сс говори о преношењу главе светог Трифуна из Ца- 
риграда у Котор.43 КадаЈе кторски  трговац Матија Бонасције купио ту реликвију 
одједног грчкот монаха, оставиоју је, замотану као робу, у манастиру Светог Нико- 
ле, код неког монаха кога је познавао. Рсликвија је у том манастиру била на сигур- 
пом, све док Матија није обезбедио брод за повратак кући. Посебно је у бревијару 
истакнуто како је, кренувши пут Котора, имао мирну пловидбу, вођен повољним ве- 
тровима. Тек када је стигао у Улпињ, трговацје два дана био задржан због узбурка- 
ног мора. Онда се море „као неким чудом“ (диазј ти-асцрзе) умирило, па је Матија с 
рсликвијом отшговио према Котору.

Свети Никола је као заштитник морнара био нарочито поштован. Њему су биле 
посвећене многобројне цркве у граду,44 а међу њима и црква братовштине помораца 
коју је у нрвој иоловини XIV века подигао которски властелин Трифун Бућа.45 у  ин-

4111. Ве1ћп§, Пкепезз апс1 Ргезепсе. А РПзШу о/(Ие 1та§е ће(оге (ке Ега о/Ап, Сћ1са§о 1994, 377.
42 Нзкоујс, ЈЈтјет(скергШке, 94 (ргеша: Кпј(р;а гасипа $(о1пе сгкуе, I, 101).
42 МопшпеШа МоШепсргта VI, 76-81.
44 За постојање прве нама познате цркве Светог Николе сазнаје се из документа из 1289. годи- 

не. То је црква Светог Николе Вртова и налазила се у Доброти, у близини северних врата града. Кти- 
тор је била породица Драго. Доминикански манастнр Светог Николе са црквом саградио је Никола 
Бућа 1344. године ван градских зидина, на месту званом Пацијана (данас Табачина). Манастир се на- 
лазио покрај реке, те се црква у архивској грађи среће под назииом есс1е$(а $с\ И(со1ал с!е ј1итте, в. 
бђерсеујс, Ка(ес1га1а ■л-'. Тприпа, 62-63; б. КгахЈс, Кекас1а$пј( <1отткап$к1 $ато$(ап б\\ ћЧко1е и Ко(оги 
( 12 6 6 - 1 8 0 7), РР1Ш 28 (1989) 129-141.

45 Цркваје свакако саграђена до 1353. године, када ју је богато даровала жена ктиторова. Из из- 
вора је познат податак да су зидове ссдишта соп/га(егпИа$ паШагит украшавале византијске фреске, 
в. бђерсеуш, Ка(ес1га1а ху. Тприпа, 60-61. Налазила се у оквиру градских зидина, у улици Свете Ага- 
те, у близини палате Бизанти, судећи према А((1 аИесуап аНа Ма(псо1а (1453, АргИе 17.): I  Ропс1а(ог1 
ЈеПа СарреИа сИ б. И1со1д т \па б. Ара/а, гтштапо а/ауоге с1е11а Магтегегга а 1иШ 11ого сЈилШ $и11а
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вокацији статута братовштине (Пбег/гШегпИаИз Ј т  ЖсоШ таппапогит с1е СсМка- 
го) из 1463. године истакнута је вера у заступништво светог Николе, њеног заштит- 
иика, пред Богом: Скпз1о §гаИозо ске $е с1е§па с1а соп$егуаге јп/га с1е пог ^иеЦа $иа 
$ап1а раго1а, 1а диа1е сИ$$е а И $ио сИ$сероИ: Цоуе $опо Цш оуег 1ге соп§ге§аИ т поте 
пио, 1о $оп тесо Це 1ого ... тесИап(е 1ерге§к1е1е Це гт$ег $оп Жсо1о по$1го рго1ес1оге. 
Капелани су били дужни да приликом сваке мисе очитају молитву светом Николи, 
као и м о л т  ву за поморце (огас1оп Це $ап А1со1б е1 рго пауј§апИби$)А6  у  цркви су се 
вероваг по и у средњем вску чувале мошти светог Николе. Њихов помен потиче из 
1708. годнне, када је бискуп Марин Драго, приликом канонског похода, забележио 
да се у цркви Свез ог Николе Морпара, између осталих реликвија, налази и Леп$ $. М- 
соШ у сребрном цилиндру.47

Црква Светог Николе у Барију, средиште његовог култа, била је омиљено ходо- 
часничко место, које се често помиње и у тестаментима Которана у XV веку. Године 
1431. Драго Луке Драго подноси опоруку покојног Јоханиса Трипа Буће, коју је Јоха- 
нис писао својом руком на бамбусовом папиру, а запечатио својим печатом у прису- 
ству сведока. Он жели да ходочасници пођу да моле за његову душу и душе његових 
најближих у цркву Светог Николе у Барију, у Рим и у цркву Свете Марије Це Ка- 
1адоЛ8 Цркву Светог Николе у Барију као одредиште ходочасника који ће се молити 
за душе покојника наводи и Маруша, удова Раја Беча.49

Сепулкрална симболика фресака у цркви Светог Михаила постаје јаснија када 
се упореди с програмом сликане декорације у цркви у Столиву, данас посвећеној 
Светом Базилију. Њу је саградио Стефан Калођурђевић 1451. године, неколико де- 
ценија након што је у Светом Михаилу обезбедио себи и својој породици гробно ме- 
сто.50 у  врху тријумфалног лука насликано је Вазнесење, испод њега су Благовести, 
а у конхи апсиде је Деисис са Христом који објављује да је светлост и да ће онај који 
га следи бити спасен. Испод композиције Деисиса налазе се Служба архијереја и ча- 
сна трпеза с путиром. дискосом и отвореним јеванђељем. У Светом Михаилу нису 
насликане представе са евхаристијском симболиком, које би се очекивале у том про- 
стору, већ је зид апсиде испуњен орнаменталним мотивима. Суочени с проблемом

тес1е$јта. Де го\ппе пе/игопо с1а 1етро иИПеа1ерег 1а пиоуа СИ1е$а сИ 3. И1со1о с1е1 Маппап, / диаНрег- 
ао пе ЛШепСсто §И аззоНШ ргорпеШп — раге сИе пе11а с1иеза ргеЛеКа \ч зшпо з1а6 рш а1(ап — О. Ое1- 
сјсћ, 8(опа ЛоситепШШ Ле11а Магтегесга боссИезе, Кациза 1889, 74. Након земљотреса 1979. године 
пронађени су остаците цркве и утврђеноје даје била једнобродна, с полукружном апсидом. О резул- 
татима истраживања и изгледу цркве в. И. Лалошевић, Црква св. Николе Морнара у  Котору, ГПМК 
ХХХШ-ХХХ1У (1985-1986) 91-97.

46 О статуту и устројству братовштине помораца в. С. Мијушковић, Оснивање братовштшне 
копшрских помораца и њен статут из 1463. године, ГПМК XVII (1969) 9-41. У статуту су одређени 
прописи о одржавању цркве. Од 1463. до 1514. године донетје низ одлука на зборовима братовштине. 
У цркви су радила четворица капелана, која су се мењала сваке недеље за обављање службе, в. О. Ое[- 
С1сћ, 3(опа ЛоситепШШ ЛеИа Магтегегга доссћезе, сар. XXVI.

47 8(јерсе\пс, КахеЛгсЛа $\>. Тприпа, 38.
48 ИАК СН V, 378-381. О ходочашћима до светилишта Светог Николе у Барију уп. А. М. Тпр- 

рић, АзреШ сиНиаИ е сиНигаИ Ле( реИе^гта^! рифе$(, \УаШаћг1 кепп! кеше Огепгеп, еб. Ц. Кшз-Ке!- 
(епћеск, О. Моћ1ег, Мипсћеп-2ипсћ 1984, 383-395.

49 ИАК СН V, 749.
50 Ђурић, У сенци Фиренпинскеуније, 9-55 (са старијом литературом о тој цркви).
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прилагођавања византијске иконографске схемс цркви која је у римокатоличком 
култу, наручиоци и сликари прибегли су компромисном решењу — изоставили су 
Службу архиЈереја коЈа се слика на том месту и одлучили се да зид апсиде испуне ор- 
наменталним мотивима. У срсдишњој зони насликане су завесе необично великих 
димензија. Богато решена драперија завеса завршава се дебелом златном бордуром. 
У нижој зони прсдстављена су ромбоидна поља у којима је орнаментална врежа са 
црвеним и плавим флоралним мотивима што се нижу наизменично на белој основи. 
Флорални мотив истог цртсжа, али другачијс боје, насликан је и у одсечциматријум- 
фалпог лука, покрај Благовести.

Мотив цвећа симболише р&јски 1осиз атоепиз, а према мартиролошкој тради- 
цији, мученици су јЈогез таПугит који бораве на небеском двору. Крв мученика и 
цвсћс симболисали су умирањс и васкрс. Као опште место у поетици култа реликви- 
ја, декоративни мотив грапчице с цветовима са шест латица, сличан орнаменту у ап- 
сиди Светог Михаила, среће се у Котору на сребрном реликвијару у облику руке, с 
натписом МЕМЕКТО ООМЈИЕ РАМЕФО Т1ЈО МАРПМО БЕ  ООбТ1.51

С друге стране, један детаљ на насликаним завесама у апсиди Светог Михаила 
отвара могућност тумачења тог лрограма сликапе декорације и са становишта мемо- 
ријалнс симболике. Ако се дозволи претпоставка да у хералдичким љиљанима на- 
сликаним на завесама треба видети I рб породице Буће (гшаво поље подељено ширим 
златним пољем, у чијој је ередини плави стшпгзовани цвет љ иљ ана),52 онда би се мо- 
гло претпоставити да су чланови гс которске властсоске породице имали удела у са- 
стављању програма. Сликање породичних грбова, посебно у оквиру олтарског про- 
стора са сепулкралном, меморијалном, али и евхаристијском иконографијом, одсли- 
кава људску тежњу за овоземаљским очувањем сећања на преминулог. То је био на- 
чин да се обезбеди присуство роз1 тоПет у самом фокусу мисе, то јест на месту на 
којем се одтрава  еЈеуаИо хосгије. Присуствовање миси и посебно гледање у еЈел-апо 
хостије, као еимбола васкрслог Христа и његове победе над смрћу, били су израз раз- 
вијене догме о транссупстанцијацији, односпо израз вере у ргаезеппа геаН.ч. Сахра- 
њивање покрај олтара и представљање породичних грбова у самом олтару одражава- 
ју жељу да се обезбеди вечно присуство сопствепе лозе служби Божијој.

Сз илске особепости фресака у Светом Михаилу јесу сведочанство о дугом тра- 
јању специфичне которске симбиозе готичких и византијских иконографских и 
стилских елемепата. Будући да о сликару и времену настанка фресака у Светом Ми- 
хаилу није сачуван никакав писани извор, датовање и атрибуција извођени су на 
основу стилских особености живописа. Такав, прилично несигуран начин закључи- 
вања додатно отежава чињеница да се целокупно которско касносредњовековно и 
ранонововековно сликарство одликује посебним комбиновањем различитих ликов-

51 Б. РадојковиИ. Неке одлике которског златарства иутицај наунутрашњост земље, Стари- 
не Црне Горе Ш-1У (1.965-1966) 66-67. О поетици и естетици украшавања реликвијара уп. Р. Сох 
М Ш ег,ТћеШПе В1ие Р1ом>ег 1$ КеВ": КеИсз апВ!ће Роепзту оЈЈће ВосВ, Јоита1 оРЕаг1у Сћпзћап бГи- 
(Пех 8/2 (2000) 213-236.

52 Ј. Ј. МагГтоУШ, РгПогјргоисах>апји уепеа!оу1је 1 ћегаМИсе гпатепШћ уЈазСеозкИг гоВо\'а и Ко!о- 
ги рг\>еро1о\>1пе XIV\чјека, I Ј1МК XII (1964) 34-70.
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них традиција, за које је тешко наћи паралеле у другим срединама. Као основа сли- 
карства XIV века, готички и византијски иконографски и стилски елементи среди- 
ном XV века обогаћени су ликовним карактеристикама ране ренесансе. То је стил 
који је у то време у Котору и Дубровнику, између осталих, неговао и сликар Ловро 
Д обричевић.53 Без обзира на то да ли је аутор гакве симбиозе познати которски сли- 
кар или неко са сличним ликовним изразом, првенствено треба нагласити да зидно 
сликарство у Светом Михаилу, по својој структури комбиновања различитих кул- 
турних и ликовних елемената, има у которској средини дугу традицију. По томе је 
блиско више од вска старијим фрескама у цркви Свете Марије Колеђате у Котору. 
Заједнички им је неусил,ен и природан начин накоји је тасимбиоза остварена, ато је 
начин који не искњучује различитости, већ их користи за постизање оригиналности, 
динамике и лепоте сликарског израза.

Ха1епПпа 7.ГУКОХ1С

БКВ8СОЕЗ АТ ТНЕ СНШСН ОЕ ЗТ. М1СНАЕБ Ш КОТОК

Тће Сћигсћ оћ 31. МКћае! 15 бИлаГећ т  Гће сепГге оћ 1ће ћ151ог1С соге оћ КоГог, а засгећ 
зрасе \лЖћ а уегу 1оп§ ЦасћИоп апс! ћ1б1:огу шћ1сћ §оеб ћаск 1о Гће 6Ш сепШгу. КесеШ гезеагсћ 
гезићз зћош Гћа! Гће агсћћесћте о! Гћ1з Котапо-ОоГћЈс 5Јп§1е-пауе сћигсћ тајп1у НаГез ћгот 1ће 
бесопћ ћа1ћоћ 1ће 131ћ сепШгу. Мо51 оћ 1ће 5 и т у т §  Еебсоез ра1п1ес1 јп 1ће гтс}-151ћ сепГигу аге 
т  1ће бапсГиагу апћ оп 1ће Цјитрћа! агсћ, шћИе 1ће 5ои1ћегп ша11 оћ 1ће пауе бћошб 1ће раЦјаИу 
ргебегуећ бсепе оћ 81 (1еог§е 31ау1п§ (ће Ога§оп. Тће арб1с1а1 сопсћ соп1:а1п5 1ће Пее515; Ше 
1гштрћа1 агсћ бћошб 1ће АбсепбЈоп а( 1ће арех апћ 1ће АппипсЈаћоп јп 1ће брапћгеЕ. Рог1га11:5 оћ 
(ће 5ат(5 аге раЈпСес) оп (ће еабГегп шаћ, 1ће тоб! ргот1пеп1 атоп§ Сћет ће1п§ Зћ Тгурћоп апћ 
81. Х1сћо1аб, ра!гоп 5ајп15 оћ 1ће 1ошп оћКо1ог апћ 115 1оп§ т а п ћ т е  ћасћћоп. Тће Кебсоеб 1П 1ће 
бапсћгагу 1траг! а сотргећеш Хе Гипегагу апс! ебсћа1о1о§1са1 бутђоћбт.

Араг! ћгот 1ће бутђоћбт оћ 1ће ћгебсоеб 1п 1ће бапсћгагу, 1ће ћипегагу ригробе оћ 1ће 
Сћигсћ о! 81. МЈсћае! 15 1п 1ће Егб! р1асе еуЛепсес! ђу 115 ћесћсаћоп, ђи! аНо ђу уапоиб шг1ћеп 
боигсеб апћ, Гта11у, ђу 1отђб апђ ерћарћб Соипћ Ш11ћ1п 1ће сћигсћ. Тће рарег рау§ 5рес1а1 
аћепћоп 1о 1ће с!еуоћопа1 ргасћсе о! 1ће сЈћгепз о!Ко1ог аб тап1Геб1ес1 т  1е51атеп1агу сопсет 
рго гетесИо аттае. Тће 1еб1а1ог5 р1асе<1 шисћ ћоре т  1ће ЈШегсеббЈоп оГ 1ће Агсћап§е1 М1сћае1 
апћ оћеп соттепћеђ 1ћеЈг бои1б 1о ћ1т.

Тће Ггебсоеб аге а 1е51атеп11о 1ће 1оп§ ех1б1епсе оГ а сћбћпсћу 1оса1 бутђјобјб оГ Ооћћс 
ап<ј Вугапћпе 1сопо§гарћ1с апћ 51ућбћс Геа1игеб шћјсћ 1П 1ће гшс1-151ћ сеп!игу сате 1о ђе 
еппсћећ шћћ еаг1у КепаЈббапсе е1етеп1б.

53 Литература о сликарству Ловра Добричевића је обимна. Овом приликом издвајамо: Ђурић, 
Дубровачка сликарска школа, 55-56, 69-89, 96, 108-116, 249-250, 267-268; исти, Икона Госпе од 
Шкрпјела, Анали Филолошког факултета 7 (1967) 83-89; К. Рпја1е1ј, Оићгоуаско $Нкаг$[\'о ЛТАУБ/ 
$(о1јеса, 2а§гећ 1968, 16, 18-20; Историја Црне Горе 2/2, 519-527 (В. Ј. Ђурић); О. Вгајкоуш, ГНкаШ- 
\та Маппоуа Ообпсе\пса па о1оки Совре од 8кгрје1а I пјегчса вгебгт икгазј, рјзкоујсеу гћогтпк I (1980) 
387-402; К. Ргђа1е1ј, Оа1таПтко зНкагз[\>о 15. г 16. з1о1јеса, 2а§гећ 1983; О. Оатићп, 2а 1о\>га ОоћгР 
сеу(са, Р РШ  26 (1986/1987) 345-378.


