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ИКОНЕКРШТЕЊЕХРИСТОВО(18.ВЕК)

Сажетак: У раду се говори о рестаурацији и конзервацији иконе Крштење 
Христово (друга половина 18. века) која је део иконостаса из старе цркве брв-
наре у Севојну, поред Ужица. Икона је дело зографа Симеона Лазовића.** Рес-
таурација и конзервација ове иконе део је пројекта који је финансирало Мини-
старство културе и информисања Републике Србије а реализовао је Народни 
музеј Ужице (2015) под руководством Драгана Томановића. Приликом пре-
узимања, на икони су биле дебеле наслаге гарежи, парафина и наталожених 
нечистоћа, чувана је у неадекватним условима, више пута је горела, тако да 
је композиција била готово нечитљива.***

Кључне речи: КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА, КРШТЕЊЕ ХРИСТОВО, 
ЛААЗОВИЋИ, 18. ВЕК.23

*  Контакт: vcvet82@gmail.com
** Симеон Лазовић је стварао на подручју Србије и на црногорском приморју у послед-

њим деценијама 18. и почетком 19. века. Међу најзначајнијим његовим делима, пре 
одласка на црногорско приморје, свакако спадају иконе које је радио за иконостасе 
на простору Западне Србије а међу којима су и иконе са иконостаса старе цркве 
брвнаре у Севојну. Осликавање иконостаса датира се у период 1772-1779. Детаљ-
није види у: Цветковска, Томановић 2015 и Томановић, 2015.

*** Након извршене конзервације и рестаурације икона је враћена у стару, обновљену 
цркву брвнару која је посвећена арханђелу Михајлу у Севојну.
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Увод

Последње деценије 18. века у Србији, у којој су зографи Лазовићи 
стварали, биле су обележене старом црквенословенском културном тра-
дицијом али на известан начин у помало измењеној барокизираној и ру-
сификованој форми. Под покровитељством патријарха Арсенија IV Ша-
кабенте појављује се јасно формулисан програм обнове српске уметно-
сти ширењем тзв. левантинског барока на балканском Југу Подунављу, 
те прихватањем европеизираних облика руске црквене уметности.1

Стара црква-брвнара у Севојну, за чији је иконостас последњих деце-
нија 18. века Симеон Лазовић радио иконе намењене иконостасу, посве-
ћена архангелу Михаилу, спада у ред најстаријих објеката сакралног 
народног градитељства али се тачан датум прве изградње, с обзиром на 
то да су је Турци више пута палили, а последњи пут је под необјашњивим 
околностима изгорела 1996. године, не зна.2 Као последња обнова цркве 
бележи се 1773. Година (Марковић, Станимировић, 1990: 71-72).

Породица Лазовић, за коју се веровало да је неко време имала и неку 
врсту сликарске школе у Новој Вароши , на подручју западне Србије, то-
ком друге половине 18. века, упоредо са преовладавајућим светогорским 
утицајима, имала је изузетно важну улогу. Главна обележја њиховог ико-
нописа (Симеон и његов син Алексије Лазовић) су елементи барокних 
утицаја у симбиози са касно византијским иконографским решењима.3 
Током иконописачког стваралаштва у првим деценијама, родоначелник 
ове сликарске породице, Симеон Лазовић, углавном потписиван на ико-
нама као „грешни зограф Симеон Лазовић”, „зограф свештенојереј Лазо-
вић”, „зограф поп Симеон Лазаревић” осликао је више иконостаса на под-
ручју Србије. Знатније промене у сликарству Симеона Лазовића настају 
тек након његовог боравка у Боки Которској где са сином Алексијем од-
лази 90-их година 18. века.4 

1 Вујовић (1986: 183-184), наводи да је најстарија сачувана црква брвнара управо 
стара црква у Севојну, посвећена архангелу Михаилу, чији иконостас датира из 
периода последње познате обнове 1773. године. Црква је изгорела 1996. године у 
пожару али су поред Крштења Христовог, остале сачуване још четири иконе, које је 
насликао Симеон Лазовић (1754-1814). Најстарији познати запис о цркви брвнари у 
Севојну потиче из 1712. године (Тричковић, 1989: 278).

2 У ноћи, између 6. и 7. јула 1996. године под неразјашњеним околностима, црква је 
до темеља изгорела.

3 Прво потписано дело Симеона Лазовића је иконостас у селу Сирогојно, на Златибо-
ру,  из 1764. године , где је оставио следећи запис: „Сија двери изобрази аз грешни 
зограф Симеон Лазовић, от мјеста Бјелога Поља, Бог да прости“.

4 Најзначајнији иконостаси овог периода су у манастиру Савина и Дечанима.
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1.ПрестонаиконаКрштењеХристово

На икони Крштење Христово (димензије 81х60х3 цм) је приказан 
тренутак у ком свети Јован Крститељ крштава Исуса Христа (слика 1). 
Христос држи скупљене руке на грудима, као знак молитвеног стања. 
Са леве стране два анђела клече на облаку приклањајући своје руке ка 
Христу, побожно, док су им руке прекривене ризом. Анђео који клечи на 
облаку до Христа, са обредно прекривеним рукама, држи лоптасту пре-
фигурацију Јордана. Христос стоји обнажен у плаветнилу реке Јордан, а 
бедра су му покривена поризомом. Христова фигура заузима централно 
место у композицији и знатно је већа од осталих. Јован Крститељ стоји 
на стени и десном руком крштава Христа а у левој држи крст, док се Бог 
јавља у виду белог голуба који силази из небеског коридора. Јован Крсти-
тељ одевен је у камиље крзно и огрнут црвеним плаштом који је богато 
декорисан златном флоралном орнаментиком као и црвени огртачи 
анђела. Христос, Јован Крститељ и Свети Дух у обличју голуба наглаша-
вају теофанију у виду тројичности.

Целу икону украшавају дуборезни оквирни елементи (специфични 
за Лазовиће) који су укопани у самој дасци. Дуборез прати елипсасти об-
лик који описује икону и преко ког се преплићу волуте са листовима. У 
угловима иконе су дуборезом изведени цветови (крстасти флорални ор-
наменти). Испупчени делови дубореза су били позлаћени док је остатак, 
односно раван део дубореза био посребрен. На сребрној подлози изве-
дене су кружне геометријске декорације у техници пунцирања.5

1.1. Дијагностицирање затеченог стања

Икона Крштење Христово6 са иконостаса у Севојну, затечена је у 
веома лошем стању што је поред визуелног запажања потврђено и хемиј-
ским анализама. Дрвени носач за икону је био састављен из више делова, 
пет неправилно одвојених дасака по пукотинама, који су позади били 
повезани кушацима конусног облика (тзв. ластин реп) и били су потпуно 
уништени црвоточном деструкцијом. Услед сушења, делови дрвеног 

5 Пунцирање је начин декорације који се изводи посебно припремљеним алатима 
који су на врховима имали различите декорације (звездице, крстићи, кружне 
форме и друго). Ти алати су прављени од слоноваче и метала. Сваки иконописац је 
имао своје карактеристичне алате које је најчешће сам ручно припремао. Лазовић 
је имао своје препознатљиве алате које је користио и на другим иконама. Начин 
декорације се изводи искуцавањем (пунцирањем).

6 Тачна година израде је остала непозната али се на основу других икона са ико-
ностаса може утврдити да је у питању период од 1772. до 1779. Детаљније види у: 
Цветковска,  Томановић 2015.
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Слика1: 
Икона у затеченом стању

Слика2: 
Полеђина у затеченом стању

Слика 3: Припрема за спајање дрвеног носача

носача су се видно раздвајали (слика 2) чему је допринела и изложеност 
ватри јер је икона једним делом и горела. Поред тога, на њено лоше стање 
су утицали и неадекватни услови чувања.

Наглим исушивањем дрвени носач је испуцао и одвојио се на више 
делова (слика 3) по уздужним влакнима дрвета. Из непознатих разлога, 
кушаци су били пробијени ексерима који су прошли и кроз даску носача 
што је и довело до видних, већих одвајања између сваке од њих, и пове-
ћала број нових напрслина на свим даскама носача (Walker, 1995). Услед 
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Слика 4 и 5: Наслаге парафина на бојеном слоју

Слика6и 7: Оштећени и раслојени део на лицу иконе са потклобучењима

тога и подлога је по ивицама раздвојених дасака местимично била одво-
јена од саме даске носача. 

Са предње стране на лицу иконе рељефно су изведене дуборезне де-
корације на којима су била заступљена оштећења и бројни недостаци. 
Дрвена аплицирана профилисана лајсна била је прикована са два кована 
ексера. Са десне стране на лицу иконе је постављена стубна тордирана 
декорација која је била закована са препустом што је указивало на то 
да је ова икона била у низу са другим иконама на иконостасу. Заправо, 
овај тордирани стуб је повезивао две иконе. Дуборезни елементи били 
су веома оштећени деструктивним деловањем ксилофагних инсеката, 
односно црвоточином а једним делом су била видна и бројна механичка 
оштећења. Дејством ових инсеката у доњем делу иконе су били потпуно 
девастирани поједини делови дубореза. 
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Слика8и 9: Механичка оштећења на споју и нагорели лак  
са кракелурама на инкарнату Св. Јована

На бојеном слоју иконе Крштење Христово (која је рађена техником 
јајчане темпере) затечени су дебели слојеви наслага чађи преко старог 
кракелираног лака и велики број остатака од воска, парафина, и уља 
(слика 4 и 5). Поред чађи и кракелираног, нагорелог лака, било је и број-
них механичких оштећења. Од дебелог нетранспарентног слоја ког су 
чиниле чађи и депоноване нечистоће преко бојеног слоја на икони, нису 
се видели ни наслућивали њени сликани делови.

И поред тога што је бојени слој био прекривен великим слојем чађи и 
нагорелог лака (слика 4 и 5 и слика 8 и 9), остао је сачуван у стабилном стању. 
Сви слојеви који су депоновани преко бојеног слоја били су веома тврди и 
сједињени са слојевима гарежи, воска, сагорелог уља из кандила и осталих 
нечистоћа. Осликани слој је такође био оштећен многобројним излетним от-
ворима насталим под дејством ксилофагних инсеката док је на појединим 
местима тај слој био нестабилан, подљуспан и пулверзирао (слика 6 и 7).

Подлога је била у основи кредно-туткална нанешена у танком слоју 
преко површине дрвеног носача. Ова подлога за бојени слој била је веома 
танка али чврста и стабилна, тзв. класична, без платнене арматуре. 

Као последица подвојених дасака носача иконе настало је велико 
механичко оштећење које је проузроковало отпадање већег дела површине 
подлоге и бојеног слоја (слика 7 и 8). Затечена је изразито приметна дени-
велација сегмената дрвених делова носача иконе. Услед пуцања и одвајања 
даске било је више пукотина и зацепљених делова где се раслојавала даска 
која је са собом одвајала и бојени слој са подлогом. Највећим делом икона 
је страдала честим наглим исушивањем тако да су сви њени делови раз-
двојеног дрвеног носача били благо деформисани, односно увијени. Одво-
јене површине носача су међусобним контактом деструктивно деловале 
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Слика10: 
Наслаге чађи са сондом

на бојени слој. Код ових појава било је неопходно интервентно поставити 
заштитне папирне фластере (фејсинг) да би се у затеченом обиму сачувао 
постојећи бојени слој. Затим су одвојене потклобучене површине подлоге 
са бојеним слојем поступно ренивелисане и дубински фиксиране поступ-
но под топлим притиском специјалним малим пеглама са врхом од прох-
рома на температури до 60 степени.

На површини раслојеног дрвеног носача који је физички, механички 
оштећен урађена је заштита папирним фластерима тј. фејсинг. Та раслоја-
вања су такође фиксирана јапан папиром и урађена је превентивна заштита. 
На икони су била видна оштећења која су настала гребањем и друга меха-
ничког порекла која су настала ударцима. Људска небрига и лоши услови 
чувања највише су се одразили на очуваност и затечено стање икона. 

Током процеса фиксирања икона је постављена у хоризонталном 
положају а потом је била подвргнута третману дезинсекције инсекти-
цидима и биоцидно-фунгицидним средствима. Након тога, уследила је 
метода детектовања степена раширености оштећења где је уочен велики 
број излетних отвора насталих услед деструктивног деловања ксилофаг-
них организама, тако да се могло приступити процесу консолидације 
дрвеног носача. Заштита је изведена путем инјекцијског убризгавања 
хемијских средстава за дезинсекцију кроз постојеће излетне отворе ин-
секата. Икона је потом стављена у затворену комору (сандук за дезин-
секцију). Поступак је понављан три пута по 21 дан са перманентним пре-
мазивањем средством за дезинсекцију (Belocid). 

Услед дуготрајног деструктивног дејства ксилофагних инсеката 
конусни кушаци са укопаним каналом истог профила у лептирастом 
облику били су потпуно уништени и претворени у сунђерасту масу која 
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је изгубила чврстину и функцију. Било је неопходно урадити нове куша-
ке од здравог, добро одабраног липовог дрвета без чворова са уједначе-
ним годовима. Полеђина иконе која је била састављена из пет распуклих 
дасака, морала је бити спојена лепљењем при чему је било неопходно да 
се води рачуна о нивелацији спојева и посебно да се обрати пажња да се 
направи идеални спој са лица иконе. Нови кушаци су учврстили споје-
ве и ојачали све елементе дрвеног носача. У доњем делу су била већа 
оштећења дрвеног носача, што је условило додатна ојачања, односно, 
неопходност израде паркетаже и надоградњу недостајућих делова.

На основу запажања да је црвоточина добрим делом уништила дрве-
ни носач, делом га претворила у сунђерасто-прашкасту масу, било је нео-
пходно урадити консолидацију натапањем носача у одговарајући раствор 
синтетичке смоле (Blanchette, 2010). За овај подухват су направљене импро-
визоване каде у којима је делимично потапана икона (2/3 дебљине њеног 
носача). Потапање је вршено у више фаза од разређених раствора синте-
тичке смоле ка гушћим. Процес консолидације је трајао све док су сами 
дрвени носачи били у стању да примају и апсорбују раствор смоле у себе. 

1.2. Конзерваторска истраживања (пробе чишћења)

Поступак уклањања, односно, чишћења нечистоћа је спроведен прво 
сондажним испитивањем коришћењем најпре блажих растварача ка јачим 
(слика 11 и 12). Затечени су дебели слојеви гарежи и нагорелог лака који 
је кракелирао. На многим местима били су трагови од накапалог воска 
преко лака и сликаних површина. Такође су били присутни трагови пара-
фина и сагорелог уља из кандила. Емулзија раствора је периодично пра-
вљена у модификованом односу растварача у зависности од потребе тре-
тирања флека различитог порекла: воска, уља, парафина, чађи, и друго.

Услед лоших услова чувања, заштитни лак је потамнео и на себе 
примио много слојева прљавштине па је било неопходно уклонити га. 
Током уклањања слоја нагорелог лака појавило се сликарство богатих 
колористичких вредности аутора Симеона Лазовића са сценама које до 
тада више векова нису могле бити виђене. 

Сва оштећења на сликаним деловима иконе (љуспање, потклобу-
чења, угребани трагови, отпали фрагменти бојеног слоја са подлогом, 
нагорели делови и друго) су морала бити припремљена одмашћивањем 
и чишћењем од наслага нечистоћа да би преко њих била постављена под-
лога за наредну фазу конзервације, односно рестаурација бојеног слоја 
- ретуш. Припреме су се морале пажљиво урадити да пломбе не би пре-
лазиле преко бојеног слоја и да би биле добро изнивелисане са оригинал-
ним бојеним слојем као и да би имале усклађену текстуру. У припремању 
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рада на пломбама јако је било битно да подлога буде чиста и стабилна 
како би пломбе биле успешно постављене. Подлога за пломбе урађена је 
премазивањем 7% раствором тутка-
ла преко свих оштећених површина 
а посебно су тиме ојачаване ивице 
оригиналног бојеног слоја. У наред-
ним слојевима у раствор туткала је 
додата фино просејана бир креда и 
из више премаза добијен је слој који 
је у каснијој фази обрађен и дове-
ден у нивелацију са оригиналним 
бојеним слојем. У завршној фази 
пломбе су посебно обрађиване како 
би се приближиле текстури гранич-
них делова бојених слојева да би се 
касније на њима могла урадити аде-
кватна рестаурација бојеног слоја тј. 
ретуша (слика 13).

Обрада пломби вршена је меха-
ничким путем скалпелима и финим 
брусним папирима уз пажљив рад 
како се бојени слој не би оштетио. Слика13:Пломбирање иконе

Слика11и12: Чишћење иконе
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1.3. Реконструкције

На икони Крштење Христово, у доњем средишњем дуборезном пољу 
била су видљива велика оштећења. Један декоративни дуборезни фраг-
мент у потпуности је отпао и била је неопходна његова реконструкција. 
Изведена реконструкција је пратила форму и ток дуборезне орнамен-
тике. Већи рељефни (дуборезни) делови који су недостајали реконстру-
исани су комадима липовог дрвета, који су најпре обрађени у облику 
форме која је требала да повеже дуборезне елементе. Обрађени дрвени 
елементи аплицирани су на постојећи дрвени носач и типловани су др-
веним типлом. Преко реконструисаних делова постављена је препарату-
ра и финим шмирглањем је уједначена са суседним изворним рељефима 
(слика 14 и 15).

2.Хемијско-физичкаистраживања–анализе

Физичко-хемијска анализа (слика 16) извршена је за потребе реста-
урације и конзервације, односно, рестаурације бојеног слоја – ретуша 
како би се што верније спровео тај поступак. Анализу је спровела лабо-
раторија Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду 
током августа 2015. године.

На попречном пресеку (слика 17) био је присутан дебљи слој подло-
ге, подсликани слој браон-зелене боје, плаво зелени бојени слој и на врху 
тамни слој оксидисаног лака и нечистоћа. На месту XRF спектра 1 (слика 
18) било је присутно злато, гвожђе, алуминијум, силицијум, калцијум и 
сумпор, што указује на то да је по зла та решена правим златом на болусу и 
калцијум-сулфатној под лози. Анализа је из вршена на ореолу анђела који 
сто ји у горњем дес ном углу иза првог анђела који при носи дарове светом 
Јовану Крститељу.

Слика14и15: Реконструкција делова који недостају у дуборезу
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Слика18: 
XRF спектар 1, место узорка

Слика19: 
XRF спектар 2, место узорка

Слика17: 
Места узимања узорка  
и анализа бојеног слоја

Слика16: 
Анализа бојеног слоја и везива, 

места снимања и узимања узорка
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Анализа другог узорка (слика 19) указује на присутност, у сигналима, 
гвожђа, живе и олова из бојеног слоја, као и калцијума и сумпора из под-
логе. Ова анализа такође показује и то да је црвена боја добијена мешањем 
пигмената на бази гвожђа, живе и олова. Узорак узет за анализу потиче са 
поља у средишњем делу, који обухвата хаљину анђела који се налази на 
облаку, са десне стране Јована Крститеља, и приноси му дарове.

На месту XRF спектра 3 били су присутни сигнали калцијума, сумпора 
из подлоге, као и олова, док сигнали бакра и гвожђа указују на то да су у 
бојеном слоју били присутни пигменти на бази бакра и гвожђа. Анализа је 
извршена на узорцима узетим у средишњем делу иконе и обухватала је део 
одеће Јована Крститеља, дрво у позадини и део Христове прегаче. На месту 
XRF спектра 4, на плавој површини испод преслика на ореолу, били су забе-
лежени сигнали калцијума, алу ми нијума, фосфора, силицијума и сумпора 
из подлоге, али и олова, гвожђа и арсена из бојеног слоја. Анализа је извр-
шена на узорцима узетим у пољу које обухвата горњи леви угао иконе, одно-
сно главу Јована Крститеља, његову руку (шаку) којом крштава (бла госиља) 
Исуса Христа, део са позадине у позлати и комад са небеског коридора.

На месту XRF спектра 5, на браон површини у доњем десном углу иконе 
забележено је присуство олова и арсена, као и гвожђа и живе у мањем про-
центу. Присутни су били и сигнали калцијума, фосфора, сумпора, и си-
лицијума из подлоге. На месту XRF спектра 7, позлата са равних делова 
дуборезног рељефа око иконе рађена је имитацијом злата. Сигнал злата 
није забележен, али су присутни цинк, гвожђе, калцијум, алуминијум, си-
лицијум, магнезијум, титанијум, као и олово у мањем проценту.

3.Рестаурацијабојеногслоја–ретуш

Након обрађених пломби које су адекватно припремљене, по текстури, 
чврстини и засићености, указала се велика контрасност од белина пломби 
које су урађене на оштећеним деловима иконе. Још у периоду чишћења 
самог сликаног слоја утврђена је стабилност одређених пигмената као и 
отирање и нестабилност појединих. Црвени тонови на драперијама били 
су мање стабилни што се могло уочити на врховима тампона током хемиј-
ског третмана при уклањању старог испуцалог и нагорелог лака. 

Током одабира методе и технике рестаурације бојеног слоја, одно-
сно, ретуширања, размотрени су сви елементи попут текстуре, интер-
акције светла са материјом (транспарентност, осветљење, рефлексија) 
стабилност, постојаност и реверзибилност одабраних материјала за рад. 
На икони Крштење Христово оштећени делови бојеног слоја највише су 
се уочавали у распуклинама између спојева дасака тако да је „читљи-
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вост” иконе била јаснија, што је омогућило донекле лакшу рестаурацију 
бојеног слоја. Пре интервенција на бојеном слоју, вршена су претходна 
истраживања оригиналне технике сликара и његовог стила, а прили-
ком наношења боје вођено је рачуна да се испоштује и испрати изворни 
мајсторов потез четкицом. 

Идеалан „невидљиви” ретуш морао се у потпуности подударати са 
грађом бојеног слоја који га окружује. Да би се то постигло, ретушира-
ни делови су морали имати готово идентичне оптичке карактеристике 
као и на оригиналу, нарочито у спектралној (боја и транспарентност) и 
геометријској и конфигуралној подударности (сјај, текстура и импас-
то) (Bailão, 2010). Туткално-кредна препаратура на пломбираним дело-
вима обрађивана је тако да следи и повезује околну текстуру потеза 
четке и кракелура. Сјај боје ретушираних делова у односу на изворну 
умањен је туфовањем сувом четкицом по површини ретуша пре него 
што се нови бојени слој сасвим осушио. Примењена техника ретуша је 
фирентински дериват тратеђа (trattegio) односно (astrazione chromatica) у 
функцији третирања екстензивних оштећења. Astrazione је примењиван 
на већим површинама када није било могуће реконструисати цртеж и 
оригиналну боју а идеја је темељена на тези да постоји општи неутрални 
тон прилагодљив свим осталим тоновима на слици који ће омогућити 
реинтеграцију и бољу читљивост композиције. Ипак, упркос детаљном 
истраживању појавио се проблем који се карактерише као метамерија7 и 
различитог индекса рефракције. Иако су у фронталном посматрању ре-
туши деловали интегрисано, метамерија се појављивала при посматрању 
слике из одређених углова (нарочито тамнијих делова). Наиме, ретуши 
су изгледали много хладнији од оригиналног слоја. У решавању тог не-
надано насталог проблема коришћени су пигменти са мањим степеном 
покривности. Лазурима начињеним од наведених пигмената успешно су 
за кратко време постигнути одговарајући тонови ретуша, према потреб-
ном степену засићења околних изворних тонова сликаног слоја. Такође 
су била важна и запажања која се односе на слојевитост у процесу ориги-
налног сликања која су послужила као смернице за израду рестаурације 
бојеног слоја, тј. ретуша. Заправо, било је неопходно да се на оштећеним 
површинама преко пломби опонашају сви слојеви које је сликар изводио 
у процесу сликања до завршног тона. Вођено је такође рачуна о поста-
вљању слојева боје у смеру кретања изворних потеза четкице.
7 Феномен метамерије представља различиту перцепцију тона боје у зависности од осве-

тљења. Стога различитости у селекцији пигмената и индексу рефракције код оригинал-
ног сликарског слоја и ретуширане зоне могу резултирати већом или мањом метаме-
ријом. У последњим годинама прошлог века научне методе и инструменти постају све 
присутнији и у захвату ретуширања, па се и појава метамерије све више истражује у 
упоређивању реконстрисаних зона са оригиналом. Види у: Šustić, 2011: 209.
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С обзиром на то да кракелуре дају већи ефекат у постизању изворне 
текстуре, вештачке кракелуре су урезиване већ током израде пломби с 
обзиром на то да су вертикалне површине испуна биле приметне и врло 
видљиве. Оштећења на ореолима Христа и светог Јована Крститеља зах-
тевала су да се у појединим сегментима рестаурација бојеног слоја изведе 
тачкастим наношењем боје (поинтилистички), односно уз помоћ веома 
ситних тачкица на делу пломбе поред граничења са оригиналом при чему 
је постигнут ефекат да и даље постоји јасна разлика између ретушираног 
поља и оригиналног бојеног слоја, али је оптички боље усаглашена, тј. обје-
дињена. На тај начин је форма кредне подлоге имала за циљ да постигне 
рељеф као подлога оригиналног бојеног слоја, односно подлога позлате 
која је у ореолу била рељефна. Уочено је да структура подлоге није била 
уједначена у свим сегментима иконе као ни дебљина бојених слојева.

Слика20:Икона Крштење Христово
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Закључак

Истраживање уметничких предмета култне намене, сачуваних у 
српским црквама, може се задржати у оквиру конзерваторско-реста-
ураторске проблематике, али је свакако неопходно осврнути се и на 
историјске околности у којима су дела настајала. Често сазнајни оквири 
историје уметности сами за себе такође нису довољни јер је за целовито 
сагледавање од велике важности проширити истраживања и анализе на 
све друге сегменте стваралаштва самог уметника. Поред тога, неопходно 
је истраживати и утицаје његовог окружења кроз које су се устаљивали 
основни обрасци развоја традиционалног ликовног, иконописног ствара-
лаштва али и могући страни утицаји на њихов ток. 

Утврђено је, да икона Крштење Христово, на којој је овом приликом 
извршена конзервација и рестаурација, потиче са иконостаса старе цркве 
брвнаре у Севојну а претходно се налазила на хору нове цркве у Севојну 
која је посвећена арханђелу Гаврилу. Небрига и лоши услови чувања нај-
више су се одразили на њену очуваност и затечено стање. Поред лоших 
услова чувања, утврђено је да је у ранијим деценијама било и невештих 
покушаја поправке ради очувања целовитости иконе. Интервенције су 
изведене неуко и наивно узрокујући бројна нова оштећења, али су ипак 
донекле и помогле у њиховом очувању. Икона је више пута горела, на 
њеној површини је затечена велика количина парафина и гарежи, као 
и дебели слој нечистоће. Даске су се услед различитих температурних 
услова расушиле и одвојиле што је битно угрозило бојени слој. На мно-
гим местима било је неопходно реконструисати, како дуборезне декора-
тивне елементе, тако и бојени слој. 

Међутим, данас је готово немогуће расправљати о технолошкој 
проблематици рестаурације бојеног слоја, односно, ретуша на старим 
уметничким делима, а нарочито на иконама ако није дефинисано одго-
варајуће место њиховог даљег складиштења. С обзиром на то, да је ова 
икона након конзерваторско-рестаураторских радова враћена у стару 
цркву брвнару у Севојну било је од пресудне важности урадити ретуше 
у складу са тим условима чувања. Такође, с обзиром на то да су иконе 
иконе поново враћене првобитној намени за комуникацију са верници-
ма у молитви, било је веома важно елиминисати сваку нејасноћу у пер-
цепцији садржаја иконе, односно, постићи јединство композиције, како 
би се око посматрача усмерило на целину композиције а не на резултат 
рестаураторског захвата. Рестаурација бојеног слоја, односно, ретуш је 
извођен у складу са утврђеним вредностима утицаја светлости на повр-
шину бојеног слоја, односно на њену текстуру. Рестаураторски поступак 
је спровођен поступно тако што се прво вршила декомпозиција ориги-
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налне боје на тонске вредности по нијансама и редоследу слојева који је 
је сачињавају. Томе је битно допринела претходно спроведена физичко-
хемијска анализа. Поред тога, утврђивана је стабилност, постојаност и 
реверзибилност свих материјала који су у овом поступку коришћени.

Међутим, како би се што верније и прецизније извео рестаураторски 
поступак на иконама, било је неопходно спровести и извесна додатна 
истраживања везана за сачувани познати део опуса сликарства Симеона 
Лазовића. Проучавањем иконографије и његовог сликарског сензибили-
тета може се констатовати да су временом у њих уношене извесне про-
мене у складу са све снажнијим утицајима предложака западног поре-
кла. Међутим, и надаље у његовом стваралаштву задржане су основне 
одлике касновизнатијског иконописа. Упоредном анализом већег броја 
икона аутора Симеона Лазовића, дошло се до битних података о томе 
да се током свог стваралаштва користио типизираним колористичким 
решењима и устаљеним иконографским садржајима. Наведена икона 
сматра се, већ зрелим сликарским остварењем где се Лазовић донекле 
ослобађа строгог поштовања старих узора и усваја неке нове стилске осо-
бености које говоре о његовој сликарској инвенцији у правцу слободније 
обраде фигуре, смелијег просветљавања палете и обогаћивањем њеног 
колористичког садржаја са низом племенитих тонова.

Поједини оштећени делови бојеног слоја су након реконструкције 
подлоге имали веома јасно оригинално сликано окружење, попут спа-
јања прекинутих форми набора. Друга оштећења су била мање „читљи-
ва” са много нејасноћа, што је захтевало сложенији приступ уз више 
интервенција, утемељених на проучавању оригиналне особене технике 
сликара и његовог стила. Приступ икони био је усклађен са савременом 
конзерваторском праксом која налаже да коришћени материјал у спро-
веденим захватима рестаурације подлоге и сликаног слоја буде реверзи-
билан и током рада детаљно документован. С обзиром на то да је техно-
лошки приступ унапређиван и често је еволуирао кроз историју реста-
ураторске струке, то у будућности може постати естетски и технолошки 
неприхватљив сав раније коришћени материјал који није ревирзибилан. 
Током процеса рестаурације, односно, приликом наношења боје посебна 
пажња је била усредсређена ка томе да се реконструкцијом следи извор-
ни мајсторов потез четкицом. Употреба финалних лазура на рестауриса-
ним сликаним деловима била је усмерена најпре ка дефинисању жеље-
них тонова обнове сликане драперије, док је мањим делом допринела 
истицању волумена у тоновима на сликаним инкарнатима. Идеалан тзв. 
„невидљиви” ретуш морао се у потпуности подударати са грађом ориги-
налног бојеног слоја који га окружује. Да би се то постигло, ретуширани 
делови су морали имати готово идентичне оптичке карактеристике као 
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на оригиналу, нарочито у спектралној (боја и транспарентност), геомет-
ријској и комфигуралној подударности (сјај, текстура и импасто). Савре-
мени приступ прокламује минималне интервенције током рестаурације 
док даје предност очувању природних трагова времена, до нивоа који 
слици враћају добру читљивост. Да би се тај циљ остварио, посебно се 
препоручује уважавање видљивости кракелура на оригиналном слика-
ном слоју, као и очување свих промена тонских вредности одређених 
боја. Полазна основа за то приликом приступа рестаурацији сликаних 
слојева свакако је одабир и употреба високо квалитетних и реверзибил-
них материјала.

На крају, икона је враћена у стару цркву брвнару у Севојну, која је 
посвећена арханђелу Михајлу. Икона је поново на истом месту и у истој 
фунцији као и раније како би верници могли да се моле пред њом. Ради 
што бољег чувања и заштите предложено је постављање застакљених 
витрина за њен смештај у оквиру саме цркве.
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RESTAURATIONANDCONSERVATION 
OFBAPTISMOFCHRISTICON(18thCENTURY)

Summary: This paper deals with the conservation and restoration of Baptism 
of Christ icon (second half of the 18th century), which is part of the iconostasis of the 
old wooden church in Sevojno, near the Užice. The icon is the work of painter Simeon 
Lazović. Restoration and conservation of this icon is part of a project funded by the 
Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and implemented by 
the National Museum of Užice (2015) under the direction of Dragan Tomanović. 
During receiving, on the icon was thick layer of soot, paraffin and meandering dirt, 
in inedaquate conditions, many times burned, so that the composition was nearly 
illegible.
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