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АПСТРАКТ:
Икона св. Томе и св. Вартоломеја припада ансамблу од шест икона апостола које су не-

када стајале у горњој зони иконостаса цркве брвнаре у несталом селу Бреска. Осим једне, 
пет икона данас је својина новоподигнуте цркве Св. Петке у селу Уровци. Свештеник ове 
цркве, господин Петар Параклис, поверио ми је једну од ових икона на конзервацију и 
рестаурацију. Са фото-документацијом и непосредним опажањима, у раду је изложен по-
ступак чишћења и обнове иконе св. Томе и св. Вартоломеја.
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Конзервација икона, св. Тома и св. Вартоломеј, Бреска, Уровци, Обреновац.

Икона светог Томе и светог Вар то-
ломеја при падала је ансамблу икона које 
су некада стајале у горњој зони иконо-
стаса цркве брвнаре у селу Бреска.1 Се-
ло Бреска налазило се на десној обали 
Саве, на локацији коју данас прекривају 
објекти и пратећа постројења Термо-
електране „Никола Тесла А”. Спаљено 
и исељено у годинама Првог и Дру-
гог српског устанка, заувек је нестало.2 
Место где је некада била црква, надо-
мак обале Саве, данас у кругу Термо-

електране, обележено је спомеником 
постављеним од стране цркве из Уро-
ваца и њених парохијана, 2006. године. 
Топоними Бреска и Брешћанско гробље, 
у непосредној близини Термоелектране, 
чувају сећање на ишчезло село.

Детаљан и најранији опис и податак 
о цркви брвнари потиче из 1732. године.3 
Она се ту помиње као црква Бреске, 
Палежа и Скеле. Била је посвећена св. 
Георгију. Следе подаци о изгледу цркве, 
са детаљно описаним црквеним ин-

* мр Милица Црнобрња Вукадиновић, академски 
сликар и сликар конзерватор, Београд.

1 Вујовић Б., Цркве брвнаре у околини Београда, 
Годишњак града Београда ХIХ, Београд 1972, 85–150. 
Црква брвнара у Брески изложена је на страни 
100–103.

2 Павловић Љ., Антропогеографија Ваљевске Тамнаве, 
у: Насеља српских земаља VIII, Београд 1912, 381–681. 
Аутор даје више података: на стр. 419 о томе да су имања 

старе брешћанске цркве прешла у руке данашњих 
Уровчана; затим, на стр. 455, да су раселице Бреске 
села Рвати, Кртинска, Уровци, Звечка и Ратари; на стр. 
501 саопштава сачувано предање да је село Бреска 
било ушорено и да је инвентар старе цркве пренет 
у цркву у Звечкој, изграђену 1824. године.

3 Руварац И., Митрополија београдска око 1735. године, 
Споменик Српске краљевске академије ХLII, Београд 
1905, 163.
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вентаром, као и о младом свештенику 
Георгију Радосављевићу, рођеном у Бре-
ски. То је и једини податак о овој цркви 
до времена њеног рушења и нестајања. 
У сваком случају, црква за коју сачува-
ни запис каже да је подмиривала по-
требе верника Бреске, Палежа и Скеле, 
посредно говори о значају овог насеља 
које је лежало на граничној црти са су-
седним царством.

Током Првог и Другог српског устан-
ка село Бреска је нестало. Најпре су га, 
1813. године, Турци спалили, а цркву 
брвнару порушили, да би се коју годи-
ну касније, због велике куге која је за-
хватила Турско царство, становништво 
Бреске раселило у оближња села Уров-
це, Кртинску, Звечку и Ратаре, и узело 
учешће у формирању новонасталог села 
Рвати, покрај самог Палежа (данашњег 
Обреновца).4 Јоаким Вујић је 1826. годи-
не посетио место на коме се некада нала-
зило село Бреска и видео остатке цркве, 
донекле оспособљене и прилагођене за 
богослужења. Ево Вујићевог саопштења: 
„...С мојим момком дођем к једној церк-
ви, зовомој Бреска. Храм ове церкве јест 
Вознесеније Христово. Ова церква изну-
три састоји се од сами порушенија коју 
су Турци предје неког времена попалили 
и до основанија порушили били. Обаче 
народ јест њу после у такво состојаније 
привео, да се сада у њој служити може. 
Свештеници ове церкве плаћају Тур-

чину спахији на годину главницу од 6 
гроша.”5

Насупрот податку из 1732. године, у 
коме се црква брвнара у Брески описује 
као храм Св. Георгија, Ј. Вујић 1826. го-
дине помиње исту цркву као храм Во-
знесенија Христовог. С обзиром да не 
располажемо подацима о цркви током 
више деценија, од 1732. до њеног рушења 
у другој деценији XIX века, једини траг 
вероватног разарања цркве од стране 
Турака, што су они често чинили, могла 
би бити само промена посвећења цркве. 
Ако бисмо и прихватили такву прет-
поставку, по којој би ново посвећење 
подразумевало градњу нове или обно-
ву порушене цркве, остаје крајње неиз-
весно када се то могло догодити. Поса-
вина, цела област Тамнаве, дакле читав 
појас јужно од Саве, после неуспелог 
аустријског рата, односно одустајања 
од похода на Београд и склапања мира 
са Турском 1791. године, био је немило-
срдно кажњен, становништво је маса-
крирано и избегло преко Саве у Аустрију. 
Тада је највероватније страдала и прво-
битна црква у Брески.

Почетком шездесетих година про-
шлог века, сакупљајући податке за свој 
рад (Цркве брвнаре у околини Бео-
града), Бранко Вујовић је у цркви се-
ла Звечка запазио велики број икона 
с почетка XIX века, које су монтиране 
на најновију конструкцију иконостаса. 
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6 Вујовић Б., op. cit., 103; такође напис о цркви брвнари 
у Вреоцима, 128–133 и приложене сл. 51 и 52.

Судећи по стилским карактеристика-
ма, димензијама и неким декоративним 
елементима, Б. Вујовић констатује да се 
и у обреновачкој цркви подигнутој 1867. 
године (прва црква, мањих размера, би-
ла је изграђена 1824. године) чувају неке 
иконе с почетка ХIХ века, међу којима и 
шест великих икона са представама апо-

стола (по два на свакој икони). Иконе 
су рађене техником јајчане темпере, на 
дрвету величине 83 x 75 cm. Апостоли су 
приказани на исти начин као и на ико-
ностасу цркве у Вреоцима,6 допојасно, 
у фронталном ставу, глава полуокрену-
тих ка средишњем делу иконостаса, та-
ко што је свака фигура смештена у сли-

Слика 1. Затечено стање иконе, пре конзерваторског и рестаураторског третмана
Fig. 1 The icon before conservation and restoration
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7 Аноним, Тајна живописања, Београд 1995, 10.

кану аркаду. Осим једне, пет икона данас 
је својина новоподигнуте цркве Св. Пет-
ке у селу Уровци. Свештеник цркве Св. 
Петке, отац Петар Параклис, поверио ми 
је једну од ових икона на конзервацију и 
рестаурацију. У даљем делу овог текста, 
уз приложене фотографије, изложићу по-
ступак и непосредна опажања током ра-
да на чишћењу и обнови иконе апостола 
Томе и Вартоломеја. 

Икона  св. Томе и св. Вартоломеја 

Икона апостола Томе и Вар толомеја 
припада ансамблу икона које су некада 
биле део Деизиса и стајале у горњој зо-
ни иконостаса, изнад престоних и пара-
петних икона. У централном делу Деизи-
са представљан је Христос на престолу, а 
ка њему, у молитвеном очекивању, Пре-
света Богородица, са једне, и св. Јован 
Крститељ, са друге стране, и за њима 
по шест апостола.7 На свакој икони 
допојасно су приказана два апостола, а 
дели их исликани стуб.

Стилске одлике одају рад непозна-
тог зографа. У време турске власти ано-
нимни иконописци радили су без много 
знања и дара. Зографи су ипак заслуж-
ни за очување континуитета иконопи-
са обогаћеног колорита и каткад наивне 
декорације. Ослањали су се на прошлост 
и традицију иконописа, али су правили 
и велика одступања. Ликовни манир го-
тово да је подразумевао интензиван ко-

лорит, широко исликавање драперија, 
подебљан и крут цртеж, стилизоване ли-
кове крупних очију.

Исти начин сликања јасно је приме-
тан и на икони апостола, који су одеве-
ни у црвене и зелене тканине, тако да св. 
Тома носи зелени хитон и црвени хима-
тион, а св. Вартоломеј црвени хитон и 
зелени химатион. Инкарнат је подсли-
кан маслинастим густим тоном, преко 
кога су нанети ружичасти тонови са бе-
лим акцентима. Контуре лица и руку из-

Слика 2. Детаљ оштећења иконе, пре 
консолидације бојеног слоја

Fig. 2 Detail of damage before the consolidation of 
the paint layer
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ведене су тамнобраон цртежом, чиме је 
појачана крутост иконе.

Позадина је сликана светлоплавом 
бојом, са белим натписима на црквено-
словенском. У доњем делу, позадина је 
црвене боје. Сваки апостол постављен је 
у оквиру црвено исликаног лука, а између 
лукова су лазурни цветни мотиви. Црна 
бордура налази се на три стране, којима 
се завршава/почиње композиција Деи-
зис на иконостасу.

Опажања пре почетка конзерва-
торских радова

Икона је израђена на носиоцу од ме-
ког дрвета, димензија 83 х 75 x 2,5 cm. 
Исликавана је неуобичајено, попречно 
по дасци. Сачуван је један оригинал-
ни кушак са ужлебљењем, вертикал-
но постављен у средишњем делу ико-
не, ширине око 5 cm. Други кушак само 
је прикуцана даска. Дрвени носиоц је 
целом средишњом дужином раздвојен 
видљивом пукотином, ширине до 5 mm. 
Постоје, у мањој мери, трагови лепка, 
који евентуално показују да је носиоц на 
том месту био спојен, али се временом 
потпуно раздвојио. На ту претпоставку 
упућују две траке платна постављене дуж 
пукотине на лицу иконе, испод бојеног 
слоја и подлоге, вероватно као ојачање на 
споју две приљубљене даске. У пукотини 
се налази доста наталожене прљавштине 
и паучине. Осим запрљаности, оштећења 
на полеђини иконе била су ситна и кре-
тала су се низ нити дрвета. У горњим 

зонама приметна је прљавштина, као 
и флеке настале под утицајем влаге. У 
доњој зони постоје трагови прскања бе-
лом бојом.

Бочне стране су фино сечене и на 
њима нема бојеног слоја. Постоје трагови 
уједначених финих бразди, са размаком 
од 7 mm, на горњој десној страни. Горња 
бочна страна веома је запрљана, а оста-
ли су и трагови капања беле боје.

На лицу иконе најуочљивија и највећа 
пукотина налази се на истом месту као и 
оштећења полеђине. На појединим дело-
вима уз ивице иконе, где су се подлога и 
бојени слој одвојили од дрвета, назирало 
се платно. Како је била на крају иконо-
стаса, јер се горња лева ивица завршава 
луком, дакле прва/последња у ансамблу 
икона апостола, постоје трагови утицаја 
влаге, па и одвајање бојеног слоја од под-
логе. Кредно-туткална подлога приметно 
је мекана. Оштећења бојеног слоја и под-

Слика 3. Отварање сонди на бојеном слоју иконе
Fig. 3 Opening probe holes in the paint layer
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логе, тј. отпали бојени слој и подлога, у 
највећој мери су на десној половини ико-
не, а њихова величина износи од 3 mm 
до 16 cm. У тим деловима остао је јасан 
цртеж иконе, што показује да оштећења 
нису била стара. Било је видљиво дра-
стично пуцање и одвајање бојеног слоја 
и подлоге од носиоца, на шта је треба-
ло обратити пажњу најпре у санирању и 
заустављању даљег пропадања. Пукотине 
(кракелуре) биле су највидљивије у доњем 
делу. Занимљиво је да се у средишњем де-
лу иконе, на местима где недостају подло-
га и бојени слој, а видљиво је само дрво, не 
назиру трагови платна, као што је случај 
у деловима при ивици, што упућује на то 
да платно заиста није ни постављено пре-

ко целе иконе већ само у циљу ојачавања 
споја две даске.

Највеће оштећење налазило се у гор-
њој половини иконе, у средишњем делу, и 
то у виду густог наноса црне боје, чврсто 
везаног за оригинални бојени слој, ве-
личине око 24 х 20 cm. Ореоли апосто-
ла су позлаћени и парцијално оштећени. 
Оштећење од наноса црне боје налазило 
се и на ореолу апостола Томе. Испод по-
злате је танак слој болуса.

 Бојени слој је у целини био јако за-
прљан, али у већој мери добро очуван. 
Заштитни лак (вероватно шелак) при-
метно је потамнео.

Стање икона изискивало је кон-
зер  ваторско-рестаураторски третман 

Слика 4. Икона у току чишћења
Fig. 4 The icon during cleaning
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који је подразумевао консолидацију бо-
јеног слоја, чишћење полеђине и боч-
них страна, чишћење бојеног слоја, ре-
конструкцију оштећених делова подлоге, 
делимичну реконструкцију бојеног слоја 
и наношење новог заштитног лака. Цео 
ток конзерваторског рада пропраћен 
је фото-документацијом. Извршено је 
фотографисање лица, полеђине и детаља 
оштећења пре почетка и током радова, 
као и после њиховог завршетка. 

Ток конзервације и рестаурације

Потенцијално осетљиви услови у 
којима су биле цркве брвнаре сигурно 
су утицали и на дуготрајност икона на 
дрвеном носиоцу. Није познато каква 
је била средина у којој се налазила ова 
црква; не може се установити количина 
падавина у њеној близини, нити влаж-
ност ваздуха, а затим ни услови у којима 
је икона чувана након рушења цркве 
брвнаре. Неадекватни услови доводе 
до пуцања носиоца, потклобучавања 
подлоге, подизања и љуспања бојеног 
слоја.

Икону апостола није било потребно 
импрегнирати будући да је носиоц био 
веома компактан, стабилан и очуван. 
Ипак, у циљу враћања иконе у првобитно 
стање, одлучила сам се за предузимање 
одређених конзерваторских мера и по-
ступака. Најпре, као неопходан и први 
конзерваторски поступак, урађено је 
превентивно постављање јапан-папира 
на нестабилне делове бојеног слоја и 

подлоге јер су потклобучења бојеног 
слоја изазвала њихово љуспање и уни-
штавање у средишњим и доњим зонама. 
Припремљен је раствор туткала, а лице 
иконе најпре је пажљиво премазано рас-
твором алкохола и дестиловане воде. На 
појединим местима, на подвојеним дело-
вима урађено је и инјектирање. Затим је 
лице иконе одмашћено говеђом жучи и 
на тај начин урађена је припрема за за-
штиту бојеног слоја. Топлим раствором 
туткала и влажним јапан-папиром фик-
сиран је целокупан бојени слој за носи-
оц. Консолидација бојеног слоја рађена је 
у топлим условима како би припремљен 
природни лепак доспео до најситнијих 
делова и тако сигурно и солидно поно-
во спојио носиоц, подлогу и бојени слој. 
Фиксирање је завршено благо загрејаном 
пеглом, преко melinex термостабилне 
фолије.

Док се јапан-папир још налазио на 
лицу иконе, њена полеђина је очишћена 
сапунском пастом и неутралисана вајт-
спиритом, а где је било потребно, и скал-
пелом, низ нити дрвета. Након чишћења 
полеђине, на исти начин очишћене су и 
бочне стране иконе.

Млаком дестилованом водом и там-
понима вате, са лица иконе скинут је 
јапан-папир. То је рађено веома пажљиво 
како се бојени слој не би много изложио 
влажењу, а истовремено је брзо, сувим 
тампонима/туферима уклањан вишак 
дестиловане воде.

Пробе чишћења извршене су у сре-
дишњем делу, поред ивице иконе, на ме-
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сту величине око 4 х 10 cm, и то алкохо-
лом, а неутралисано је вајт-спиритом. 
Одабран је део који захвата две боје, ка-
ко би се показала осетљивост различи-
тих пигмената на иста хемијска сред-
ства. Пошто се прљавштина скидала, 
а бојени слој је остао неоштећен, про-
бе су настављене ка доњем делу иконе. 
После испитивања и извршених про-
ба, чишћење је обављено алкохолом, са-
пунском пастом и неутралисано вајт-

спиритом, тј. средствима одабраним као 
најмање агресивним. Показало се да су 
најосетљивији делови бојеног слоја ла-
зурно исликани цветни мотиви у горњем 
делу иконе, између лукова. Бојени слој 
имао је тенденцију скидања јер на тим 
местима нема трагова заштитног ла-
ка. Због осетљивости, у том делу иконе 
прљавштина је веома пажљиво уклоњена 
скалпелом, како би бојени слој долазио 
што мање у контакт са хемијским сред-

Слика 5. Икона након конзерваторског и рестаураторског третмана
Fig. 5 The icon after restoration and conservation treatment
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ствима. То се показало као адекватно 
иза брана метода.

Током конзерваторског рада била сам 
суочена са веома озбиљним пробле мом 
уклањања наноса тамне боје у горњем 
средишњем делу иконе. Коришћене су 
хемијске методе – најпре компресе алко-
хола, затим комбинације алкохола и аце-
тона, а онда и смеша алкохола, терпен-
тина и вајт-спирита. Будући да се нанос 
непознатог састава није могао одстра-
нити на тај начин, покушано је меха-
ничко уклањање хируршким скалпелом, 
којим је донекле омекшан нанос веома 
пажљиво и успешно уклоњен. Детаљи 
тока чишћења су фотографисани.

Пре реконструкције бојеног слоја 
(ретуша) припремљена је нова кредно-

туткална подлога на местима оштећења 
и пажљиво је обрађена скалпелом. Ли-
це иконе затим је освежено медијумом 
на бази воска. Места са новом подлогом 
су одмашћена и започет је ретуш ревер-
зибилним бојама. Након изведених ре-
стаураторских интервенција, икони је у 
великој мери враћен првобитни изглед.

Заштитни лак постављен је након 
сушења ретуша и на тај начин завршен 
је конзерваторско-рестаураторски трет-
ман иконе.

* * *

Конзервиране иконе апостола, а са-
чувано је пет удвојених, данас су изложе-
не у Музеју цркве Свете Петке у Уровци-
ма, који је подигнут 2006. године.
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Milica Crnobrnja Vukadinović*

THE ICON OF STS THOMAS AND BARTHOLOMEW FROM THE 
ICONOSTASIS OF THE LOST LOG CHURCH AT BRESKA NEAR 

OBRENOVAC
Summary

Towards the end of the First Serbian Insurrection, in 1813, the village of Breska near 
Obrenovac was burned down by the Ottomans and the villagers fled to nearby villages. 
Its log church was also destroyed. The village has never been restored to life. In the 1970s 
the Thermoelectric Power Plant Nikola Tesla was built on its site.

The exact date of the church is unknown. A detailed description of the church 
dedicated to St George at Breska dates from 1732. The next relevant document does 
not appear until 1826, an observation referring to the partly rebuilt church used by the 
population of the surrounding villages and functioning for only a few years. Some icons 
from the iconostasis and some of the furniture of the log church have been preserved 
owing to their transfer to the churches at Zvečka and Obrenovac built in 1874.

The icon of Sts Thomas and Bartholomew belongs to the group of icons of the holy 
apostles once occupying the upper zone of the iconostasis. Each icon (83 by 75 cm) shows 
half-length figures of two apostles. The icons are now in the ownership of the church of 
St Petka in the village of Urovci in the immediate vicinity of the power plant. They were 
painted on wooden panels in the egg tempera technique. One icon is missing. Their 
condition required restoration and conservation, and I was entrusted with the task by 
the priest of the Urovci church, Mr. Petar Paraklis.

Along with the photographs of the icon of Sts Thomas and Bartholomew the paper 
offers an account of the restoration and conservation process and the observations made 
along the way.
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