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КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА 
Ж ИВОПИСУ У ЦРКВАМ А ЧАСНОГ КРСТА И В А ЗН ЕС ЕЊ А  

П РЕСВЕТЕ БО ГО РО ДИ Ц Е У ГОРЊЕМ М АНАСТИРУ ОСТРОГ

Манастир Острог се налази на половини пута Подгорица-Никшић, 
високо под Острошком гредом, одакле се поглед пружа читавом Бје- 
лопавлићком равницом. Ту је заправо смјештен Горњи манастир 
Острог, најпознатије светилиште на просторима Црне Горе и шире. По- 
дизање манастира Острог у Подострошким стијенама сматра се самим 
својим чином једним од чуда св. Василија Острошког који је уједно и 
оснивач манастира.

У природним већ постојећим пећинама смјештен је манастир 
Острог у чијем се комплексу налазе двије цркве:

-  горња височија посвећена Часном Крсту и
-  доња посвећена Ваведењу Пресвете Богородице у којој се нала- 

зи и ћивот са моштима св. Василија Острошког.
Садашњи изглед манастир добија 1923-26 год. након обнове од по- 

жара који је захватио манастир а у коме је изгорело све осим помену- 
те двије цркве и ћивота са моштима св. Василија Острошког.

Живопис у црки Часног Крста потиче са краја 17 вијека рађен је 
у фреско техници и дјело је познатог сликара тог времена мајстор Ра- 
дула.

Живопис у цркви Ваведења Пресвете Богородице је такође из тог 
периода рађен је у секо техници и непознатог је аутора.

Фреске у цркви Часног Крста су вјешто прилагођене скученом и 
неправилном зидном платну, што је условило и распоред сцена на зи- 
довима. У  првој зони су стојеће фигуре светитеља, а у другој, зависно
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од површине која се слика комбиноване су сцене допојасних фигура и 
сцене Великих празника. На своду је насликан Христос Пантократор 
и Христос из Вазнесења. Због недостатка и неадекватног простора мно- 
ге сцене су изостављене као нпр. Сцена Успења Богородице. Каракте- 
ристично за ово сликарство је фини цртеж и фино моделовање лико- 
ва по чему се види да је мајстор Радул превасходно био иконописац. Та- 
ко св. Никола из манастира Острог у многоме подсјећа на икону св. Ни- 
коле из манастира Никољац код Бијелог Поља.

Фреске у доњој (нижој) црквици Вазнесења Пресвете Богороди- 
це такође су рађене на неадекватним зидним платнима, која су у вели- 
кој мјери пратила структуру пећине, понекад су веће шупљине дјели- 
мично испуњаване али се ипак задржао прави облик пећине. Иако је 
малтер за живописање припремљен као за фреско технику овдје је при- 
сутно мијешање технологије, наиме почело се сликати фреско техни- 
ком а како мајстор није био вичан том послу, или је превидио брзину 
сушења малтера углавном су фреске завршене у секо техници. И овдје 
је простор условио распоред сцена: у првој зони се налазе сцене стоје- 
ћих фигура св. Саве, св. Симеона, св.цара Констатина, св. царице Јеле- 
не као и представе светих Ратника. На своду се налазе сцене Христа 
Пантократора као и сцена Небеске литургије, изнад врата је сцена Ва- 
ведења Пресвете Богородице, а у олтарском простору Архијереји.

1991. године захваљујући доброчинству покојног М илоша 
Чуљковића из Београда и уз благослов Његовог Преосвештенства Ми- 
трополита Амфилохија, приступило се изради елабората за конзерва- 
цију живописа поменутих цркава. Израде елабората за конзервацију 
живописа повјерена је мр. Звонимиру Зековићу из РЗЗС К  Београда са 
својим асистентима Живком Радовићем сликар конзерватор из РЗЗС К  
Цетиње и Радомиром Самарџићем сликар конзерватор из Р ЗЗС К  Бе- 
оград који су уједно и били руководиоци конзерваторско рестауратор- 
ских радова обављених у двије кампање 1993. и 1994. год.

Истраживачким радовима је установљено стање фреско малтера 
и бојеног слоја. Фреско малтер је на многим мјестима испуцао отпао и 
потклобучен, примјетне су и раније конзерваторске интервенције које 
датирају из 1960. год., међутим, никаквих писаних трагова о овим по- 
словима нема. Установљено је да је фреско малтер рађен у једном сло- 
ју, и да је састављен од креча и ријечног пијеска. Н а појединим мјести- 
ма примијећени су трагови органских материја, али то се сматра само 
као нечистоћа у пијеску, никако као намјерно стављен додатак за спо- 
рије сушење малтера како се понекад радило, јер присуство ових ор- 
ганских пуниоца је готово безначајно. Из претходних конзерваторских 
радова присутно је попуњавање оштећења фреско малтера или њего-
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во пломбирање које је у овом случају нестручно и грубо урађено и об- 
рађено, а и састав је неадекватан.

Анализом је установљено присуство соли сулфата што наводи до 
закључка да је за ове пломбе коришћен и цемент као везиво. 
Потклобучења фреско малтера су детаљно испитана и уцртана у пред- 
ходно припремљене схеме живописа. На стијенском дијелу живописа на 
неколико мјеста присутно је намјерно прекидање малтера или правље- 
ње водотока за воду која се сливала из пећине, која је самим тим била 
један од узрочника пропадања живописа.

Бојени слој у обје цркве је прекривен дебелим слојем чађи праши- 
не и неког премаза који је повезао све ове компоненте. Постоји могућ- 
ност да је премаз доспио на живопис руком неког од монаха јер се на тај 
начин постизао краткотрајни ефекат боље видљивости сликане сцене, на- 
кон тога опет се таложио слој прашине и слој чађи па опет тај премаз и 
тако се добио дебели слој нечистоће којим су фреске биле прекривене. 
Истраживачким радовима смо успјели пронаћи најбољи препарат за укла- 
њање тих слојева прљавштине, то је била мјешавина Амонијум бикарбо- 
ната, неутралног сапуна и комплексола уз адекватно механичко чишћење.

З а  конзерваторско рестаураторске радове најважније је пронаћи 
узрочнике пропадања и покушати спријечити и уклонити те и такве 
узрочнике који утичу на живот и опстанак третираног дјела. Н а такав 
начин се продужава живот ликовном дјелу. Нашим истраживачким ра- 
довима донекле смо успјели пронаћи узрочнике пропадања живописа 
у манастиру Острог. Поред климатских услова који су промјењиви, и 
продора воде кроз стијене што се не може контролисати. Један од глав- 
них узрочника јесте и велики број посјетилаца, који својим присуством 
мијењају микроклиматске услове у самој црквици. Паљење свијећа ко- 
је је до скоро вршено у црквама условило је појаву чађи на живопису, 
сада је у близини цркве урађена просторија за те намјене.

Након извршених конзерваторско истраживачких радова ваљало 
је приступити и самој конзервацији. Радови на конзервацији су подије- 
љени у следеће фазе:

-  уклањање раније постављених пломби и испуна од цементног 
малтера

-  опшивање и обезбјеђивање фластерима ивица фреско малтера
-  обрада и фиксирање ивица фреско малтера
-  ињектирање потклобучених површина
-  чишћење бојеног слоја
-  премазивање бојеног слоја заштитним средствима
-  постављање пломби
-  конзерваторски ретуш
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Уклањање раније постављених пломби на оштећењима фреско 
малтера је један сложен посао који се морао обавити мехничким путем 
скалпелима, глијетима за бетон, и разним алатом прилагођеним за ове 
намјене. Велики проблем је тај што се конзерваторски алат не произ- 
води као такав, већ се разни вајарски зубарски и медицински инстру- 
менти прилагођавају нашим конзерваторским потребама.

Након грубог уклањања пломби у фреско малтеру ваљало је иви- 
це фреско малтера заштитити. Дуж ивица малтера наноси се слој газе 
који се преклапа а као везиво се користи јачи раствор карбоксил ме- 
тил целулозе уз обавезно коришћење натријум бензоата као конзерван- 
са, везиво се наноси четком.

Након сушења фластера на фреско малтеру врши се обрада иви- 
ца малтера. М алтер се скалпелом засијеца под углом од 45 степени ис- 
под фреско малтера и на тај начин се онемогућава избијање нових 
пломби ван равни постојећег малтера. Тако обрађене ивице се фикси- 
рају и ојачају акрилним везивом и калцијум казеинатом. Сада је ивица 
фреско малтера спремна за први слој опшивка, малтером састављеним 
од одлежалог гашеног креча и мљевеног агрегата. Пломба се наноси 
у два слоја, први мало грубљи слој састављен од грубог пијеска и гаше- 
ног креча. Концентрација креча се појачава за други слој малтера. Овај 
други слој малтера је јако битан из тог разлога какву ће намјену има- 
ти до краја конзерваторских радова. Наиме постоје двије врсте завр- 
шног слоја пломби на фреско малтеру.

-  прва врста је углачана и обрађена структура која имитира ори- 
гинални фреско малтер, и она је предвиђена за конзерваторски ретуш.

-  друга врста је постављена отприлике 2-3 ram испод нивоа фре- 
ско малтера, и након дјелимичног сушења таквој пломби је механич- 
ким средствима скинута кречна скрама са површине. На овај начин смо 
добили фину растер структуру украсне пломбе која ће у крајњој пре- 
зентацији остати таква.

Ињектирање живописа је обављено кречним млијеком уз додатак 
акрилног везива и ситног мљевеног агрегата као пуниоца. Приликом 
ињектирања увијек постоји опасност да ињекциона маса, која се убри- 
згава у каверне настале у малтеру, може изазвати притисак који је у ста- 
њу да одвоји фреско малтер од зида. Из тог разлога неопходно је извр- 
шити превентивну заштиту површина које се ињектирају. Потребно је 
преко бојеног слоја налијепити слој газе и слој ланеног платна, као ве- 
зиво користи се туткало. Ињектирање је дуг процес. Ињектирање јед- 
не каверне површине мање од 0,5 m2 може трајати и више дана. Вези- 
во са пуниоцем почне се убризгавати од најниже тачке каверне и када 
се ниво пуниоца повећа неких десетак cm неопходно је прекинути ињек-
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тирање, површину пресовати, сачекати дан или два да се ињекциона ма- 
са осуши па поступак поновити до следећег нивоа. Неријетко се деси 
да ињекциона маса процури на спољашњем дијелу што може условити 
понекад употребу огромних количина ињекционе масе.

Након завршених грубих конзерваторских радова као што су били 
обијање старих пломби, наношење нових, и ињектирање могло се при- 
ступити чишћењу живописа од дебелих наслага разних нечистоћа. Како 
је конзервација интердисциплинарна наука тако она и захтијева 
ангажовање стручњака из разних области као нпр. хемичара уз чије смо 
присуство и помоћ припремили средство за чишћење живописа. Средству 
за чишћење смо додали и једну врсту пуниоца која је омогућила да се ова- 
кав раствор нанесе на зидове а да не цури. Такво средство само наијели 
у виду компресе и оставили да дјелује пола сата. Ова компреса је успје- 
ла омекшати нечистоће на фрескама па смо након тога могли уклонити 
и средство за чишћење заједно са нечистоћама, наравно, на појединим 
мјестима морали смо користити и инструменте за механичко чишћење. 
Испирање зидних површина смо вршили дестилованом водом уз додатак 
алкохола који поспјешује испаравање дестиловане воде и остатка раства- 
рача. Морам поменути да без обзира што је доња црквица Вазнесења 
Пресвете Богородице рађена у комбинованој фреско-секо техници, то 
није условило промјену препарата за чишћење. Бојени слој и у овој цр- 
кви је био постојан и стабилан при хемијском и механичком третману.

Ретуш на живопису је увијек дискутабилан појам: да ли га треба ра- 
дити или не, да ли оставити оригинални бојени слој без накнадних интер- 
венција или ретуширати оно зашта постоје ваљани показатељи како је не- 
када изгледало. Ипак у овом случају смо се одлучили да сва мања 
оштећења на живопису ретуширамо и све оно у чему смо били сигурни 
како треба да изгледа. Овом приликом нијесмо ретуширали инкарнате. Ве- 
ће површине без бојеног слоја смо обрадили у тонској растер структури.

За  конзерваторски ретуш користили смо акварел боје које се у сва- 
ком моменту могу уклонити, ако то неком некада буде сметало, и ако 
се за то укаже потреба.

Цјелокупни живопис смо фиксирали ПАРАЛОИДОМ Б72 раство- 
реним у ксилолу. Користили смо 3% раствор који има могућност про- 
дора у структуру бојеног слоја а притом не оставља трагове и сјајну 
скраму на површини живописа.

Овако опсежним конзерваторско рестаураторским радовима успје- 
ли смо вратити некадашњи сјај фреско сликарства у црквицама Горњег 
манастира Острог.
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CONSERVATION AND RESTAURATION ACTIONS ON PICTURES IN 
THE CHURCHES OF THE HOLY CROSS AND OF THE ASCENSION OF

THE HOLY VIRGIN IN THE UPPER MONASTERY OF OSTROG

Summary

Ostrog Monastery is seated in the half way of the Podgorica-Nikšić road, 
high under the rafter of Ostrog. That is the Upper Monastery of Ostrog, the most 
prominent shrine in Montenegro. The monastery is situated in already existing ca- 
ves, and it consists of two churches: of the Holy Cross and of the Ascension. The 
present appearance the monastery received in the years 1923-26, since the recon- 
struction after a fire, which bumt everything except two mentioned churches and 
reliquary with mošti (relics) of Saint Vasilije Ostroški.

Pictures in the church originate from the end of XVII century, done in fre- 
sco technique, by the famous contemporary painter, master Radule. Frescoes are 
skillfully adjusted to the narrow space of the church, which conditioned the ar- 
rangement of the scenes on the walls. Мапу scenes were left out due to an ina- 
dequate space. Fine drawing and fine modeling of shapes characterize this pain- 
ting. Also in the other church frescoes are done on inadequate wall canvasses, in 
two techniques, beginning with fresco and finishing with seco technique, becau- 
se the time of drying the mortar was not foreseen.

Thanks to the benefaction of late Miloš Culjković from Belgrade, who fi- 
nanced the project, and with the blessing of Reverend Archbishop Amfilohije, we 
were able to approach to the work on a proposal for the conservation works on 
the churches. Zvonimir Zevković, M.A., from the Institut for the Protection of 
Cultural Monuments-Belgrade was entrusted with the elaboration, along with his 
assistenst Živko Radović, painter-conservationist from IPCM-Cetinje and Rado- 
mir Samardžić painter-conservationist from IPCM-Belgrade who managed the 
works.
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The research established the condition of the frescoe mortar and coloured 
layer, with visible previous preservation interventions. The most important facts 
in the preservation and restauration works are to find and remove causes of da- 
сау. After that came the realization of conservation works as followed:

-  removing of previously placed seals and fills of cement mortar
-  bordering and patching the edge of the frescoe mortar
-  treatment and fixing the edges of the frescoe mortar
-  injection of bubbly surfaces
-  cleaning the coloured layer
-  spreading over the protective agencies
-  placing the seals
-  conservation retouch
Ву this comprehensive works we were able to restore old grandeur to fre- 

scoe painting in the churces of the Upper Ostrog Monastery.

155


