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Милица Јовановић Марковић

ЕПИТРАхИЉ хРИСТИФоРА жЕФАРоВИЋА 
ИЗРАДА РЕПЛИКЕ бАРоКноГ ЗЛАТоВЕЗА  

У САВРЕМЕнИМ УСЛоВИМА

Људи су од давнина везом украшавали тканине. Најстарији примерци 
уметничког веза сачувани у нашим крајевима потичу из xIV и xV века. Ти 
везови су у уметничком и техничком погледу најуспешнији, јер су рађени по 
жељи владара и у најбољим радионицама, као и од најврснијег материјала. 
Црквени уметнички вез има своје посебне теме, најчешће засноване на 
литургији.

Биограф српских краљева, архиепископ Данило II, пише о блаженој 
Јелени Анжујској, мајци владара Драгутина и Милутина: „Заповеди у целој 
својој области сабирати кћери сиротих родитеља, и њих хранећи их у свом 
дому обучаваше сваком реду и ручном раду, који приличи за женски пол. 
А кад су одрасле, удаваше их за мужеве да иду у своје куће, обдарујући их 
сваким богатством...“.1 Златовез се радио на дворовима Византије, Србије, 
Русије и Европе. Манастири су имали своје радионице у којима је негована 
уметност златовеза. Већину везова радили су непознати везиоци. П. џонсон 
пише да су две даме у средњем веку биле признате као везиље – Јефимија 
из Србије и Марија од Мангопа из Молдавије.2

В. Марковић за Јефимију каже да је „једна од најплеменитијих дама у 
историји...“.3 Српски уметнички вез најчешће је рађен на свили тамноцрвене 
и пурпурне боје. Свила је увожена из Италије или Византије. Велики удео 
у изради везова имао је уметник сликар, који није морао да буде и везилац. 
На нашем терену, први сликар за кога се може претпоставити да је радио 
нацрте за вез био je Лонгин. У ризници манастира Пећке патријаршије на-
лази се нацрт за једну плаштаницу коју је Лонгин потписао 1597. године.4 
Постојали су предлошци по којима су прављени нацрти за везове, јер се 
дешавало да је на већој географској удаљености рађен исти мотив веза.

Техника златовеза се изводи тако што се две златне или сребрне нити 
или више њих полажу по тканини, и то специјалним „брошем“,5 да се не би 
руком додиривале. Учвршћују се у одређеним тачкама свиленим концем, 
који пролази кроз тканину са наличја на лице, прелази преко златне нити и 
поново се враћа на наличје. Начином прихватања, свилени конац на златној 
површини ствара одређену структуру. Златна нит се полаже паралелно, а 
свиленим концем се причвршћује на више начина: манастирски, по ивици, 
наизменично, косо, цик-цак, у облику звездице, ромба, корпа ефекат... Ин-
карнат је рађен свиленим концем, најчешће ланчаним бодом, или бодом за 
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иглу, док су за попуњавање мањих површина и оивичавање и исцртавање 
мотива свиленим концем коришћени ланчани бод, бод за иглу и раван бод 
(цртеж бодова погледати на стр. 231).

1. Цртеж везилачких справа из Xviii века

----------------
1. Архиепископ Данило, животи краљева и архиепископа српских, Бео-

град 1935, 54.
2. P. johnstone, Buzantine Tradition in Church embroidery, london 1967, 

58.
3. В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњовековној 

Србији, Сремски Карловци 1920, 131.
4. Ризница Пећке Патријаршије, Приштина 1957, 14.
5. Charles gerain de Saint – Aubin, Art du Brodeur, Designer to the king 

1770. Translated an annotated by Niki Schever, ART oF THE EMBRoIDERER 
for Museum of art, los Angeles country 1983, Planche I re.

ЕПИТРАхИЉ хРИСТИФоРА жЕФАРоВИЋА

Епитахиљ Христифора Жефаровића настао је 1752. године. Сликар и 
графичар Христифор Жефаровић насликао је предложак, па је, као изврстан 
везилац, сам и извезао овај део свештеничке одежде, што се види из натписа 
на дну епитрахиља. Овај златовез је у духу западноевропског барока, са ти-
пично прекинутим луком и украсима од листова и палмета. Тада и црквена 
служба постаје помпезна – употребом скупоцене одежде и осталих богос-
лужбених предмета начињених од богатих тканина, упадљиво украшених 
везом. Везени украс око отвора за врат чини стилизована биљна лозица. 
На предњем делу епитрахиља налазе се представе светитеља: Николе, Спи-
ридона, Јакова Алфејева, Василија Великог, Григорија Богослова, Јована 
Златоустог, Кирила и Атанасија Великог. Натписи поред светитеља су на 
грчком. Светитељи су смештени у пољима, испод полукружних аркада, 
чији су лукови прекинути на средини украсима у облику палмете. Између 
светитеља налазе се мања правоугаона поља, која су испуњена стилизова-
ним орнаментима и палметом у центру. На дну епитрахиља постоји веће 
поље, украшено стилизованим орнаментом, са натписом у коме се помињу 
мајстор и година израде.
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2. Фотографија Јакова Алфејева, поља са епитрахиља  
христифора жефаровића

Цела површина епитрахиља извезена је техником златовеза на плавој 
свили. Златовез је рађен преко подлога, тако да је постигнуто 8 нивоа. По-
себно су везени надбедреници и јеванђеља, који су одозго аплицирани. 
Коришћене су различите врсте позлаћеног и сребрног конца, а украшен 
је и тифтиром6 који се користи у xVIII веку и који имитира бод хиљаду 
чворова.

Димензија целог епитрахиља је 142 х 27 цм.
Налазио се у Сремским Карловцима, а сада се чува у ризници 

патријашијске капеле у Београду.7


6. тифтир, назив за металну жицу увијену у танку спиралу. Сече се на 

одређену дужину, кроз њу се пролази танком иглом са концем и пришива 
се као украс равно, или у облику кружића или цветића ------ тифтир – По 
тврђењу Данијелке Радовановић, кустоса из Етнографског музеја, то је ло-
кализам из околине Ниша. – guipe (француски назив који користи Добрила 
Стојановић, Уметнички вез у Србији од XiV-XiX века, Београд 1959, 16) -- 
tirtil (турски назив из продавнице UgURlU sirmacilik, из Истамбула) -- bu
lioane (назив из књиге Studii si cercetari de istoria Artei, Editura Academiei 
republicei populare Romanie, Bukurešt 1958)

7. Л. Мирковић, Црквени уметнички вез, Београд 1940, 44, Т, xxII, 5.
Добрила Стојановић, Уметнички вез у Србији од XiV-XiX века, Београд 

1959, 70–71, сл. 57 и 59.

Јаков Алфејев

Група студенткиња са Академије СПЦ за уметности и консервацију 
окупљена у жељи да научи различите технике златовеза, решила је да уради 
реплику једног поља са епитрахиља Христифора Жефаровића. Ментор им је 
била историчар уметности Милица Јовановић-Марковић.

Јаков Алфејев,8 светитељ, налази се на трећем месту по важности на 
епитрахиљу Христифора Жефаровића. Светитељ је представљен фронтал-
но, десном руком благосиља, а у левој држи отворено јеванђеље. Пошто је 
ово барокни златовез, светитељ је приказан у одежди архијереја, са свим 
детаљима. Обучен је у стихар, преко тога види се епитрахиљ са украсним 
ресама. Изнад овога је сакос са широким рукавима, украшен тифтиром и 
украсним тракама по ивици и око рукава. Затим, као што доликује таквом 
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црквеном чину, одозго је омофор украшен ресама и извезеним крстовима. 
О боку светитеља виси надбедреник, који је посебно извезен па аплициран. 
На десној руци се види наруквица. На глави је митра богато украшена тиф-
тиром. Подлога је рађена у равни, а делови одежде преко подлоге, тако да је 
светитељ у орнату издигнут. Архитектура: праг, подножје стубова, стубови, 
капители, аркаде и капители, и украсне палмете рађени су преко подлоге. 
Јеванђеље је посебно урађено, па је аплицирано.

Наше савремене везиље одлучиле су да ураде поље димензија 20 x 11 
цм, које се налази на трећем месту по важности на епитрахиљу Христифора 
Жефаровића и приказује светитеља Јакова Алфејева.

Практичан пример за израду златовеза

Вез смо изводиле на свиленој сатенској тканини окер боје. На њу је 
налепљен цетелин (флизелин), а затим је све нашивено на дебљу памучну 
подлогу, која је пуштена шире да би могла да се затегне на ђерђефу.

Цртеж светитеља урађен је у правој величини на паусу, а затим је пре-
ко индига пренет на свилену подлогу.

3. Цртеж Јакова Алфејева са правцима полагања  
златних нити на везу

Пошто се цртеж пренесе на свилу, она се затегне на ђерђефу. Постоје 
различити ђерђефи – онај који се држи у руци, са сталком, са системом 
причвршћивања на сто, и мали, за ситније мотиве. Када се раде већи приме-
ри златовеза, као што су заставе или плаштанице, онда се користе четврта-
сти дрвени рамови, на које се тканина причвршћује помоћу рајснегли.

Потребни алати и материјали за израду златовеза:
велике маказе (за сечење тканина и филцева),
мале маказе за сечење конца,
криве маказице за сечење филца.
-------

8. Епископ Николај. ПРоЛоГ, Ваљево 1991, 801.
кукица за увлачење конца на наличју (да се не би дешавале грешке, да 

би се конци добро затезали, потребно је све конце на наличју подвући под 
већ урађен вез)
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шило за пробијање тканине, за лакше провлачење игле са златним 
концем

шабер за притискање чвршћег златног конца по ивицама мотива
неколико величина игала: обична игла служи за вез и фиксирање злат-

ног конца; игла са великом ушицом користи се да се на наличје провуче крај 
или почетак златног конца; танка игла служи да се њоме пришива тифтир

шпенадле

Златни и сребрни конци у продаји могу бити намотани на велике кале-
мове, конусне калемове, мање калемове, штрингле, кокице...

Када је велико паковање, треба намотати златни конац на мање, на исе
чени картонски калем (уместо специјалног „броша“), да би се добила по-
требна дужина за рад.

Златне траке купују се на метар.

Специјални терзијски гајтан за терзијски вез јако је тврд за коришћење 
у техници златовеза, па га зато треба омекшати. Омекшавање овог гајтана 
може се обавити пеглом на пару, или у решетки за кување на пару. Конац 
треба окретати током излагања пари, да би се равномерно омекшао. Када се 
омекша, треба га развући, а потом намотати на картонски калем, да би могао 
да се користи.

Дебљи памучни конци служе као подлога преко које се везе, да би се 
добила пластичност.

Посебно у боду корпа ефекат, стављени су као подлога при добијању 
жељеног изгледа.

Конац за фирцање – бодом пришивања причвршћују се делови изреза-
ни од филца, који стварају пластичност веза.

Танким ибришимом жуте боје фиксирају се златни конци. белим ибри
шимом фиксирају се сребрни конци и пришива се тиртиф. Мулине концем 
две струке, ланчаним бодом, ради се подлога за инкарнат. Једноструким му-
лине концем, бодом за иглу за површину, врши се фино моделовање лица и 
руке. Двоструким мулине концем исликава се брада. Различитим нијансама 
и бојама мулине конца исцртавају се око, обрва, нос и уста. Црним танким 
концем везу се крстови на омофору. Окер концем са кокице оивичавају се 
стихар, епитрахиљ и омофор.

Да би се постигла жељена пластичност,
потребно је исећи различите врсте филцева и нашити их у слојевима 

по редоследу...

Да би реконструкција златовеза била што боља, нужно је научити по-
требне бодове памучним концем, као и бодове златовеза.9

----------------
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9. Општи подаци о техници веза могу се наћи у следећим радовима:
j. Belović-Bernadzikowska, tehnološki rečnik, ženskog ručnog rada, Sarajevo 

1898.
Th. de Dillimont, encyclopedie des euvrages de dames, D.M.C. (пре 1913).
Д. Стојановић, Уметнички вез у Србији од XiV до XiX века, Београд 1959.
P. johnstone, byzantine tradition in Church embroidery, london 1967.
V. Pasadore, Igla i konac, Zagreb 1974.
j. Brittain, enciklopedija ručnih radova, Zagreb 1980.
Д. Стојановић, Вез, у: Историја примењене уметности код Срба, Београд 

1977.
M. Јовановић Марковић, Две средњовековне плаштанице, у: Зограф, Бео-

град 1986.
lј. Reljić i D. Radovanović, Narodni vez jugoslavije, Beograd 1988.
Pauline Browen, the encyclopedia of embroideru tehniques, london 1994.
М. Витковић-Жикић, Уметнички вез у Србији 1804–1904, Београд 1994.
М. Јовановић Марковић, Вез, Београд 2002.

4. Фотографија почетног парчета бодова златовеза

Сви потребни бодови за израду овог златовеза најпре се раде на почетном 
парчету, а затим приступамо изради златовеза са ликом Јакова Алфејева.

Редослед веза и начин рада

бодом се назива „део конца свиленог, златног или другог који остаје 
на површини тканине сваки пут кад се игла провуче кроз њу“.

Бодови за допуњавање златовеза рађени концима, мулинеом, или кон-
цем са кокице јесу следећи: бод прошивања (1), бод за иглу (2), бод за иглу 
за површину (3), ланчани бод (4), ланчани бод за површину (5), раван бод 
(6) и бод чворића (7).

-----------
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5. Цртеж бодова за вез

--------
Златни конац се полаже по површини тканине – видети попречни пре-

сек (8), а прихвата се памучним концем у одређеној тачки, затим силази на 
наличје и појављује се на површини, да поново обухвати златни конац и опет 
силази на наличје. То прихватање концем може се радити концем у истој 
боји, или у некој контрастној. Богатство средњовековног златовеза чини 
управо та разноликост у прихватању концем. За овај златовез коришћени су 
бодови: манастирски (9), по ивици (10), наизменично (11), косо (12), звез-
дице (13), прихватање у круг (14), корпа ефекат (15), у низу (16). Украсна 
златна трака пришива се кратким косим бодом (17). Златни конац излази на 
површину тканине на почетку веза и по попуњености одређеног мотива, 
тада силази на наличје. Ако је на том делу тканина вишеслојна, пробијамо 
је шилом. Златни конац се удене у иглу са већом ушицом, провуче се на 
наличје и пришије памучним концем. Терзијски гајтан се пришива кратким 
бодом; пошто је дебљи од ушице игле, мора се распрести да би био уденут 
у иглу и да би се могао провући на наличје тканине (18).

За украшавање се користи тифтир пришиван равно (19) и у круг (20). 
Исече се одређена дужина и кроз њега се провуче танка игла са једноструким 
концем, и пришива се по потреби равно или у круг.

После наведених упутстава и научених бодова на почетном парчету, 
може се приступити изради златовеза Јакова Алфејева. Мора се поштовати 
редослед да би се добили довољна пластичност и правац којим се полаже 
златна нит по површини тканине.

1. Почињемо од стопала, златовез наизменичан бод (11), златни конац, 
прихватан жутим ибришимом.

Затим оивичити ланчаним бодом (4) црним концем са кокице.
2. Под, златовез наизменични бод (11), нераван сребрни конац по верти-

кали, прихватан белим концем.
3. Стихар, златовез наизменични бод (11) – преко подлоге од тањег белог 

филца, тањи сребрни конац – по хоризонтали, прихватан белим концем.
Затим оивичити окер концем са кокице, бодом за иглу (2).
4. Епитрахиљ, златовез корпа ефекат (15), дебљи сребрни конац – пре-

ко три хоризонталне подлоге од дебљег памучног конца, прихватан белим 
концем.

Затим оивичити окер концем са кокице, бодом за иглу (2).
5. Кићанке, златовез по ивици (10), тањи златни конац положен преко 

подлоге од филца, прихватан жутим концем.
6. Сакос (доњи део) преко подлоге од филца и жуте чоје,
– нашити кратким косим бодом (17) украсне траке и
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– пришити манастирским бодом (9) терзијски гајтан, затим га провући 
на наличје (18).

7. Сакос, златовез наизменично (11), дебљи златни конац по вертикали, 
прихватан жутим ибришимом.

Када се заврши златовез, ушити кратким косим бодом (17) украсне тра-
ке, жутим ибришимом.

Оивичити траке са унутрашње стране терзијским гајтаном, манастир-
ским бодом (9), прихватан жутим ибришимом.

Украсити сребрним „тиртифом“, бодом у круг (20), белим концем.
----------

6. Фотографија међуфазе са малим ђерђефом и надбедреником

Међуфаза рада – виде се подлоге од чоје и филца, као и ресе нашивене 
као подлога на ивици епитрахиља.

Поред је мали ђерђеф, на коме је направљена подлога за надбедреник.
---------

8. омофор радимо златовезом, бодом звездице (13), преко подлоге од 
белог филца слажемо дебљи сребрни конац по вертикали, прихватамо белим 
концем.

Преко десног рамена, дебљи сребрни конац иде укосо десно, а преко 
левог рамена – улево.

Ради се бодом звездице (13), а прихвата се белим концем.
Када смо завршили златовез, преко пелира треба прошити места на 

којима треба извести крстове, равним бодом (6), тањим црним концем.

Када се извезу крстови,
– оивичити их тањим златним концем, манастирским бодом (9), при-

хватан жутим ибришимим.
Направити једну већу покрстицу и ивице покрстице украсити малим 

комадићима жутог тифтира, равног пришивања (19), ушивеног и жутим 
ибришимом.

9. Кићанке испод омофора – нашити кићанке од филца, бодом 
прошивања (1), белим концем.

Затим вести златовез по ивици (10), тањим сребрним концем, прихва-
тати белим концем.

Украсити врх реса сребрним тиртифом, равним пришивањем (19), бе-
лим концем.
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10. Десни рукав исећи од филца и жуте чоје, украсити га траком са 
кратким косим бодом (17), жутим ибришимом.

Потом оивичити траку терзијским гајтаном, манастирским бодом (9), 
прихватан жутим ибришимом.

Затим рукав аплицирати бодом прошивања (1) на одговарајуће место. 
Положити дебљи златни конац по вертикали, урадити бод златовеза наи-
зменично (11), прихватан жутим ибришимом.

11. Десном шаком светац благосиља. Направити је од више слојева 
дебљег памучног конца, преко којих иде ланчани бод (5), двоструким му-
лине концем. Затим радити бод за иглу, за површине (3), једноструким 
мулинеом.

наруквицу направимо бодом златовеза по ивици (10), коју радимо 
дебљим златним концем, а прихватамо жутим ибришимом.

Поставу у рукаву правимо наизменичним бодом (11), тањим сребрним 
концем, прихватаним белим концем.

12. Простор са леве и десне стране иза фигуре, златовез косо прихва-
тан (12). Од спољне стране ка средини, златни конац – положен по вертика-
ли и хватан жутим ибришимом.

13. Лице и митра: да би се добила пластичност, подлога мора бити у 
три слоја чоје и филца.

Лице се везе, у првом слоју, ланчаним бодом за површину (5), са две 
нити мулине конца.

Затим у другом слоју, бодом за иглу за површину (3), једноструким му-
лине концем.

браду урадити бодом за иглу за површину (3), са две нити мулине 
конца.

Очи испунити равним бодом (6), белим једноструким мулине концем. 
Зеницу урадити бодом чворића (7), мрким концем. Исликати бодом за иглу 
(2), концима у боји, обрве, нос и усне.

Митра је рађена златовез наизменичним концем (11) дебљим златним 
концем, по вертикали, прихватан жутим ибришимом.

Потом је оивичити терзијским гајтаном, манастирским бодом (9), при-
хватан жутим ибришимом. Терзијски гајтан на наличје провући иглом са 
већом ушицом и ушити га на наличје (18).

Митру на крају украсити сребрним тифтиром равно (19); затим у круг 
(20), пришиваним белим концем.

14. ореол започети са спољне ивице ка унутра, полукружно полагати 
дебљи златни конац, који је прихватан златовезом у круг (14), косо према 
лицу, помоћу жутог ибришима.

Оивичити терзијским гајтаном, манастирким бодом (9), прихватан жу-
тим ибришимом.
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Терзијски гајтан распрести на крају, увући га у иглу са већом ушицом, 
провући га на наличје веза и ушити (18).

15. Простор иза ореола започети полукружним полагањем тање злат-
не нити од ореола ка споља. Радити косо радијално златовез у круг (14), 
прихватати жутим ибришимом.

16. надбедреник треба радити на малом ђерђефу: нашити чоју бодом за 
прошивање (1), концем за фирцање, на танко платно. Затим вести од среди-
не на леву страну, наизменичним бодом (11), сребрним тањим концем при-
хватати, белим концем до краја надбедреника. Окренути рад и опет радити 
од средине ка другој ивици златовез наизменично (11), сребрним тањим 
концем, прихватаним белим концем.

– На средини направити испупчење дебљим памучним концем, пола-
ганим по вертикали, а ушити га бодом прихватања по ивици (10), тањим 
памучним концем.

Преко њега радимо златовез по ивици (10), златним концем, по хори-
зонтали, прихватан жутим ибришимом.

Направити дупли рам, терзијским гајтаном, манастирским бодом (9), 
прихватаним жутим ибришимом, а затом гајтан удевати у иглу са широком 
ушицом и провлачити на наличје, да бисмо га ушили (18).

Око испупчења на средини украсити тифтиром равним (19), пришити 
белим концем.

У угловима између два рама украсити тифтиром у круг (20), пришити 
белим концем.

Вез скинути са малог ђерђефа, исећи танко платно на 5 мм од извезеног 
надбедреника, па га подвити на унутра и пришити.

Аплицирати цео надбедреник кратким косим бодом (17), белим концем.
– Нашити три кићанке, од филца, бодом прошивања (1), концем за 

фирцање. Затим преко те подлоге вести златовез по ивици (10). Средњу 
кићанку извести сребрним тањим концем, прихватити белим концем, а кићанке 
са стране златним тањим концем – прихватити жутим ибришимом.

17. Јеванђеље такође радити на малом ђерђефу:
– на танкој тафт свили, појачаној цетелином, раван бод (6), „на скроз“, 

јако танак златни конац,
– руку направити дебљим памучним концем, па преко њега ланчаним 

бодом за површину (5), са две нити мулине конца, затим бодом за иглу за 
површину (3), одозго са једном нити памучног конца,

– извести линију кроз средину, бодом за иглу (2), окер концем,
– около оивичити дебљим неравним златним концем, манастирском бо-

дом (9),
– скинути са ђерђефа, одсећи около по 5 мм,
– ставити дебљу чоју, око ње повити и нашити тафт,
– аплицитати јеванђеље кратким косим бодом (17), жутим ибришимом.
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7. Фотографија међуфаза рада са малим ђерђефом и мотивом 
јеванђеља

18. Леви рукав – на чоју нашити кратким косим бодом (17) украсну 
траку, оивичити је манастирским бодом (9), терзијским гајтаном, које тре-
ба посавити и ушити на наличје

– аплицирати је,
– извести поставу, наизменичним бодом (11), сребрним концем, прихва-

таним белим концем.

19. Ахитектура – налепити самолепљиви дебљи филц, преко кога ра-
димо златовез по ивици (10) неравним дебљим златним концем, прихватан 
жутим ибришимом.

20. Капители – за средину пришити бодом прошивања (1) парче чоје, а 
горе и доле зашити четвородупли дебљи конац. Преко тога радити златове-
зом у низу (16), златним тањим концем, прихватан жутим ибришимом.

21. Праг – налепити дебљи самолепљиви филц, преко кога радити бо-
дом по ивици (10), дебљим увртеним златним концем, прихватан жутим 
ибришимом.

22. Палмете у угловима исећи од филца, па их бодом прошивања (1) за-
шити, а затим преко тога радити бодом у низу (16), тањим златним концем, 
прихватан жутим ибришимом.

– У настало удубљење нашити тифтир равно (16), белим концем.
23. Простор иза палмета радити нераваним сребрним концем, полага-

ним по вертикали наизменичним бодом (11), прихватан белим концем.
24. оивичавање урадити тањом траком, пришиваном кратким косим 

бодом (17).
--------

8. Фотографија готовог рада

Закључак

Најлепше и најбогатије манастире средњовековне Србије основали 
су чланови владарске династије Немањића. Као ктитори, бринули су се за 
њихово украшавање живописом, а старали су се и да они буду богато снаб-
девани скупоценим тканинама и одеждама украшеним везом. Ове се ткани-
не и одежде помињу у писаним изворима, као што су тестаменти, потврде, 
даровне повеље, у инвентарима манастира и пописима опљачканих ствари. 
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Ј. Ковачевић наводи тестамент породице Хранић-Косача, који садржи много 
назива за одела, текстил, накит и друге предмете.

Архиепископ Данило II описује какву су одећу носиле Симонида, жена 
Милутинова, и Кателина, жена Драгутинова, приликом састанка ради посе-
те гробу краљице Јелене, и каже: „украшене царским оделом зраке светлећи 
се и златним појасевима бисером и драгим камењем, пурпури и царске ба-
гренице бацале су зраке светлећи се...“.

Наши средњовековни везови су у уметничком и техничком погледу 
најуспешнији, јер су рађени по жељи владара и у најбољим радионицама, 
као и од најврснијег материјала. За потребе цркве радиле су се златовезене 
одежде, застори, плаштанице, аери, дарци, покривачи часне трпезе... На тим 
се предметима могу пратити развој и промене у везу, будући да ће златовез за 
потребе украшавања свештеничких одежди бити рађен и у доба барока, као 
што сведочи пример епитрахиља који је урадио Христифор Жефаровић.

Златовез је тешко радити у савременим околностима, јер не постоје 
оригинални конци. Немамо ни довољно везилачко знање и вештину, који су 
неговани у средњем веку и у доба барока. Ипак, вредело је покушати. Током 
рада, дошли смо до многих сазнања. За израду златовеза димензије 20 х 11 
цм било нам је потребно више од педесет сати рада.

Ако желите да се окушате у златовезу, наоружајте се стрпљењем. На-
дамо се да ће вам овде дати описи бодова и рада бити од помоћи.
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СПРАВЕ ЗА ВЕЗ ИЗ XVIII века
 1.ред: шила 1 и 2; врећица са прахом; ножеви 1,2 и 3; кутија са перлицама, кутија са концима, гладилице 

   2. ред: маказе- кљешта, напрстак 1 и 2; исечене нити, ножеви за сечење,  калемови са концима
3.ред: справа за упреање конца; “брош” 1 и 2: справа за намотавање на  “брош”    

   4. ред: велики рам за вез,;точак за ручно упредање конца; стони ђерђеф; стојећи ђерђеф

СПРАВЕ ЗА ВЕЗ ИЗ xVIII века 
1. ред: шила 1 и 2; врећица са прахом; ножеви 1, 2 и 3; кутија са перлицама, кутија са концима, гладилице 
2. ред: маказе-кљешта, напрстак 1 и 2; исечене нити, ножеви за сечење, калемови са концима 
3. ред: справа за упредање конца; „брош“ 1 и 2: справа за намотавање на „брош“ 
4. ред: велики рам за вез; точак за ручно упредање конца; стони ђерђеф; стојећи ђерђеф

1. Цртеж везилачких справа из XViii века
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Фот. 2. Јаков алфејев – поље са епитрахиља христифора жефаровића

Цртеж Јакова Алфејева са правцем полагања златних нити и бодовима златовеза3. Цртеж Јакова алфејева са правцима полагања златних нити на везу
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Фот. 4. Почетно парче са бодовима златовеза. Лице Јакова рађено је памучним концем 
преко подлоге начињене ланчаним бодом, а затим бодом за иглу.
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ВЕЗ  ПАМУЧНИМ КОНЦЕМ – СВИЛЕНИМ

1. бод прошивања      2. бод за иглу 3. бод за иглу за површину     4. ланчани

5. ланчани бод за површину 6. раван бод                            7. бод чворића

ЗЛАТОВЕЗ
Положени-покривни, бодови златовеза прихватани различито

8. попречан пресек         9. манастирски бод      10. по ивици                 11. наизменично

12. косо                   13. звездице        14. прихватање у круг  15. корпа ефекат        16. у низу

17. кратки коси бод          18. пришивање               19. тифтир равно            20. тифтир у круг
за   златну траку                трзијског гајтана             пришивање            

5. Цртеж бодова за вез
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Фот. 6. Међуфазе са малим ђерђефом и надбедреником 
Виде се подлоге од чоје и филца, као и ресе нашивене као подлога на ивици епитрахиља. 

Поред је мали ђерђеф, на коме је извезена подлога за надбедреник.

Фот. 7. Међуфаза рада са малим ђерђефом и јеванђељем 
Виде се подлоге од самолепљиве чоје за архитектуру – стуб, луке и капителе. 
На малом ђерђефу извезена су слова на јеванђељу и рука која га придржава.
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Фот. 8. Натпис са епитрахиља христифора жефаровића (оригинал из 1752. год)


