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ДО ПРИ НОС ПРО У ЧА ВА ЊУ ИКО НА ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ  
ГА ЛЕ РИ ЈЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У НО ВОМ СА ДУ –  

МА ТЕ РИ ЈА ЛИ И ТЕХ НИ КЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИХ  
ИКО НО ПИ СА ЦА ДО СРЕ ДИ НЕ XVI II ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Опи си ма те ри ја ла и тех ни ка ико но пи са ца на при ме ру ко лек ци је Га-
ле ри је Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, на ста ли су као ре зул тат кон зер ва тор ских и на уч-
них ис пи ти ва ња из ве де них окви ру из ло жбе них и ис тра жи вач ких про је ка та у про те-
клих осам го ди на. Рад об у хва та тех нич ку ана ли зу ико на ко је при па да ју пе ри о ду од 
XVI до сре ди не XVI II ве ка, ди ску си ју ре зул та та у кон тек сту вре ме на у ко јем су ико не 
на ста ле, по себ но ра зно вр сно сти и до ступ но сти сли кар ских пиг ме на та, и упу ћу је на 
сна ла же ња сли ка ра да скром ни јим ма те ри ја ли ма по стиг ну ефе кат де ко ра тив но сти и 
рас ко ши. За из во ђе ње за кљу ча ка од зна ча ја је и кон зер ва тор ска екс пер ти за ода бра них 
при ме ра и де тек ци ја де гра ди ра них сло је ва у ре кон струк ци ји из вор не умет нич ке тех-
ни ке. По ред при прем ног цр те жа, из ве де ног мр ком или цр ве ном бо јом, ана ли зи ра ни су 
и ко ри шће ни пиг мен ти, као и сли кар ске тех ни ке. Де тек то ва ни су олов но бе ла и цр ве-
на, оке ри и ум бра, ау ри пиг мент, вер ми ли он и ор ган ска ла ков на цр ве на. Зе ле ни то но-
ви су за сту пље ни зе ле ном зе мљом и ба кар ном зе ле ном. За пла ве су ко ри шће ни азу рит, 
ин ди го и, од тре ће де це ни је XVI II ве ка, пру ско пла ва као мо дер ни син тет ски пиг мент 
тог пе ри о да. По ред ми не рал них пиг ме на та, по зла та и по сре бре ње су при сут ни у ма њој 
или ве ћој ме ри, и то као сјај на по ли ра на по зла та и у ком би на ци ји са згра фи то тех ни ком, 
по себ но на ико на ма ко је се ис ти чу де ко ра тив но шћу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ико не, пиг мен ти, сли кар ска тех ни ка, ко лек ци ја Га ле ри је Ма ти це 
срп ске.

Увод

Ико не, као део ре ли ги о зног сли кар ства, по ред ду хов не вред но сти и сим бо лич-
ког зна ча ја по сто је као фи зич ки пред ме ти, са чи ње ни од раз ли чи тих ма те ри ја ла, 
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из ве де ни раз ли чи тим умет нич ким тех ни ка ма, и че сто на че ти зу бом вре ме на. Про-
у ча ва њем на чи на из ра де ико на у кон тек сту вре ме на у ко јем су из ра ђе не ба ви се по-
себна област на у ке, за ко ју је у упо тре би не ко ли ко на зи ва: тех нич ка исто ри ја умет-
но сти, ар хе о ме три ја, кон зер ва тор ска на у ка.1 У да љем тек сту ко ри сти ће мо тер мин 
тех нич ка исто ри ја умет но сти, као нај по год ни ји да ука же на ком пле мен тар ност ње них 
ис пи ти ва ња и ре зул та та са тра ди ци о нал ном исто ри јом умет но сти. Док тра ди ци о-
нал на исто ри ја умет но сти при па да по љу ху ма ни стич ких на у ка, тех нич ка исто ри-
ја умет но сти ко ри сти на пред не на уч не ме то де при род них и тех нич ко-тех но ло шких 
на у ка, те је по ље из ра зи те мул ти ди сци пли нар но сти. У ис пи ти ва њи ма де ла ли ков-
них умет но сти, ана ли зе ма те ри ја ла су нај че шће у ци љу сту ди је тех ни ка и ме то да 
из ра де пред ме та, ка рак те ри за ци је под ло ге, пре па ра ту ре, цр те жа и ко ри шће них пиг-
ме на та ко ји се мо гу де тек то ва ти ин стру мен тал ним ис пи ти ва њи ма. Про у ча ва њем 
про це са на ста ја ња умет нич ког де ла, тех нич ка исто ри ја умет но сти да је до при нос 
тра ди ци о нал ној исто ри ји умет но сти (Yonan 2021). Осла ња се на са рад њу ви ше ди-
сци пли на и има ви ше фа за у про це су при ку пља ња по да та ка и њи хо вој ин тер пре та-
ци ји: од ре ђи ва ње аде кват не на уч не ме то до ло ги је ис пи ти ва ња умет нич ког де ла, ин-
тер пре та ци ју ква ли та тив них и кван ти та тив них ре зул та та при ме ње них ана ли за, и на 
кра ју ту ма че ње и из во ђе ње за кљу ча ка, у кон тек сту од ре ђе ног кул тур но-исто риј ског 
пе ри о да. 

Ис пи ти ва ња ма те ри ја ла умет нич ких де ла су тим ски рад, у ко јем рав но прав но 
уче ству ју струч ња ци из исто риј ских на у ка, кон зер ва то ри и раз ли чи ти струч ња ци 
за при ме ње не ме то де ис пи ти ва ња, нај че шће спе ци ја ли зо ва ни пре ма на уч ној опре ми 
ко јом рас по ла жу. Но, без об зи ра на со фи сти ци ра ност апа ра та ко ји мо же да де тек-
ту је тра го ве хе миј ских еле ме на та и је ди ње ња у ма те ри ја ли ма умет нич ког де ла, из-
во ђе ње за кљу ча ка је кри ти чан мо ме нат у ко јем су нео п ход ни зна ње и ис ку ство оних 
ко ји се ба ве исто риј ским те ма ма, као на при мер исто ри јом умет но сти, исто ри јом 
сти ло ва, исто ри јом на у ке и тех но ло ги је, исто ри јом умет нич ких тех ни ка, исто ри јом 
кон зер ва ци је, по ве зу ју ћи исто риј ске из во ре са при ба вље ним тех нич ким по да ци ма 
из ин стру мен тал них ис пи ти ва ња. 

Рад се од но си на ма те ри ја ле и тех ни ке из ра де ико на из ко лек ци је Га ле ри је Ма-
ти це срп ске у Но вом Са ду, и об у хва та ода бра не при ме ре ико на из пе ри о да од XVI 
до сре ди не XVI II ве ка, ко је ка рак те ри ше ве за ност за тра ди ци ју и по сте пе ни про дор 
ба рок ног на чи на ра да и но вих сли кар ских тех ни ка и ма те ри ја ла. Иа ко огра ни чен и 
фраг мен та ран, овај кор пус ико на, за ко је су при ку пље ни по да ци о ма те ри ја ли ма, 
по себ но о ко ри шће ним пиг мен ти ма, омо гу ћу је из во ђе ње од ре ђе них за кљу ча ка у 
кон тек сту исто риј ских ис тра жи ва ња сли кар ских тех ни ка.

1 Нај ста ри ји на зив, ар хе о ме три ја, во ди по ре кло од чи ње ни це да су пр ва на уч на ис пи ти ва ња била 
усме ре на на про у ча ва ње ар хе о ло шких пред ме та. На зив се за др жао и про ши рио и на ис пи ти ва ња ма-
те ри ја ла свих дру гих пред ме та исто ри је и умет но сти. Вре ме ном, по ја ви ла су се и два дру га име на 
обла сти: con ser va tion sci en ce и tec hni cal art hi story.
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Ода бир ико на и ме то де ис пи ти ва ња

У ра ду су да ти тех нич ки по да ци о ма те ри ја ли ма и тех ни ка ма за три на ест ико-
на, на ста лих од XVI до тре ће че твр ти не XVI II ве ка, из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. При ку пља ње по да та ка је био део кон зер ва тор ских про је ка та, при ли ком ре ста-
у ра ци ја у окви ру ре дов них кон зер ва тор ских ак тив но сти Га ле ри је или као при према 
екс по на та за те мат ске из ло жбе, и про те же се кроз пе ри од од осам го ди на. Нај зна-
чај ни ја кам па ња би ла је ре а ли зо ва на кроз при пре му из ло жбе „Зо гра фи. Срп ске ико-
не из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле”, при ка за не у На ци о нал ној га ле ри ји 
Ум бри је у Пе ру ђи 2015. го ди не (КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ 2015: 64–85). Ра ди упо ре ђи ва ња 
са тех ни ка ма из ра де ико на ко је ни су на ста ле на под руч ју Бал ка на, до да та је и јед на 
ико на из ру ске ико но пи сач ке ра ди о ни це, кре маљ ске Палате оружја (Ору жейная па лата) 
у Мо скви, са кра ја XVII ве ка. Ана ли зи ра не ико не, са основ ним по да ци ма и фо то гра-
фи ја ма и сло же не хро но ло шким ре дом, да те су у Та бе ли 1. 

Исто риј ски из во ри за увид у ста ре сли кар ске тех ни ке и ма те ри ја ле су сли кар-
ски при руч ни ци, бе ле шке и за пи си сли ка ра, уго во ри за из ра ду ико на и дру го. Ме-
ђу тим, тек сто ви при руч ни ка ко ји су до нас до спе ли ре зул тат су број них пре пи са, 
ма ње или ви ше по у зда них пре во да и ин тер пре та ци ја у ни зу ве ко ва, све до са вре ме-
них ре дак ци ја ко је да нас ко ри сти мо.2 За сли ка ње ико на, је дан од нај ко ри шће ни јих 
из во ра су упут ства за сли ка ње опи са на у Ер ми ни ја ма, по себ но Ди о ни зи ја из Фур не.3 
Иа ко дра го це не, Ер ми ни је су тек пу то каз ис тра жи ва чи ма сли кар ских тех ни ка, јер 
су у ре а ли за ци ји, то ком сли ка ња, умет ни ци мо гли да ва ри ра ју ре цеп ту ре и ко ри сте 
ма те ри ја ле ко ји су им би ли ло кал но до ступ ни. У уго во ри ма са сли ка ри ма ико на рет-
ко се пре ци зи ра ју тра же ни ма те ри ја ли, по го то во ка да је реч о пиг мен ти ма.4 

По себ ну пре пре ку у про у ча ва њу умет нич ких тех ни ка ства ра ју не у мит ни про-
це си про па да ња. Они има ју ви ше узро ка, од оних ко ји су ин хе рент ни ко ри шће ним 
ма те ри ја ли ма и тех ни ка ма, и где мо жда о не ком пиг мен ту ви ше не го во ри ње гов не-
ка да шњи (оче ки ва ни) тон већ про дук ти де гра да ци о них про це са, до на сла га или 
оште ће ња на ста лих то ком жи во та умет нич ког де ла кроз по прав ке, чи шће ња, об но-
ве и ре ста у ра ци је. Сто га је кон зер ва тор ска екс пер ти за укљу че на у ана ли зу свих 

2 Из вор ни тек сто ви су пи са ни на раз ли чи тим ста рим је зи ци ма. Сто га су пре во ђе ње и ко мен та ри 
на не ја сне де ло ве тек сто ва по себ но зна чај ни, а ис тра жи ва чи по све ће ни овом по љу стал но от кри ва ју 
но ве ар хив ске до ку мен те. Јед на од та квих ис тра жи вач ких гру па је AT SR (Art Tec hno lo gi cal So ur ce Re-
se arch), фор ми ра на 2002. го ди не. Ви ше ин форма ци ја о овој ис тра жи вач кој гру пи и по пис ли те ра ту ре 
на ла зи се на ин тер нет стра ни ци https://re ci pes.hypot he ses.org /4251.

3 Ква ли тет ни пре во ди ста рих сли кар ских при руч ни ка на срп ском је зи ку, са на по ме на ма ау то ра 
и при ре ђи ва ча, об ја вље ни су у три књи ге (МЕ ДИЋ 1999–2005) и об у хва та ју нај ва жни је сли кар ске при-
руч ни ке ан тич ког до ба и сред њег ве ка, као и нај че шће по ми ња ну Ер ми ни ју Ди о ни зи ја из Фур не из 1733. 
го ди не. 

4 Је дан од рет ких уго во ра, у ко јем се пре ци зи ра ју де та љи за из ра ду ико но ста са Ја ко ва Ор фе ли на 
и др во ре зба ра Ар се ни ја Мар ко ви ћа у Цр кви Св. Ни ко ле у Кра љев ци ма, са др жи и на по ме ну ве за ну за 
по ли о хром ну де ко ра ци ју, и у ње му се из ри чи то тра жи ста вља ње цр ве ног ла зу ра на сре бру. У: КО СТИЋ 
2007: 246–247.
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Та бе ла 1. Aнализиране ико не са основ ним по да ци ма и из вр ше ним ана ли за ма.

1. Непознати иконописац, 
Благовести (XVI век).

Темпера на дасци, позлата,  
71 × 57,5 cm

Анализе: VIS, UVF, IR,  
OM, EDXRF

2. Мајстор Виктор, 
Усекованије десет критских 

мученика (1694).
Темпера на дасци, позлата, 
посребрење, 44,5 × 36,5 cm

Анализе: VIS, UVF, IR, 
EDXRF

3. Јован Максимов, Свети 
Јован Претеча (1687).

Темпера/уље на дасци, 
позлата, 118 × 71,3 cm

Анализе: VIS, UVF, IRR,  
RX, OM, EDXRF

4. Непознати иконописац, Св. 
Теодор и Св. Тирон (око 1700).

Темпера на дасци, позлата, 
95,5 × 65 cm

Анализе: VIS, UVR, IR,  
OM, EDXRF

5. Непознати иконописац, 
Исус Христос (прва 

четвртина XVIII века).
Темпера на дасци, позлата,  

68 × 48 cm
Анализе: VIS, IR, EDXRF

6. Непознати иконописац, 
Благовести (прва четвртина 

XVIII века).
Темпера на дасци, позлата, 

посребрење, дуборез,  
130 × 79 cm

Анализе: VIS, IR, EDXRF
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7. Станоје Поповић, Свети 
Јован са житијем (прва 
четвртина XVIII века).

Темпера на дасци, дуборез, 
позлата, 100 × 74 cm

Анализе: VIS, IRR, UVR,  
OM, EDXRF

8. Георгије Стојановић,  
Исус Христос (1737).

Темпера на дасци, позлата, 
100 × 75 cm

Анализе: VIS, IR, EDXRF

9. Христофор Жефаровић,  
Св. Димитрије (око 1740).

Темпера на дасци, позлата, 
посребрење, 89 × 72 cm

Анализе: VIS, IRR, UVR,  
OM, EDXRF

10. Непознати зограф, 
Богородица са дететом (1742).

Темпера на дасци, позлата, 
95,5 × 80 cm

Анализе: VIS, IRR, UVR,  
OM, EDXRF

11. Станоје Поповић, Исус 
Христос са медаљонима 

пророка (1743).
Темпера на дасци, дуборез, 

позлата, 124,5 × 82,5 cm
Анализе: VIS, IR, EDXRF

12. Непознати иконописац, 
Благовести (1740–1750).

Темпера на дасци, позлата, 
дуборез, 148 × 76 cm

Анализе: VIS, IR, EDXRF

ДО ПРИ НОС ПРО У ЧА ВА ЊУ ИКО НА ИЗ КО ЛЕК ЦИ ЈЕ ГА ЛЕ РИ ЈЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У НО ВОМ СА ДУ...

153



при ме ра, ка ко би се уо чи ли и нај ма њи тра го ви мо жда ве о ма оште ће них ори ги нал них 
умет нич ких сло је ва. 

Сва ис пи ти ва на де ла су сли ка на на да сци. Оце на вр сте др ве та и на чи на при пре-
ме да ске је ура ђе на са мо кон зер ва тор ском про це ном, без по себ них на уч них ис пити-
ва ња. Та ко ђе, оце на сли кар ске тех ни ке (тем пе ра или уље или њи хо ва ком би на ци ја) 
да та је на осно ву из гле да и ка рак те ра бо је ног сло ја. 

Ме то де тех нич ких ис пи ти ва ња ма те ри ја ла об у хва ти ле су сет не ин ва зив них ме-
то да, као и огра ни че на ис пи ти ва ња на узор ци ма. Ком би но ва не су ими џинг5 ана ли зе 
и спек тро скоп ске ме то де ис пи ти ва ња по пут ED XRF (Energy Dis per si ve X Ray Flu o re-
scen ce) као и микро скоп ска ис пи ти ва ња узо ра ка.6 Ме то да ис пи ти ва ња има све више 
и све су со фи сти ци ра ни је. У прак си кон зер ва тор ских ате љеа у Ср би ји у нај ве ћем 
про цен ту се про во ди ов де опи са ни сет ана ли за, јер је та ква ана ли тич ка опре ма нај-
до ступ ни ја, а ре зул та ти бр зи и да ју ве ли ки број по да та ка. Ана ли зе су ра ђе не у са рад-
њи кон зер ва тор ског оде ље ња Га ле ри је Ма ти це срп ске и дру гих уста но ва и ла бо ра-
то ри ја: Ла бо ра то ри је за хе миј ску ди на ми ку и пер ма нент но обра зо ва ње Ин сти ту та 

5 Ими џинг ана ли зе (од енгл. ima ging) су све оне ко је да ју сли ку ис пи ти ва ног де ла, за раз ли ку од 
тач ка стих ме то да ис пи ти ва ња, ко је да ју по дат ке (обич но по ду би ни сло је ва) у ис пи ти ва ној тач ки. У 
ими џинг ме то де убра ја мо све вр сте фо то гра фи је, као и ренд ген ски сни мак. 

6 Крат ки опи си ме то да, без мно го тех нич ких де та ља, фо ку си ра ни на чи та о це из ху ма ни стич ког 
по ља и са ци љем раз у ме ва ња свр хе и мо гу ћих ин фор ма ци ја ко је се из њих мо гу до би ти, као и нај ва-
жни јих огра ни че ња, да ти су у при ло гу на кра ју тек ста. Спе ци ја ли зо ва на ли те ра у тра о ме то да ма ис пи-
ти ва ња сли ка је вр ло обим на. За за ин те ре со ва не чи та о це мо же се пре по ру чи ти Ar ti o li 2010. 

Об ја шње ње скра ће ни ца у та бе ли:
VIS – фо то гра фи ја у ви дљи вом све тлу
UVR – ре флек то ва но ул тра љу би ча сто зра че ње
UVF – ул тра љу би ча ста флу о ре сцен ци ја
IR – ин фра цр ве на фо то гра фи ја
IRR – ин фра цр ве на ре флек то гра фи ја
RX – ренд ген ски сни мак
OM – оп тич ка ми кро ско пи ја (по преч ног пре се ка узор ка)
ED XRF – енер гет ски дис пер зив на ренд ген ска флу о ре-
сцент на спек тро ме три ја

13. Непознати иконописац, 
Исус Христос (око 1750).

Темпера на дасци, дуборез, 
позлата, посребрење,  

100 × 66 cm
Анализе: VIS, IR, EDXRF
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за ну кле ар не на у ке Вин ча из Бе о гра да, ком па ни је Ars me su rae из Ри ма, По кра јин ског 
за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Но вом Са ду, Ла бо ра то ри је за ис пи ти ва ња ма-
те ри ја ла у кул тур ном на сле ђу Тех но ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
Хе миј ско-фи зич ке ла бо ра то ри је На род ног му зе ја у Бе о гра ду, и ин сти ту та Bi o sens из 
Но вог Са да.

Упр кос са вре ме ним тех нич ким мо гућ но сти ма, не тре ба за не ма ри ти вред ност 
па жљи вог по сма тра ња по вр ши не под уве ћа њем, ко је ис ку сном кон зер ва тор ском оку 
пру жа пр ве ин фор ма ци је о ма те ри ја ли ма, тех ни ци из ра де и оште ће њи ма. 

Ути цај де гра да ци је ма те ри ја ла и раз у ме ва ње  
оште ће них бо је них сло је ва

Мно ге ико не до спе ле су до нас у ло шем ста њу. Про у ча ва ње ма те ри ја ла и сли кар-
ских тех ни ка, као део тех нич ке исто ри је умет но сти, нео дво ји во је од про у ча ва ња 
исто ри је кон зер ва ци је. Ико не су, као део ре ли ги о зних ен те ри је ра и у слу жби кул та, 
а по том као део му зеј ских ко лек ци ја, пра не, по пра вља не, об на вља не, пре пра вља не, 
чи шће не и ре ста у ри ра не, и све те ак тив но сти су оста ви ле тра го ве ко ји мо гу да оте-
жа ју про у ча ва ње из вор не умет нич ке тех ни ке. Не до вољ но от пор ни и ста бил ни ма те-
ри ја ли су у ма њој или ве ћој ме ри де гра ди ра ли. Ме ђу пиг мен ти ма ка рак те ри стич на 
је нео т пор ност цр ве ног пиг мен та ор ган ског по ре кла на ути цај све тла и гу бље ње обоје-
но сти. Де ло ви пре кри ве ни злат ним и сре бр ним ли сти ћи ма, ко ји да ју ве ли ки до при-
нос укуп ном ли ков ном ефек ту и ви зу ел ном ути ску, та ко ђе се ла ко оште ћу ју. По ред 
то га, зе ле ни пиг мен ти на ба зи ба кра, као и не ки пла ви пиг мен ти, има ју ка рак те ри-
стич не и не по врат не про це се про ме не то на (Van Ei ke ma Hom mes 2004).

С дру ге стра не, кон зер ва тор ске ин тер вен ци је, по себ но у фа зи чи шће ња по вр ши-
не бо је ног сло ја, тј. укла ња ња по там не лих смол них и уља но-смол них ла ко ва, не ка-
да су до во ди ле до де ли мич ног или пот пу ног уни шта ва ња за вр шних ла зу ра. Ово је 
по себ но ка рак те ри стич но за бо је не ла ко ве на но ше не пре ко по ли ра ног сре бр ног или 
злат ног ли сти ћа. Де ли кат ни ла зу ри, на не се ни на ме тал ну фо ли ју, не ста ја ли су са сло-
јем за пр ља ног за штит ног ла ка, то ком ре дов них одр жа ва ња ре ли ги о зних ен те ри је-
ра или у кон зер ва тор ским трет ма ни ма чи шће ња му зеј ских и цр кве них ко лек ци ја. 
Ако ни су би ли до ку мен то ва ни или ре кон стру и са ни, мо гу се да нас на ћи са мо у тра-
го ви ма. Про у ча ва ње за о ста лих ма те ри јал них тра го ва, зна чај них за укуп ни ли ков ни 
ефе кат, та ко ђе је за да так тех нич ке исто ри је умет но сти (КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ 2013: 
11–14).

За ре кон струк ци ју пр во бит не де ко ра тив не ше ме ко ја је услед про це са де гра да-
ци је у ве ли кој ме ри на ру ше на, за ни мљи ви су при ме ри са ода бра них ико на Ста но ја 
По по ви ћа (бр. 11), Ге ор ги ја Сто ја но ви ћа (бр. 8) и Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа (бр. 9).

На ико ни Ста но ја По по ви ћа Исус Хри стос ко ри шће на је ком би на ци ја злат ног 
и сре бр ног ли сти ћа. Злат но је би ло ре зер ви са но за оре ол, док су плит ко ду бо ре за ни 
рам и трон на ко ме Хри стос се ди по сре бре ни, и не ка да су има ли на се би жу ти лак 
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ко ји је до ча ра вао ефе кат зла та. Раз ли ка у це ни зла та и сре бра је знат на, али ве шти ико-
но пи сци су по сти за ли та кву слич ност у ефек ту по зла те ко ри шће њем сре бра, па је за 
нео ште ће не сло је ве по треб но ве што око да уо чи раз ли ку. На жа лост, услед ка сни јих 

чи шће ња, жу ти лак је у ве ли кој мери 
не стао, те је раз ли ка из ме ђу сре бра 
и зла та да нас уоч љи ва, на су прот 
пр во бит ној иде ји да све по вр ши не 
де лу ју као да су по зла ће не.

Још је дан за ни мљив при мер је 
тех ни ка укра ша ва ња ивич не бор ду-
ре на ико ни Хри сто фо ра Же фа ро-
ви ћа Све ти Ди ми три је. Из о ста нак 
плит ко ду бо ре за не или јед но став но 
про фи ли са не лајс не ко ја уо кви ру-
је сли ка ну сце ну ни је ре дак слу чај 
код ико на. У нај скром ни јим при-
ме ри ма иви це ико не су са мо јед но-
став но на гла ше не бо јом. Ме ђу тим, 
на Же фа ро ви ће вој ико ни Све тог 
Ди ми три ја ова бор ду ра је де ко ри-
са на сре бром и бо јом, згра фи то тех-
ни ком, али се тек де таљ ни јим ис пи-
ти ва њем мо же за кљу чи ти ви ше о 
ње ном пр во бит ном из гле ду. На и-
ме, иви ца је пр во би ла по сре бре на, 
а на по ли ра ну по вр ши ну сре бра на-
не се на је за га си то пла ва бо ја, ко ја је 
по том пре пот пу ног су ше ња де ли-
мич но гре ба на ства ра ју ћи сло же ну 
де ко ра тив ну ше му са фло рал ним 
мо ти ви ма. Услед оште ћи ва ња сло-
је ва, ка ко ме ха нич ким, та ко и хе миј-
ским про це си ма, сре бро је, та мо где 
је очу ва но, по там не ло до те ме ре да 
је овај не ка да бо га ти де таљ ико не 
те шко ра за зна ти (Сл. 1). Оште ће ња 
ко ја су пре тр пе ли сло је ви обо је них 
ла ко ва на по зла ће ним под ло га ма та-
ко ђе до во де до си ро ма шни јег укуп-
ног ефек та (Сл. 2).

Сл. 1. Де таљ фло рал не де ко ра ци је ивич не 
бор ду ре ико не Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа 

Св. Ди ми три је (око 1735), из ве де не тех ни ком 
згра фи та на по ли ра ној по сре бре ној под ло зи.

Сл. 2. Де таљ Хри сто вог тро на на ико ни Ге ор ги ја 
Сто ја но ви ћа Исус Хри стос (1737), на ко јем су 

тра го ви цр ве ног ла зу ра на по зла ће ној под ло зи 
ру ко хва та тро на оста ли са мо у тра го ви ма. 

На сли ци се ви ди и део на сло на тро на из ве ден у 
згра фи то тех ни ци – зе ле ном бо јом на по зла ће ној 

под ло зи, као и де ко ра ци ја пун ци ра њем на 
зла ту на боч ној стра ни књи ге ко ју Хри стос 

др жи у ру ци.
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Ди ску си ја ре зул та та ис пи ти ва ња ико на

Пре во ђе ње ана ли тич ких по да та ка (тех нич ких фо то гра фи ја или спек та ра са по-
да ци ма о хе миј ским еле мен ти ма де тек то ва ним у по је ди ним тач ка ма сли ке, као и ми-
кро скоп ских сни ма ка по преч них пре се ка) у опис на чи на из ра де јед ног умет нич ког 
де ла је пут пре пун зам ки. Ико не об у хва ће не овим ра дом су ра зно род не, ка ко у по-
гле ду пе ри о да, та ко и у по гле ду ау то ра. Ипак, узи ма ју ћи у об зир ви ше ве ков ну тра-
ди ци ју ико но пи са ња у окви ру пра во слав ног хри шћан ског мо де ла, ве ру је мо да је и на 
ова ко огра ни че ном ску пу ико на за ни мљи во су ми ра ти до би је не ана ли тич ке ре зул-
та те, као увод у да ља спе ци фич на ис тра жи ва ња. По ред ико на из ко лек ци је Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, за упо ред ну ана ли зу ко ри шће ни су ре зул та ти ис пи ти ва ња ико на из 
цр кве ма на сти ра Кру ше до ла (КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ и др. 2012).

Но си лац свих ана ли зи ра них ико на је да ска. То је тра ди ци о нал ни, нај че шћи ма-
те ри јал ко ји се и да нас нај ви ше ко ри сти. Ико не су би ле сли ка не и на дру гим под ло-
га ма, на плат ну, ме та лу, ста клу, ко сти, али је др во да ле ко нај за сту пље ни ји но си лац 
у тра ди ци о нал ном ико но пи су пе ри о да ко ји ана ли зи ра мо. Осим кон струк тив них тех-
ни ка при пре ме др ве ног но си о ца ико на, чи ји опи си из ла зе из окви ра овог ра да, за-
ни мљи во је по сма тра ти ква ли тет др ве та ко је на ла зи мо као но си о ца ико на. Нај че-
шће су то мек ше вр сте др ве та, је ло ви на или ли па, са до ста не са вр ше но сти, чво ро ва 
и дру гих не хо мо ге но сти у струк ту ри да ске од ко је је пра вље на под ло га за сли ка ње 
ико не. 

У тра ди ци о нал ној тех но ло ги ји ико но пи са ња на да ску се по ста вља слој плат на. 
Ова про це ду ра опи са на је у свим сли кар ским при руч ни ци ма, ка ко у сли кар ским 
при руч ни ци ма Че ни на Че ни ни ја и Ди о ни зи ја из Фур не, та ко и код Да ни је ла В. Томп-
со на, у од лич ном пре во ду Жи во ји на Ту рин ског (ТОМП СОН 2011: 20–21). Па жљи вим 
ис пи ти ва њем по вр ши не ода бра них ико на из Га ле ри је Ма ти це срп ске уо ча ва се плат-
но, али не на свим ико на ма, и нај че шће у функ ци ји оја ча ња оних де ло ва да ске ко ји 
би би ли нај по дло жни ји кри вље њу, пу ца њу и ква ре њу це ло куп ног ра да ико но пи сца. 
Плат но нај че шће не пре кри ва це лу по вр ши ну да ске као што је пре по ру че но у сли-
кар ским при руч ни ци ма. Уме сто то га, ко ри шће не су тра ке и за кр пе од плат на, ко је се 
мо гу уо чи ти под боч ним све тлом као бла го ис пуп че ни де ло ви, или њи хо ви оста ци 
ди рект но ви де ти на оште ће ним де ло ви ма на ко ји ма не до ста је и слој пре па ра ту ре. 
Ова плат не на оја ча ња су пре кри ва ла са мо спо је ве да са ка и ме ста чво ро ва др ве та, 
ис ку стве но нај сла би је тач ке др ве ног но си о ца. Ште дљи ве тра ке плат на на ла зи мо на 
ико на ма не по зна тих ико но пи са ца, али и на ико ни Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа, Све ти 
Ди ми три је, сли ка ној за Ал ма шку цр кву у Но вом Са ду, јед ној од ње го вих рет ких са-
чу ва них сли ка на да сци (Сл. 3). Је ди ни при ме ри ме ђу до са да про у че ним ико на ма, на 
ко ји ма је ис по што ва но упут ство о по ста вља њу плат на пре ко це ле по вр ши не да ске, 
је су им пор то ва не ру ске ико не, из ико но пи сач ке ра ди о ни це Па ла те оружја у Мо скви 
(бр. 3), где се на ренд ген ском сним ку ја сно ви де тра ке плат на хо ри зон тал но за ле пље-
не на др ве ну осно ву (Сл. 4).
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На та ко при пре мље ну да ску на но си ла се пре па ра ту ра, го то во по пра ви лу тут-
кал на, а пу ни о ци су мо гли би ти гипс (ка рак те ри стич ни ји за ме ди те ран ске зе мље), 
кре да (ви ше за сту пље на у се вер ним зе мља ма), или њи хо ве ком би на ци је, уз до да так 
пиг ме на та (олов но бе ле, ма ле ко ли чи не оке ра или цр не). Слој пре па ра ту ре, чи ја је 
функ ци ја би ла да обез бе ди глат ку по вр ши ну за сли ка ње, ка рак те ри стич ну за сли ке 
на да сци, нај бо ље се ана ли зи ра на по преч ним пре се ци ма узо ра ка. Та ко ђе, по да ци о 
пу ни о ци ма у сло ју пре па ра ту ре се мо гу до би ти и нa осно ву ED XRF ис пи ти ва ња. У 
сло ју пре па ра ту ре нај че шће су де тек то ва ни гипс, кре да и олов но бе ла. Пре ма то ме, 
пре па ра ту ра на ко ју се да ље на но сио цр теж би ла је све тле бо је, у скла ду са тра ди ци-
о нал ним на чи ном из ра де ико на. Ово је че сто мо гу ће ви де ти и на оште ће њи ма бо је-
ног сло ја. То ни ра не, там ни је пре па ра ту ре или им при ми ту ре по ја вљу ју се ка сни је.

На ис по ли ра ну осно ву на но шен је цр теж, ко пи ран са кар то на или сло бо до руч-
но из ве ден раз ли чи тим ма те ри ја ли ма: угље ним шта пи ћем, чет ки цом и раз ли чи тим 
бо ја ма, и де ли мич но угре бан, по себ но та мо где се по ста вља ла по зла та. Цр теж је пре-
кри вен бо јом, па је ви дљив са мо на ве ли ким оште ће њи ма бо је ног сло ја и на ин фра-
цр ве ном сним ку, а и то ка да су за до во ље ни од ре ђе ни усло ви: тран спа рент ност бо је-
ног сло ја, ре флек тив ност под ло ге и ап сорп ци о на свој ства ма те ри ја ла ко ји је ко ри шћен 
за из ра ду цр те жа. На ико на ма ко је су ис пи ти ва не цр теж се на ин фра цр ве ним сним-
ци ма нај че шће ви ди сла бо, што мо же да има не ко ли ко узро ка. Ако узме мо да је 

Сл. 3. Плат но за ле пље но на да ску, ви дљи во на ошт e ћењу, 
на ико ни Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа Св. Ди ми три је 
(око 1735). Плат но је там но јер је ико на по та па на у 
во сак, услед че га бо ја си ро вог плат на по при ми 
мно го там ни ји тон.

Сл. 4. Јо ван Мак си мов, 
Све ти Јо ван Пре те ча (1687), ренд ген ски сни мак 

са ви дљи вим тра ка ма плат на на да сци, де таљ.
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пре па ра ту ра све тла, он да је услов ре флек тив но сти за до во љен. Ме ђу тим, на тра ди-
ци о нал ним ико на ма че сто не ма ве ли ких ва ри ја ци ја у по став ци ли ко ва, па кон ту ре 
у за вр шном сло ју бо је по на вља ју ли ни је цр те жа, што оте жа ва или пот пу но оне мо-
гу ћу је чи та ње при прем ног цр те жа на ин фра цр ве ној фо то гра фи ји. Ма ле ва ри ја ци је 
се не ка да мо гу уо чи ти и го лим оком, као на по зи ци ји пр сти ју на ру ци ар хан ђе ла Га-
ври ла ко ји бла го си ља, на ико ни Бла го ве сти (бр. 1) из XVI ве ка (Сл. 5).

Док је на прет ход ном при ме ру цр теж из ве ден мр ком бо јом, че сто на и ла зи мо и на 
цр теж из ве ден цр ве ним оке ром (Сл. 6). Оке ри сла бо ап сор бу ју ин фра цр ве но зра че ње, 
па се тек на зи ру на ин фра цр ве ним фо то гра фи ја ма. Си ту а ци ја је пот пу но дру га чија 
ка да сли ка ри цр теж ра де угље но цр ним пиг мен том, ко ји се вр ло ја сно и кон траст но 
од сли ка ва на све тлој под ло зи, омо гу ћу ју ћи ана ли зу цр те жа као ва жног еле мен та у 
про це су на стан ка умет нич ког де ла (Сл. 7). 

Сл. 5. Не по зна ти ико но пи сац, Бла го ве сти 
(XVI век), де таљ пр сти ју на ру ци aрханђела 

Га ври ла, цр теж и ко нач на по зи ци ја 
пр сти ју се раз ли ку ју.

Сл. 6. Цр теж цр ве ним оке ром ви дљив 
на оште ће њи ма бо је ног сло ја, фо то гра фи ја 

у ви дљи вом све тлу.
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Про цес сли ка ња под ра зу ме вао је 
при пре му бо ја, ко је су сли ка ри из во-
ди ли у ра ди о ни ца ма, ме ша ју ћи пиг-
мен те у пра ху са ода бра ним ве зи вом. 
Иа ко је уља но сли кар ство у за пад но-
е вроп ској умет но сти до шло с пе ри о-
дом ре не сан се, у ико но пи са њу ка кво 
је ка рак те ри стич но за срп ске ико не 
тра ди ци о нал но је ко ри шће на јај ча на 
тем пе ра. Ме ђу тим, ка ко су ве зе, тр го-
вин ске и кул тур не, по сто ја ле не пре ки-
ну те са За па дом, не мо же се ис кљу чити 
мо гућ ност да су сли ка ри ис про ба ва ли 
и дру ге ком би на ци је ве зи ва. У утвр ђи-
ва њу вр сте ве зи ва, па и да ва њу основ-
не од ред ни це у опи су не ке сли ке: „тем-
пе ра на да сци”, или „уље на да сци”, или 
„тем пе ра и уље на да сци”, те шко је бити 
пре ци зан без де таљ ни јих ис пи ти ва ња 
ко ја ни су јед но став на, и ко јих има мо 
нај ма ње. За то се оце не о сли кар ској 
тех ни ци још увек да ју на осно ву ка рак-
те ра сли кар ског по те за и по вр ши не. 
Ово оста је отво ре но по ље да љих ис-
тра жи ва ња – у ком пе ри о ду и ка ко су 
срп ски сли ка ри пре шли са јај ча не тем-
пе ре на уља но ве зи во, уве ли ко при-
хва ће но од XVI ве ка у европ ском сли-
кар ству. 

Нај ви ше по да та ка има мо о пиг мен ти ма на ис пи ти ва ним ико на ма, за хва љу ју ћи 
до ступ но сти ED XRF ме то де ана ли зе и ен ту зи ја зму ма ло број них ис тра жи ва ча по све-
ће них овој те ми у Ср би ји. ED XRF ме то дом се мо же по твр ди ти ве ћи на ми не рал них 
нео р ган ских пиг ме на та, док се ка рак те ри за ци ја ор ган ских пиг ме на та овом ме то дом 
да је са мо ин ди рект но. Су ми ра ју ћи до са да при ку пље не по дат ке, па ле та тра ди ци о-
нал них ико но пи са ца об у хва та ла је основ не нео р ган ске пиг мен те. Од бе лих је ко ри-
шће на олов но бе ла, за тим сви оке ри и ум бре, ко ји су на сли кар ској па ле ти од нај ра-
ни јих вре ме на, ста бил ни и ла ко до ступ ни. Ме ђу цр ве ним пиг мен ти ма за сту пље ни су 
ци но бер, цр ве ни окер и олов но цр ве на (ми ни јум) у гру пи нео р ган ских, као и ор ган-
ска цр ве на (ла ков на цр ве на). У га ми зе ле них, ко ри шће на је зе ле на зе мља, као и зе ле на 
на ба зи ба кра, ко ја је ин тен зив ни ја, али скло на там ње њу с вре ме ном. Жу ти и оранж пиг-
мен ти, по ред оке ра, укљу чу ју и ау ри пиг мент и ње го ву на ран џа сту мо ди фи ка ци ју 

Сл. 7. Не по зна ти ико но пи сац, Бо го ро ди ца са 
Хри стом (1742), ин фра цр ве на фо то гра фи ја 
на ко јој се ви ди при прем ни цр теж, де таљ.
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ре ла гар. Ау ри пиг мент је ми не рал који у са ста ву има ар сен, и бо јом вр ло под се ћа на 
зла то, ода тле до ла зи и тра ди ци о нал но име. Од пла вих, ко је су увек би ле ску пе и це-
ње не, на ис пи ти ва ним ико на ма ни је по твр ђен при род ни ул тра ма рин, већ азу рит, 
ин ди го и пру ско пла ва. Док су азу рит и ин ди го тра ди ци о нал ни пиг мен ти са ве ков-
ном при ме ном у сли кар ству, пру ско пла ва је пр ви пиг мент ко ји се као про из вод ор-
ган ске син те зе по ја вио на сли кар ским па ле та ма по чет ком XVI II ве ка и вр ло бр зо био 
при хва ћен, што по твр ђу ју и ана ли зе ико на из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске. На 
ис пи ти ва ним ико на ма из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске не до ста је још је дан тра-
ди ци о нал ни пла ви пиг мент: смалт. Овај пиг мент, до би јен од мле ве ног пла вог ко-
балт ног ста кла, иден ти фи ко ван је на ико на ма Де и зи сног ре да (по че так XVI ве ка) на 
ико но ста су ма на сти ра Кру ше до ла (КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ и др. 2012: 72). Од цр них 
пиг ме на та нај че шћа је угље но цр на.7 

Пиг мен ти ко ји су би ли на рас по ла га њу сли ка ри ма су тек ма те ри јал ко ји су има ли 
на рас по ла га њу, а оно што је ка рак те ри стич но за по је ди ног мај сто ра или ра ди о ницу 
је сте био на чин ме ша ња, ода бир и ком би но ва ње то но ва, као и из ра да де ко ра тив них 
де та ља и укра ша ва ња оде ће и ра мо ва. Де ко ра тив не тех ни ке, по себ но у XVI II ве ку, 
по ста ју све ра зно вр сни је и по чи њу да при бли жа ва ју тра ди ци о нал ну ико ну пост ви-
зан тиј ског ти па ба рок ној есте ти ци. У том про це су при ме на зла та и сре бра и ко ри шће-
ње њи хо ве ре флек си је све тло сти по ста ју све за сту пље ни ји. У ре а ли за ци ји де ко ра-
тив них де ло ва на тро но ви ма, кру на ма, одо ра ма све ти те ља ко ри шће ни су сли ка ње 

7 За кључ ци о пиг мен ти ма су из ве де ни у са рад њи Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ла бо ра то ри је за хе-
миј ску ди на ми ку и пер ма нент но обра зо ва ње Ин сти ту та за ну кле ар не на у ке Вин ча из Бе о гра да. По-
хра ње ни су у ба зи по да та ка ко ја об у хва та тех нич ке фо то гра фи је, исто риј ске по дат ке, кон зер ва тор ску 
ана ли зу и ED XRF спек тре са ана ли зом иден ти фи ко ва них ма те ри ја ла. Ба за по да та ка је раз ви је на у 
окви ру тех нич ке са рад ње Га ле ри је Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за ну кле ар не на у ке Вин ча.

Сл. 8. Не по зна ти ико но пи сац, Бла го ве сти 
(1740–1750), де таљ са де ко ра ци јом на одо ри 

Бо го ро ди це, из ве де ном бе лим и жу тим 
пиг мен том.

Сл. 9. Не по зна ти ико но пи сац, Бла го ве сти 
(пр ва че твр ти на XVI II ве ка), де таљ 

по сре бре не по вр ши не сти ли зо ва не ва зе 
и фло рал ног де та ља.
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на по зла ће ним и по сре бре ним де ло ви ма (окло пи на фи гу ра ма на ико на ма бр. 2 и 4, 
и де ло ви оде ће на ико ни бр. 9) као и сли ка ње зла том и сре бром пре ко бо је (ико не 
бр. 1, 3, 8, 11 и 13), али су вр ло че ста и опо на ша ња ових ефе ка та мно го скром ни јим ма-
те ри ја ли ма: ау ри пиг мент уме сто зла та, или јед но став на олов но бе ла и све тли жути окер 
уме сто сре бра и зла та, као и жу ти лак пре ко по сре бре не по вр ши не уме сто по зла те 
(ико не бр. 5, 6 и 12) (Сл. 8, 9). Од сли кар ских тех ни ка на ис пи ти ва ним ико на ма за-
сту пљен је згра фи то, и то код Ста но ја По по ви ћа (бр. 11) на по сре бре ној по ли ра ној под-
ло зи и Ге ор ги ја Сто ја но ви ћа (бр. 8) на по зла ће ној под ло зи, као и сли ка ње сре бр ном и 
злат ном бо јом, по ред тра ди ци о нал них бе лих та ча ка гу сте бо је као би се ра (Сл. 10, 11).

За кљу чак

Ико не из ко лек ци је Га ле ри је Ма ти це срп ске из ван ре дан су ре сурс за про у ча вање 
ма те ри ја ла и умет нич ких тех ни ка. Од XVI ве ка, у ко ји је да то ва на нај ста ри ја про у ча-
ва на ико на из ко лек ци је, до сре ди не XVI II ве ка, кроз пе ри од ко јим и да ље до ми ни ра 
тра ди ци о нал но ико но пи са ње, про у ча ва њем ма те ри ја ла и тех ни ка сли ка ња мо гу се 
уо чи ти ка рак те ри стич ни ма те ри ја ли, уво ђе ње мо дер них пиг ме на та, по ве ћа ње де ко-
ра тив но сти игра њем ефек ти ма ре флек си је све тло сти зла та и сре бра у ком би на ци ји са 
ла зур ним сло је ви ма бо је них ла ко ва. Али па ра лел но се уо ча ва и сна ла жљи вост скром-
них ико но пи са ца, ко ји су ку бу ри ли са основ ним сли кар ским ма те ри ја лом. Уо ча ва 
се штед ња ма те ри ја ла, тан ки сло је ви бо је ко ји је два пре кри ва ју слој пре па ра ту ре, а 
зла то, или сре бро са жу тим ла ком као ње го ва за ме на, вр ло се ште дљи во ко ри сте. 
Ка ко је на пи са ла Бран ка Ку лић у на дах ну том тек сту о сли ка ри ма зо гра фи ма, „Оскуд-
но су жи ве ли од сли кар ства, у вре ме ни ма се о ба пу то ва ли су пе шке, коњ ском за пре-
гом и скром ним ко ли ма. У тој оску ди ци не до ста ја ло им је све га, и бо је и чет ки ца, 
и уља и тут ка ла, па им је ве о ма че сто тех но ло ги ја ква ри ла по сао. Дра го це на је бе ле шка 

Сл. 10. Ста но је По по вић, Исус Хри стос 
(1743), де таљ са ко са са бо га том сли ка ном 

де ко ра ци јом.

Сл. 11. Ге ор ги је Сто ја но вић, Исус Хри стос 
(1737), де та љи ко ри шће ња зла та и сре бра, 

згра фи то тех ни ке, сли ка ња сре бром и 
зла том пре ко бо је и пун ци ра њем.
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сли ка ра је ре ја Ра фа и ла Ми ло ра до ви ћа у ко јој се жа ли на та кве окол но сти. Он за пи-
су је на по ле ђи ни ико не: ’...да је би ло тут ка ла, и пре би би ла го то ва да ска, али ни су 
оста ви ли Мо ска ли, не го за јед ну ико ну, а за дру гу узај мих од Та ди је... Ка ква је зла 
да ска не би ниг дар узео по сло ва ти... не би ниг дар би ла ико на, али јој се при го ди сре ћа, 
те ће би ти ико на... Са де ла се на ле то 1724.’ Ова го то во пе снич ка ту жба ли ца за пи са-
на је на по ле ђи ни Бо го ро ди чи не ико не ко ја се у на ро ду огла си ла као чу до твор на.” 
(Ku lić 2015: 55).

Увид у ма те ри ја ле, од да ске ико не до ко ри шће них пиг ме на та, иде у при лог овој 
ту жба ли ци. Да ске су да ле ко од би ра них ко ма да нај бо љег ква ли те та; сти че се ути сак 
да су сто ла ри ко ји су их пра ви ли ко ри сти ли оно што је би ло на рас по ла га њу, као и за 
сто ло ве и сан ду ке ко ји ни су би ли за ми шље ни да по ста ну по што ва не, чу до твор не 
ико не и пред ме ти ко ји на дах њу ју. У из бо ру пиг ме на та уо ча ва се да са па ле те из о ста-
ју по себ но ску пи пиг мен ти, као при род ни ул тра ма рин, ко ји ни је де тек то ван ни на 
јед ној од ис пи ти ва них ико на. Уме сто ње га, ко ри сте се азу рит и ин ди го. Кра јем тре ће 
де це ни је XVI II ве ка сли ка ри ко ри сте пру ско пла ву, пр ви син тет ски пла ви пиг мент. 
Зе ле на је нај че шће ба кар на зе ле на, уз тра ди ци о нал ну зе ле ну зе мљу. 

Те жња ка штед њи ма те ри ја ла се ви ди и у упо тре би зла та. Осим на оре о ли ма, 
оно је на оста лим де ло ви ма ико не вр ло че сто за ме ње но сре бром пре кри ве ним жу-
тим ла ком. Пре ма тра ди ци о нал ним упут стви ма, овај лак се бо јио ша фра ном да ју ћи 
ефе кат сли чан по зла ти, ко ји мо же да за ва ра и уве жба но око. На жа лост, у ка сни јим 
чи шће њи ма ико на и ски да њи ма по там не лих ла ко ва, че сто је укло њен и тај жу ти лак 
ко ји је део ори ги нал не умет нич ке иде је, па ико не да нас дру га чи је из гле да ју. Исто важи 
и за ра мо ве, ко ји су део ико не и њен не по сред ни оквир, али ко ји су у кон зер ва ци ја ма 
тре ти ра ни са да ле ко ма њом па жњом, па су де ко ра тив ни ефек ти на ко је су мај сто ри 
ра чу на ли из гу бље ни. Та ко је, на при мер, рам ико не Исус Хри стос из Сив ца са да ви-
дљив у ком би на ци ји хлад не сре бр но си ве и по зла те, иа ко је у том пе ри о ду сре бро било 
тек под ло га за да љу де ко ра ци ју обо је ним ла зу ром (КО РО ЛИ ЈА ЦР КВЕ ЊА КОВ 2013: 47–56). 

За ни мљи во је упо ре ди ти ико ну на ста лу у јед ној ве ли кој ико но пи сач кој ра ди о-
ни ци у Мо скви са ико на ма на ста лим на на шем под ру чу. Ико на Св. Јо ван Пре те ча, 
ау то ра Јо ва на Мак си мо ва, јед на је од три ико не из исте ра ди о ни це ко је се на ла зе у 
ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске. Ренд ген ска сни ма ња су по ка за ла да су да ске све 
три ико не при пре мље не на исти на чин, са плат ном за ле пље ним на исти на чин, што 
све до чи о ор га ни за ци ји ра да јед не ве ли ке ико но пи сач ке ра ди о ни це. Из о ста нак или 
ште дљи ва упо тре ба плат на на дру гим ис пи ти ва ним ико на ма го во ри у при лог да су 
на ши ико но пи сци ра ди ли дру га чи је, у ма њим се ри ја ма, ште де ћи чак и плат но. 

Про у ча ва њем ма те ри ја ла и тех ни ка, као и за те че ног ста ња ода бра них ико на у 
ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти це срп ске, а по том и по ве зи ва њем свих ових по да та ка са 
исто риј ско-умет нич ким ис тра жи ва њи ма и кон тек стом вре ме на у ко јем су де ла на-
ста ла, мо гу се по сто је ћа зна ња о раз во ју ико но пи са по твр ди ти, под у пре ти но вим по-
да ци ма, или пак мо ди фи ко ва ти у скла ду са на ла зи ма дав но из бри са них сло је ва, чи је 
тра го ве мо дер на кон зер ва тор ска на у ка мо же да по ну ди за да ља ис тра жи ва ња. 
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При лог

Ул тра љу би ча ста (UV) лу ми не сцент на фо то гра фи ја се из во ди у мра ку, а де ло 
осве тља ва ул тра љу би ча стим све тлом. Ова ме то да да је ин фор ма ци је о по вр шин ским 
сло је ви ма, пре све га за штит ним ла ко ви ма, као и нео ри ги нал ним де ло ви ма, од но сно 
ре ста у ра тор ским ин тер вен ци ја ма. У спе ци фич ним слу ча је ви ма мо же се уо чи ти флу-
о ре сцен ци ја не ких пиг ме на та.

Ин фра цр ве на (IR) фо то гра фи ја и ре флек то гра фи ја се из во де по себ ним ка ме ра ма, 
чи ји су сен зо ри осе тљи ви на зра че ње у ин фра цр ве ном де лу спек тра, из ван ви дљи-
вог оп се га. По де ла ове две ме то де се де фи ни ше у од но су на тип и мак си мал ну осе-
тљи вост сен зо ра ка ме ре, па ин фра цр ве на фо то гра фи ја уо би ча је но иде до 1000 nm и 
из во ди се мо ди фи ко ва ним ди ги тал ним ка ме ра ма са CCD сен зо ром ко ји ма је укло-
њен IR bloc king фил тер, док се ин фра цр ве ном ре флек то гра фи јом сма тра сни мак до-
би јен по себ ним ка ме ра ма са In Ga As сен зо ри ма чи ја осе тљи вост иде и пре ко 2000 nm. 
Раз ли ка ове две ме то де је у мо гућ но сти де тек то ва ња сло је ва сли ке на раз ли чи тим 
ду би на ма. Иа ко се ра ди о ра зли ци мер љи вој у ми кро ни ма, за ана ли зу сло је ва сли ке 
ис под бо је ног сло ја ово мо же да бу де зна чај но. Та ко ђе, што је де тек то ва но зра че ње 
ве ће енер ги је оно бо ље про ди ре кроз сло је ве бо је и мо же да де тек ту је пр ви за ни мљив 
слој ис под ње га – при прем ни цр теж. Ова ими џинг тех ни ка (као уо ста лом и све друге) 
има сво ја огра ни че ња. Нај бо ље ре зул та те да је ка да је бо је ни слој та нак и не са др жи 
пиг мен те ко ји ап сор бу ју ин фра цр ве но зра че ње, већ га про пу шта ју да ље, ка да је пре-
па ра ту ра сли ке све тла и ре флек ту је ин фра цр ве но зра че ње, а при прем ни цр теж изве-
ден пиг мен том ко ји до бро ап сор бу је ин фра цр ве но зра че ње, као што су пиг мен ти на 
ба зи угље ни ка, као на при мер угље но цр на. Дру ги сли кар ски ма те ри ја ли, та ко ђе че сто 
ко ри шће ни за из во ђе ње цр те жа на све тлој пре па ра ту ри (као на при мер раз не вр сте 
оке ра) сла бо су ви дљи ви на ин фра цр ве ној фо то гра фи ји и ре флек то гра фи ји. Та ко ђе, 
то ни ра не под ло ге зна чај но сма њу ју ефи ка сност ин фра цр ве не ре флек то гра фи је. Пре-
ма то ме, ова ме то да је нај е фи ка сни ја у слу ча ју сли ка са све тлом пре па ра ту ром, при-
прем ним цр те жом из ве де ним угље но цр ном бо јом, гра фит ном олов ком или угље-
ном, и бо је ним сло јем до вољ но тан ким и IR тран спа рент ним.

ED XRF (Energy Dis per si ve X Ray Flu o re scen ce) спек тро скоп ска је ме то да ис пи-
ти ва ња ко ја спа да у тач ка ста ис пи ти ва ња, ве о ма је по год на због бр зи не и ди рект но-
сти ре зул та та ко ји омо гу ћа ва ју ко ри го ва ње по чет них хи по те за и мо ди фи ка ци ју ис-
пи ти ва ња већ у са мом то ку ра да. Не ин ва зив на је у пот пу но сти и ко ри сти пре но сну 
опре му, па је због тих осо би на уо би ча је но пр ва сле де ћа ме то да ко ја се ко ри сти по-
сле ими џинг ис пи ти ва ња. На по вр ши ну ко ја се ис пи ту је се усме ра ва фи но усме рен 
рен ген ски зрак ко ји по бу ђу је све сло је ве ма те ри ја ла и де тек ту је њи хов од го вор. Ре-
зул та ти се при ка зу ју у ви ду спек тра са пи ко ви ма на енер ги ја ма по је ди них хе миј ских 
еле ме на та. Пре ма то ме, ин фор ма ци ја ко ја се до би ја из ED XRF ис пи ти ва ња су хе миј ски 
еле мен ти са др жа ни у свим сло је ви ма сли ке, у ис пи ти ва ној тач ки. На кнад ном об ра-
дом сиг на ла мо гу се до би ти ин фор ма ци је о сиг на ли ма ко ји по ти чу из по вр шин ског 
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сло ја или ду бљих сло је ва сли ке. Иа ко се пр ва ин фор ма ци ја о при сут ним еле мен ти-
ма до би ја од мах на кон ме ре ња, за кључ ци су мо гу ћи тек на кон ин тер ди сци пли нар-
не об ра де, јер се мо ра ју укр сти ти број не ин фор ма ци је ка ко би се из бе гле по гре шне 
ин тер пре та ци је. Овом ме то дом не мо гу да се де тек ту ју ла ки хе миј ски еле мен ти, па је 
огра ни че не по у зда но сти за де тек ци ју пиг ме на та у ко ји ма они до ми ни ра ју, пре све га 
ор ган ских пиг ме на та. Ка да се ра ди о пиг мен ти ма ор ган ског по ре кла, за кључ ци на 
осно ву ED XRF ис пи ти ва ња се мо гу из во ди ти са мо по сред но, а за ди рект ну по твр-
ду њи хо вог при су ства по треб не су дру ге ме то де, као на при мер ин фра цр ве на спек-
тро ско пи ја. Упр кос овим огра ни че њи ма, ED XRF оста је нај че шће ко ри шће на ме то да 
за ис пи ти ва ње пиг ме на та ко јом се до би ја ју вр ло ва жни по да ци. По у зда ност за кљу-
ча ка је вр ло за ви сна од ис ку ства чла но ва ис тра жи вач ког ти ма и њи хо ве мул ти ди-
сци пли нар не ком пе тен ци је.

Ис пи ти ва ња на узор ци ма су по след ња став ка ов де при ка за не ана ли тич ке про-
це ду ре. Спа да ју у ин ва зив на ис пи ти ва ња, јер се мо ра ју узе ти, ма кар ми ни ја тур ни, 
узор ци ори ги нал ног ма те ри ја ла. Са вре ме на ме то до ло ги ја је по ста вље на та ко да ис-
пи ти ва ња пред ме та кул тур ног на сле ђа иду увек од не ин ва зив них ка ин ва зив ним, а 
јед ном кад се узму, узор ци се мо гу ис пи ти ва ти чи та вом се ри јом ме то да. Је дан од нај-
зна чај ни јих ре зул та та је ди рек тан по глед у стра ти гра фи ју сли ке. На микро скоп ским 
сним ци ма се ви ди по преч ни пре сек сли ке у тач ки у ко јој је узет узо рак, а да љим ме то-
да ма (по пут елек трон ске ми кро ско пи је са елек трон ском ди фрак ци о ном спек тро ско-
пи јом SEM-EDS) мо гу се ана ли зи ра ти са став и дру ге осо би не ма те ри ја ла на мно го 
ма њој ска ли, до по је ди нач них зр на пиг мен та.8

Da ni e la D. Ko ro li ja Cr kve nja kov
A CON TRI BU TION TO THE STUDY OF ICONS FROM  

THE GAL LERY OF MA TI CA SRP SKA COL LEC TION IN NO VI SAD –  
MA TE RI ALS AND TEC HNI QU ES OF THE TRA DI TI O NAL  

ICON PA IN TERS UN TIL THE MID-18TH CEN TURY

Sum mary

The pa per de als with ma te ri als and tec hni qu es used by icon pa in ters from the 16th to the mid-
dle of the 18th cen tury, on thir teen se lec ted icons from the Gal lery of Ma ti ca Srp ska Col lec tion in 
No vi Sad. The study is the re sult of the con ser va tion re se arch per for med in the con text of ex hi bi-
ti on pro jects in the past eight years. The pa per in clu des re sults of the tec hni cal analysis of the icons 

8 У овом ра ду су на бро ја не са мо ме то де ко ри шће не у на шим ис пи ти ва њи ма, са крат ким опи сима 
без мно го тех нич ких де та ља, фо ку си ра ним на чи та о це из ху ма ни стич ког по ља и са ци љем раз у ме ва ња 
свр хе и мо гу ћих ин фор ма ци ја ко је се из њих мо гу до би ти, као и нај ва жни јих огра ни че ња. Спе ци ја ли-
зо ва на ли те ра у тра о ме то да ма ис пи ти ва ња сли ка је вр ло обим на. За за ин те ре со ва не чи та о це мо же се 
пре по ру чи ти Ar ti o li 2010. 

ДА НИ Е ЛА Д. КО РО ЛИ ЈА ЦРКВЕЊAКОВ

16 6



and a di scus sion of re sults in the con text of the hi sto ric pe riod in which the se lec ted icons we re 
cre a ted, emp ha si sing the va ri ety and ava i la bi lity of pa in ting pig ments. It di scus ses pa in ters’ abi-
lity to ac hi e ve the eff ect of de co ra ti ve ma te ri als and lu xury using a re du ced pa let te and sa ving on 
ex pen si ve ma te ri als, such as gold. The con ser va tion ex per ti se is in clu ded to shed light on the re ma ins 
of the de gra ded layers, thus con tri bu ting to the re con struc tion of the ori gi nal ar ti stic tec hni que. 
The icons we re pa in ted on wo o den bo ards, with whi te pre pa ra tion, and the pre pa ra tory dra wing 
in dark or red co lor, not well vi si ble in in fra red pho to graphy. The pig ments used in clu de lead whi te 
and red, oc hre and um bra, or pi ment, ver mi lion, and or ga nic lac qu er red. Green to nes are re pre-
sen ted by green earth and cop per green. For the blu es, pa in ters used azu ri te, in di go, and, aft er the 
third de ca de of the 18th cen tury, Prus sian blue, as a mo dern synthe tic pig ment of that pe riod. In 
ad di tion to the pa int, sil ver le af gil ding was used in va ri o us ways: from very mo dest gil ding re du ced 
to ha lo es, to rich de co ra ti ve pa in ting with sgraffi  to over bur nis hed gold and sil ver le af, pa in ting 
with gold and sil ver pa int, as well as co lo red gla zes over gold and sil ver le af. The se tec hni qu es are 
cha rac te ri stic for the icons pa in ted by tra di ti o nal icon pa in ters ai ming to sa tisfy the de mand for 
the mo dern, ba ro que de co ra tion of Ser bian ort ho dox chur ches of the ti me. 

Keywords: icons, pig ments, pa in ting tec hni qu es, Gal lery of Ma ti ca Srp ska Col lec tion.
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