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Александар Ћеклић 
(УЛУПУДС, Београд)

ПУТЕВИ ЈЕДНОГ РЕНЕСАНСНОГ ОРНАМЕНТА

Апстракт. Ренесансни орнамент - „средњак“ од свог настанка средином XVI 
века у Француској, па све до XVII и XVIII века, када га срећемо на повезима 
патријарха Пајсија и Стојана Девроза у Србији и хаџи Герасима у Хиландару, 
задржао је суштински исти облик. Компаративном анализом варијација 
орнамента, као и одговарајуће композиције повеза са средишњим и угаоним 
орнаментима, уочени су правци утицаја нове „орнаменталне идеје“, која се 
проширила у све културне крајеве Европе. На основу овог орнамента може се 
пратити и ширење ренесансног утицаја који је ишао од Запада преко Русије до 
Србије, Бугарске и Свете Горе. 
Кључне речи: повез књиге, књиговезац, ренесансни орнамент, ренесансни 
утицај, руски утицај, „средњак“

Тежак положај Пећке патријаршије натерао је патријарха 
Пајсија да упути у Москву скопског митрополита Симеона да 
тражи помоћ од руског цара Михаила Федоровића. Митрополит 
Симеон стигао је у Москву 7. јуна 1641. године и изјавио да 
долази на вечно живљење због турског прогањања, али и да 
тражи помоћ за патријарха Пајсија, односно за пећки манастир 
Вазнесење Господње. У царској повељи датој 23. јула 1641. године 
стоји да српски патријарх може да дође лично или да пошаље 
три до четири монаха, сваке седме или осме године по помоћ.1 
Како архимандриту Кентириону, кога је патријарх Пајсије у јуну 
1 С. Димитријевић, Прилози расправи „Одношаји пећских патријараха с Русијом у 

XVII веку“, Споменик СКА, XXXVIII, Београд 1900, 60-61, бр 2 и бр.3; T. Јовановић, 
Књижевно дело Патријарха Пајсеја, Београд 2001, 40-41.
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1643. године, послао по помоћ, није допуштен улазак у Русију, 
изасланство са митрополитом Симеоном било je једино успешно 
за патријарховог живота.2

 У чему се састојала помоћ писаних података немамо. 
Међутим, на основу орнаменталног решења повеза књиге 
Зборник (Беч, Аустријска народна библиотека, Cod. slav. 131) из 
1647. године, патријарха Пајсија, која у средишњем делу, горње 
корице има ренесансни орнамент-„средњак“, који се појављује и 
на руским повезима, изгледа да су, уз осталу помоћ, патријарху 
донети из Русије и калупи за украшавање корица кожних повеза. 
Патријарх је повезавши Зборник 1647. године, оставио запис којим 
се потврђује његово ауторство:

pryvezahq SJ} knigM azq smyrennQ i mnogogry[nQ bQvJi arhJepiskopx 
paJsei ou nou/dna vrymena edJnomq bogou vydwma, tq;J} W ousrqdJa srqbsqkJimq 
prosvetitelEmq, i mnogq krpe/q imatq. lyto togda mimotekou{M zr%5, a W 
ro/dastva hrista boga na[ego ah$70mo (...).3

Превезах ову књигу ја смерни и много-
грешни, тадашњи архиепископ Пајсеј, у 
невољна времена. Једини Бог зна, само из 
усрђа према српским просветитељима. 
И велики крпеж имаше. Тада је била 
година 7155, а од рођења Христа Бога 
нашег 1647(...).4 

1. Зборник, повез патријарха Пајсија, 1647.5

 Крајем XVII, а поготово током XVIII века, десиле су се 
велике структуралне и естетске промене у уметности повезивања 
српских књига. Стари, византијски начин, веома сложен и специ-
2 С. Димитријевић, н. д., 61, бр 4; Т. Јовановић, н. д., 41
3 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I, Београд 1902, 357 (бр. 1418).
4 Патријарх Пајсије, Сабрани списи, Београд 1993, 136.
5 З. Јанц, Кожни повези српске ћирилске књиге, Београд 1974, 39-40, 51, сл. Т. 93.
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фичан, почео се заборављати. Његове основне одлике – раван и 
издужен хрбат, дрвене корице истих димензија као и књижни блок, 
књижни блок шивен ланчаним бодом у две половине, које су на 
крају спајане у једну целину, заглавна врпца, која се протезала не 
само дуж ивице повежњака већ и једним делом корица, корице 
украшене појединачним отискивањем печата у слепом отиску – 
постепено ишчезавају, уступајући место једноставнијем начину 
повезивања књига, усвојенoм са Запада, а који је доспео у Србију 
посредством Русије. 
 Тако су настале промене у начину шивења, при чему је 
књижни блок прошиван око потпорног канапа, а из тога су произашла 
попречна ребра дуж хрпта, која су се оцртавала испод навучене 
коже. Истим потпорним канапом причвршћиван је књижни блок 
за корице кроз систем отвора и жлебова на њима за разлику од 
византијских повеза, где су се дрвене корице причвршћивале само 
прошивним концем. 
 Књижни блок и корице више нису истих димензија, 
односно, корице добијају рубове, тако да су се књиге могле држати 
у усправном положају, што није био случај са византијским 
повезима, који су морали бити положени хоризонтално, да не би 
дошло до оштећења издуженог хрпта. 
 Промене су се испољавале и на естетско-декоративном плану 
– уместо ситних појединачних отисака византијских орнамената, 
којима се градила композиција, користили су се велики калупи у 
средини повеза и на угловима, најчешће са иконографским или 
ренесансним композицијама, као и бордуре изведене помоћу 
радле, односно ваљчића који је по ободу имао угравиран најчешће 
флорални орнамент.
 Све ове промене на повезу, структуралне и естетске, резултат 
су појачаног руског утицаја на српску културу. По Миодрагу 
Јовановићу руски утицај се највише огледао у коришћењу руске 
књиге, доласку руских учитеља, школовању у Русији, као и одласку 
у Русију ради учења разних заната, посебно ради усавршавања 
у књиговезачкој вештини.6 Потврду овога става налазимо и код 

6 М. Јовановић, Руско-српске уметничке везе у XVIII веку, Зборник Филозофског фа-
култета, VII-1, Београд 1963, 383, 385.
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Радослава Грујића, који каже да су српски монаси у првој половини 
XVIII века ишли у Русију, не само по милостињу и школовање, 
него и ради учења заната у вези са црквеним потребама. Тако 
наводи пример калуђера-књиговесца Димитрија Михаиловића, 
који је изучио занат у Кијево-печерској лаври, одакле је 1747. 
године послао манастиру Ораховици, књигу slM/ba so akaTIstomô 
s(vA)titel} hr(i)stovM nIkola} i /itIe sô ;MdesQ ego, штампану 1746. 
године, у којој је оставио запис у коме каже за књигу да svoe} rMko} 
zdelavô у Кијево-печерској лаври gdIi obM;alse knIgIi wpravlatô.7

 И Дејан Медаковић истиче да су монаси из Гомирја одлазили 
у Русију ради стицања знања у вези са књиговезачком вештином.8 
На другом месту износи мишљење да је манастир Гомирје током 
XVIII века имао два чувена књиговесца: игумана Теодора Гомирца 
и јеромонаха Кирила, који су познавали „сувремено млетачко 
повезивање књига“ и да њихови повези потврђују високо развијену 
повезивачку радионицу.9 У вези са млетачким повезима он не даје 
никакво објашњење нити пример. Међутим, на основу фотографија 
два повеза поменутих Гомираца, које је дала Загорка Јанц10, видимо 
да се ради о уобичајеним повезима за то време, који су настали под 
руским утицајем. У суштини, оцена Медаковића није погрешна 
када се има у виду да је српски повез XVIII века препун западних 
елемената пристиглих преко Русије. 
 Загорка Јанц, поменуте промене у техници и естетици 
повеза, помера чак у XV-XVI век, указујући на венецијански 
утицај на српски повез, поготово преко првих српских штампаних 
књига.11 Међутим, на основу увида у повезе манастира Хиландара, 
Дечана, Никољца (код Бијелог Поља), Благовештења (Овчар Бања), 
Архива САНУ и Народне библиотеке Србије, може се закључити 
и да су прве српске штампане књиге повезане на исти начин као 
и рукописне – у српско-византијском стилу, тако да је тешко наћи 

7 Р. Грујић, Старине манастира Ораховице у Славонији, Београд 1939, 61.
8 Д. Медаковић, Манастир Гомирје, Научни прилози студената Филозофског факулте-

та, Београд 1949, 166-167.
9 Д. Медаковић, Белешке о српској уметности у областима старе Славоније и Хрват-

ске, Старинар, V-VI/1954-1955, Београд 1956, 329.
10 З. Јанц, н. д., Т. 103, Т. 104, Т. 105, 153-155.
11 З. Јанц, н. д., 47, 66.
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венецијански утицај на српским повезима рађеним у српским 
крајевима XV и XVI па и првих деценија XVII века. По томе 
изгледа да су прве штампане књиге доношене у Србију у табацима, 
односно тетрадима, како су тада називане пресавијане свешчице – 
основни елемент књижног блока, а да су у српским манастирима 
повезиване као и рукописне књиге. До забуне је вероватно дошло 
због честе појаве преповезивања књига из тог периода током XVIII 
века, када је руски утицај на српским повезима најизраженији. 
 Свакако да постоје ретки примери венецијанских повеза, 
међутим, они су углавном настали у Венецији и донети су у Србију. 
Тако се у тестаменту Божидара Вуковића, писаном у Венецији 1539. 
годоне, помиње Минеј штампан на пергаменту, обложен кожом и 
позлаћен, који оставља главном манастиру Срба у Светој Гори, као 
и мали Молитвеници повезани у кожу за продају.12 Такође, Љупка 
Васиљев наводи три ренесансна повеза из 1544. године на српским 
рукописним књигама из XV века, који се налазе у Архиву САНУ, а 
које је највероватније повезао венецијански мајстор Матео Пагано 
(Mateo Pagano).13

 Усамљени примери донетих венецијанских повеза нису 
имали неки већи утицај на српске повезиваче, који су још дуго, све 
до краја XVII века радили по византијски. 
 Овде треба поменути и појаву украшавања српских књига 
исламском орнаментиком. Међутим, исламски утицај још није 
довољно испитан, тако да се на основу неколико примера из 
XVII века, може само рећи да су повезивачи користили технику 
и структуралне елементе повеза на византијски начин, а за 
украшавање исламску орнаментику у виду средишње арабеске 
углавном компоноване од наутове вреже. 

Затвореност према директном западном утицају можда 
је последица прозелитског наступања Католичке цркве, што је 
стварало отклон према свему што је долазило са Запада. С друге 
стране, православље и словенство упућивали су Србе на Русију, 
која је у то време била велика узданица и заштитник православних 

12 Ј. Тадић, Тестаменти Божидара Вуковића, српског штампара XVI века, Зборник 
филозофског факултета, VII-1, Београд 1963, 342.

13 Љ. Васиљев, Три ренесансна повеза из 1544. године из збирке САНУ, Зборник Музеја 
примењених уметности, 18, Београд 1974, 39-45.
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у Турској Царевини. Стога се њен утицај у култури и уметности 
није доводио у питање.14

 Може се претпоставити да је патријарх Пајсије, као 
заљубљеник у књиге и лепе повезе, наложио изасланицима да му 
у Русији потраже калупе за украшавање кожних повеза. Да ли је 
калуп добијен баш овим или неким другим путем, не можемо са 
сигурношћу тврдити, али је сигурно да је патријарх Пајсије у свом 
репертоару калупа и печата за украшавање повеза књига имао 
поменути ренесансни орнамент. На основу фотографија повеза 
Пајсијевог Зборника добијених из Аустријске народне библиотеке 
може се рећи да су структурални елементи повеза урађени старом, 
византијском техником, а да је украс на повезу ренесансни. Ово 
само показује да средином XVII века руски утицај на структуралним 
елементима повеза није започет, а могуће је да је орнаментика на 
повезу Зборникa један од најстаријих примера руског утицаја на 
српским повезима. 
 Примери повеза са старим византијским структуралним 
елементима и новом ренесансном орнаментиком су и повез 
Праксапостола монаха Јефрема (Хиландарска рукописна збирка 
бр. 53), који је повезао јеромонах Григорије 1671. године, као и 
повез Номоканона15 (Беч, Аустријска народна библиотека, Cod. 
slav. 21) из 1686. године, дакле, из још каснијег периода, што само 
потврђује претходни став.
 Овде се намеће питање, зашто је патријарх Пајсије, као 
велики заговорник средњег века у књижевности и уметности, који 
је својим књижевним радом настојао „да повеже покидане нити 
средњовековне културе“16, прихватио ренесансни утицај, посебно, 
када се зна да је његов повез Минхенског псалтира, из нешто 
ранијег периода, урађен у српско-византијском стилу17. Можда 
одговор лежи у томе да су се стари калупи временом похабали или 
погубили, или можда у чињеници да је овај ренесансни орнамент 
под руском руком донекле оправослављен већим степеном 
14 М. Јовановић, н, д., 381.
15 З. Јанц, н. д., Т. 91, Т.92, 141-142.
16 М. Вељковић, Историја југословенске књижевности, Београд 1939, 72.
17 А. Ћеклић, Повез Српског минхенског псалтира, Зборник Музеја примењених умет-

ности, 6 (нова серија), Београд 2010, 7-18.
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стилизације, и, према томе, постао подесан за строги православни 
укус српског патријарха.

Осим на повезу Зборника патријарха Пајсија, овај орнамент 
налази се још на повезу Панегирика грешног Дмитра (Народна 
библиотека Србије, Рс 59)18, чије је писање, што је занимљиво, 
наручио патријарх Пајсије. Међутим, повез ове књиге није 
Пајсијев. Захваљујући запису на последњем листу рукописа 541v, 
сазнајемо да је повез урадио Стојан Девроз 1704. године:

si} svetM} i vx istinM glagolEmM} dM[espisatelnM} knigoM povyza 
mxnogogre[ni vratarq sto]nq pryzimenemq rykomi devrozq pri patrJarhM haNi 
kur kalinikM I pri igMmenM kur dmitrofanM vx leto zs2! (...). 

Ближих података о овом повезивачу немамо сем да је био 
вратар у Пећкој патријаршији. На основу водених знакова на 
папиру, рукопис је датиран 1629-1635. године.19 Нејасно је да ли је 
рукопис по завршетку добио повез, па је преповезан 1704. године, 
или је лежао неповезан до те године. Извесно је само да је Стојан 
Девроз користио исти калуп, који је остао после патријарха Пајсија 
у Пећкој патријаршији.

2. Панегирик Грешног Дмитра, повез Стојана Девроза, 1704. 

18 М. Харисијадис, Прилог проучавању повеза старих српских рукописа, Зборник Музеја 
примењених уметности, 18, Београд 1974, 47.

19 М. Харисијадис, Панегирик грешног Дмитра, Зборник Народног музеја у Београду, 
V, Београд 1967, 229-330.
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Исти орнамент налазимо и у библиотеци рукописних књига 
у Хиландару20 на доњој корици повеза Праксапостола бр. 2821. И 
овде је остављен запис, на основу кога сазнајемо да је повез дело 
јеромонаха хаџи Герасима Руса из 1702. године:

povyza se sIi svetQi I dou[espasnIi apostolq trMdwm i nasto]nIemq 
IgMmena gavrIla Ieromonaha sq vasemi bratIamq rMko} ha/i gerasima Ieromonaha 
rodomx rMsina, lyto, z s !.22

Хаџи Герасим је исте 1702. године, која је за њега била 
веома плодна, повезао још пет књига и све се налазе у рукописној 
збирци манастира Хиландара.23 Решења на осталим његовим пове-

зима су слично компонована са средишњим 
и угаоним орнаментима стим да се орнамент 
који пратимо више не понавља. Нема довољно 
података у вези са хаџи Герасимом, тако да се 
не зна да ли је био из хиландарског братства. 
С обзиром на то да су сви његови повези 
из једне године, може се претпоставити да 
је хаџи Герасим био путујући монах-књи-
говезац (сл. 3).

3. Праксапостол, повез хаџи
Герасима, Хиландар, 1702.

Једна руска рукописна књига из 1706. године са истим 
орнаментом као на српским повезима, налази се у Британској 
библиотеци под редним бројем Add Ms 1637324 (сл. 4). На овом 
повезу, понавља се још неколико истих орнамената као код хаџи 
Герасима: бордуре, две розете и угаони орнаменти. Исти орнаменти, 
20 А. Ћеклић, Повези рукописних књига Хиландарске библиотеке, Новине Београдског 

читалишта, 33-34-35, Београд 2008, 43.
21 По Д. Богдановићу бр. 106 – Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира 

Хиландара, Београд 1978, 83.
22 Исто, 83.
23 Исто, бр. 138, 236, 239, 246 и 277.
24 British laibrary, Database of Bookbindin,

http://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/LargeImage.aspx?RecordId=020-000013555 & 
ImageId = ImageId = 46387 & Copyright = BL (16. 5. 2010)
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као и близина времена настанка оба повеза, можда указују на истог 
мајстора.

У Бугарској, овај орнамент, по Загорки 
Јанц25, налази се на Четворојеванђељу 
софијске Народне библиотеке „Кирил и 
Методије“ (бр. 66/108 по Б. Цоневу26), 
а у књизи Аксиније Џурове (Аксиния 
Джурова)27 дата је репродукција повеза 
са краја XVIII века, који се налази у 
Папском институту за Исток у Риму 
(бр. 43) на којој се назире овај исти 
орнамент. 

4. Руска рукописна књига
из 1706, Британска библиотека

Георгиос Боудалис у докторској 
тези посвећеној еволуцији повеза од краја 
XV до почетка XIX века у манастирима 
Ивирон на Светој Гори и Светa Катаринa 
у Египту, наводи исти орнамент са 
предње корице повеза књиге (бр. I.581), 
која је преповезана 1801. године, а 
налази се у скрипторијуму манастира 
Ивирона. Орнамент означава са CeF10, 
што значи да спада у групу „средњака“ 
(centrepieces) и да је флоралан.28 (сл. 5)

25 З. Јанц, н. д., 40.
26 Б. Цонев, Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в 

София, т. I, София, 1910, 57-58. 
27 А. Джурова, Въведение в славянската кодикология, София 1997, сл. 50, 282.
28 G. Boudalis, The evolution of a craft: Post-byzantine bookbinding between the late fifteenth 

and the early eighteenth century from the libraries of the Iviron Monastery in Mount Athos/ 
Greace and the St. Catherine’s Monastery in Sinai/ Egypt, PhD Thesis Camberwell College 
of Arts University of the Arts London, 2004, 578, 861.

5. Орнамент из скрипторијума
манастира Ивирон на Светој Гори
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У Русији је први Павел Симони (Павель Симони) још 1903 
године, запазио овај орнамент, односно калуп за отискивање, 
који уместо орла, у средишњем медаљону има крчаг (сл. 6-а).29 
Занимљиво је да је у прилогу дао и слику савременог повеза, богато 
украшеног, са истим орнаментом у централном пољу, који је дело 
Григорија Евлампиевича Евлампиева, „любителя переплетнаго 
художества“.30 

С. А. Клепиков је, такође, уочио сродан „средњак“ са крча-
гом на многим повезима Тројице-Сергејевског манастира (сл. 
6-б).31 

Сличан орнамент овом налази се и на Псалтиру са последо-
вањем из 1642. године који се чува у Музеју фресака Дионисија у 
Ферапонтову у Вологодској области.32 

  

 (а)                                                              (б)

6. а) Калуп за отискивање орнамента  б) „Средник“ са повеза Тројице-Сергејевског  
     манастира 

29 П. Симони, Опытъ сборника свyдyнiй по исторiи и техникy книгопереплетнаго худо-
жества на Руси въ допетровское время, съ XI по XVIII столyтiе включительно, СПБ 
1903, Т. LXVII.

30 Исто, Т. XXXVII, бр.56.
31 С. А. Клепиков, Орнаментальные украшения переплетов конца XV-первой пол. XVII 

веков в рукописях библ. Троице-Сергиева монастыря, Записки Отдела рукописей, вы-
пуск 22, Москва 1960, Т. III-19, сл. 125, 445. 

32 Г. И. Вздорнов, М. Н. Шаромазов. Старопечатные кириллические книги в Музее фре-
сок Дионисия. 1538-1918, Каталог-путеводитель. Москва, Ферапонтово 2003, 61.
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Извесно је да се овај орнамент појављује у више варијанти, 
а да је један од њих, са орлом у средишњем медаљону, потпуно 
идентичан на неким руским, српским, бугарским и светогорским 
повезима, што значи да је ливен у већем броју примерака, тако да 
се налазио у многим манастирским повезивачким атељеима Русије, 
Србије, Бугарске и Свете Горе. 

На повезима патријарха Пајсија и Стојана Девроза коришће-
на је техника слепог отиска, док је код хаџи Герасима, као и код 
руских примера рађена техника позлате приликом украшавања 
повеза.

Технике слепог отиска и позлате, биле су познате од раније, 
поготово слепог отиска, а описане су 1599. године у Типику о 
црквеном и зидном сликању епископа Нектарија из српског града 
Велеса.33 Овај Типик је од великог значаја за проучавање повеза 
књига, будући да доноси низ веома детаљних описа око украшавања 
кожних корица и обреза (реза)34 књиге. На пример:

Техника слепог отиска: Упутство како књигу басмити 
обично, без злата – Најпре намочи крпицу и тари њоме кожицу, а 
басму (печат – А. Ћ.) за то време подгреј добро – и које ћеш место 
басмити, тари мокром крпом да од басме кожа не сагори, и прскај 
семеним уљем и постављај басму.“35

Позлата: „Упутство како басмити по злату – Узми пресно 
беланце и додај му трећину воде, добро измешај и мажи по кожи 
где ћеш златити, а потом стави злато на кожу и притисни басму по 
злату; басму мажи медом или говеђим салом, а када избасмиш, ти 
са слободних места отари злато влажном крпом.“36

Поред наведеног упутства, епископ Нектарије даје још 
једно за позлату: „Друго упутство о лепку за злато (басмити 
књиге) – Улупати беланце док не буде као суза, улити у стаклени 
суд и мазати сунђером, кад почнеш златити кожу.“37

33 М. Медић, Стари сликарски приручници, II, Београд 2002, 272-273.
34 Исто, 272-273, бр. 74 и 75. У преводу упутства бр. 74 и бр. 75, појам obryzx погрешно 

је преведен као лик, при чему су изједначени појмови obryzx и obrazx (лик). Појам лик 
књиге не постоји, већ само обрез (рез) на књизи.

35 Исто, 272-273, бр. 72.
36 Исто, 272-273, бр. 73.
37 Исто, 252-253, бр. 19.
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Техника позлате кожних повеза најпре је почела да се користи 
на исламским књигама. Њено увођење на Запад донело је велику 
прекретницу у естетици књиге и сматра се једним од најважнијих 
догађаја у историји повеза. Пут уношења позлате на Запад још 
није прецизно утврђен. По једној претпоставци, након пада 
Константинопоља 1453. године, дошао је велики број избеглица у 
Венецију, међу којима су били персијски и грчки мајстори, добри 
познаваоци ове технике. Они су донели до тада непознату технику 
позлате европским књиговесцима, као и персијски и „alla greca“ 
стил украшавања повеза. По другој претпоставци, која је изгледа 
вероватнија, позлату су први до италијанских градова донели 
маварски мајстори из Шпаније, захваљујући доброј сарадњи 
напуљског и шпанског двора. Ову теорију поткрепљује чињеница 
да се позлата на повезима у Мароку радила још у XIII веку.38 

Порекло калупа који је отискиван на српским, бугарским 
и руским књигама извесно је из Русије, међутим, порекло самог 
орнамента на основу кога је ливен калуп је са Запада, јер у основи 
исти орнамент може се видети на француским, енглеским и 
холандским повезима из друге половине XVI и почетка XVII века. 
На примерима са Запада основа орнамента је готово иста као кoд 
руског орнамента, с тим да се цветне витице донекле разликују, 
премда је њихов положај сличан. Средишњи медаљон орнамента 
на Западу је празан, ако изузмемо енглески пример са иницијалима 
власника и холандски пример где се налази сцена Распећа. 
 Тражећи порекло ренесансног орнамента, пут нас води 
најпре до Фландрије и града Антверпена где је 1613. године 
штампана књига Flores illustrium epitaphiorum чији је аутор 
Canoniero Pietro Andrea.39 Књига је у кожном повезу и дело је 
непознатог мајстора. Композицију повеза чине четири угаона и 
средишњи орнамент, који су отиснути техником позлате (сл. 7). 
Очигледно, при изради калупа за овај орнамент, фламански мајстор 

38 B. C. Middleton, A History of English Craft Bookbinding Technique, New Castle/London 
1996, 173; Ј. А. Szirmai, The archaeology of medieval bookbinding, Aldershot/Burlington 
1999, 247-248.

39 British library, Database of Bookbinding, http://www.bl.uk/ catalogues/ bookbindings/ Lar-
geImage. aspx? RecordId = 020-000005390&ImageId=ImageId=42300&Copyright=BL 
(16. 5. 2010.)
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је имао сличан предложак као и руски мајстори, с тим да је донекле 
одступио уношењем измена надоградњом у средишњим боковима 
орнамента. 

 

7. Canoniero Pietro Andrea, Flores illustrium epitaphiorum, 1613.

 Сличан орнамент, само са представом Распећа у централном 
медаљону орнамента, налази се на заједничком повезу за две 
књиге40 штампане у Антверпену почетком XVII века.41 
 Антверпен је још од XV века средиште духовног живота 
Фландрије и водеће место у производњи књига.42 Био је стециште 
уметника и пустолова. Тамо се обрео 1632. године и епископ 
Нектарије43 из српског града Велеса, писац поменутог Типика. 
Њега је пут од Велеса преко Русије, где је дуго боравио, довео и до 
Антверпена. Највероватнији разлог његовог доласка је упознавање 
40 Наслови књига су: 1. t’Ghulde ghebedeboeck met alle sijn figueren des levens Jesu seer 

devoot vierich ende salich allen menschen, by Hiéronymus Verdussen, T’Hantvverpen, 
1613; 2. Het gheestelijck roosecranken der geloovigr sielen..., , by Hieronymes Verdussen, 
T’Hantvverpen 1602.

41 Quatre siècles de reliure en Belgique 1500-1900, I, Bruxelles 1989, 84-85.
42 Д. Фуруновић, Историја и естетика књиге III, Београд 1999, 1475.
43 С. Радојчић, Везе између српске и руске уметности у средњем веку, Зборник фило-

зофског факултета, I, Београд 1948, 252.
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западне уметности и стицање нових сазнања. У времену када је 
он живео знање није било расцепљено на теоријско и практично, 
односно, нису постојали интелектуалци у данашњем смислу 
те речи. Стога се може закључити да је иза његовог теоријског 
знања стајало велико практично искуство и да је, поред зидног 
сликарства, епсикоп Нектарије одлично познавао и повез књиге, 
јер техника позлате, као и позлата и цизелирање реза (обреза), које 
наводи у Типику, спадају у виши степен књиговезачког умећа. 
 Oрнамент из исте породице у Енглеској видимо на повезима 
мајстора кога су прозвали Мек Дeрнaн (Mac Durnan Gospels 
Binder) који је радио у другој половини XVI века, у време краљице 
Елизабете I (Elizabeth I). И његове повезе одликује композиција 
коју чине средишњи и четири угаона орнамента. Позадину је 
попуњавао ситним понављајућим украсима у виду звездице, 
детелине или сузе. Он је повезао књигу The Booke of Common 
prayer из 1596. године, која се чува у Британској библиотеци под 
редним бројем c25h7.44 (сл. 8)

8. The Booke of Common prayer, повез – Мек Дeрнaн 

44 British library, Database of Bookbinding, http: // www.bl.uk / catalogues / bookbindings / 
LargeImage. aspx? RecordId = 020-000001698&ImageId=ImageId=40454&Copyright=
BL  (16. 5. 2010.)
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Још један такав орнамент непознатог мајстора налази 
се на повезу књиге са истим насловом (The Booke of Common 

prayer) насталој око 1585. године. У 
средишњем медаљону унутар орна-
мента отиснути су иницијали (Т. S.) 
власника књиге. Књига се чува у 
Британској библиотеци под бројем 
c27f845(сл. 9)

9. The Booke of Common prayer, повез
непознатог мајстора, London (1585?)

У Шкотској, овај орнамент 
видимо на књизи The institution of 
Christian religion Џона Калвина (John 
Calvin), штампане у Лондону 1587. 
Књига се налази у Универзитетској 
библиотеци у Глазгову, у колекцији 
посебног одељења, под редним бројем 
BD1-d.3 (сл. 10)46

10. John Calvin, The institution of Christian
religion, повез непознатог мајстора, 1587. 

45 British library, Database of Bookbinding, http:// www.bl.uk/ catalogues/bookbindings/ Ful-
lImage. aspx? & ImageId =ImageId=39801&Copyright=BL (16. 5. 2010.)

46 University of Glasgow, Library, Special Collections Department, http://special. lib.gla.
ac.uk/ exhibns/ bindings/ bd1d3.html (24. 5. 2010.)
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Овај орнамент налази се и на повезу књиге De rebus 
Emmanuelis regis Lusitaniæ, коју је написао Јеронимо Осорио да 
Фонсека (Jeronimo Osorio da Fonseca). Штампана је у Лисабону 
1571. године, а сада се чува у Британској библиотеци под редним 
бројем 678h5.47 Података о повезивачу нема, тако да се не зна тачно 
да ли је повезана у Лисабону у Португалији, Лондону или неком 
другом европском центру, премда је повез најближи енглеским 
примерима (сл. 11).

  
11. Jeronimo Osorio da Fonsecо, De rebus Emmanuelis regis Lusitaniæ, 1571.

На крају, пут нас води у Француску, где је највероватније 
место настанка овог ренесансног орнамента. Тамо се налази на 
повезу књиге Histoire de Marc-Aurèle, vray miroir et horlage des 
princes. Књигу је штампао у Паризу 1565. године Жан л Руаје 
(Jean Le Royer), дворски типограф краља Шарла IX (Charle IX).48 
Непосредан податак о повезивачу ове књиге немамо, премда 
се може претпоставити да је повез урадио, у то време, дворски 
књиговезац Жан Пикар (Jean Pickard)49 (1510-1575).50 Овај 
уметнички књиговезац радио је за Анриа II (Henry II), његове 

47 British library, Database of Bookbinding, http://www. bl.uk/ catalogues/ bookbindings/ 
FullImage. aspx? & ImageId = ImageId=45195&Copyright=BL(16. 5. 2010.) 

48 Art pour tous – Encyclopédie de l’Art Industriel et Décoratif, année 8, Paris 1868-1869, 
899.

49 Раније познат као Клод де Пик (Claude de Picques)
50 E. Diehl, Bookbinding, Its background and Technique, New York 1980, 101.
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наследнике као и за његову удовицу Катарину Медичи (Catherine 
de Médicis) (сл. 12).

Уз име Жана Пикара, као и групу књиговезаца прозваних 
fleur de lis, највише се везује сарадња са Жаном Гролијером (Jean 
Grolijer, 1489-1565), од кога у историји уметничког повеза књига 
нема интересантније и брилијантније фигуре. Био је краљев 
ризничар, министар финансија, дипломата. Боравећи неко време 
у Венецији (1512) упознао се са прослављеним штампаром и 
издавачем Алдом Мануцијем (Aldo Manuzio), као и са библиофилом 
Томасом Маиолијем (Tommaso Maioli), чији је суптилни уметнички 
дар утицао на венецијанске повезе тог времена. Ту је талентовани 
Гролијер изучио и усавршио уметност повеза. Након повратка у 
Француску, Гролијeр је упознао Жофруа Торија (Geoffroy Tory) 
који је у то време био сликар, резбар, штампар и књиговезац. Тори 
је цртао нова слова, а Гролијер нове композиције повеза. 

12. Histoire de Marc-Aurèle, vray miroir et horlage des princes,
повез – највероватније Жан Пикар, 1565.

Гролијер је први развио препознатљив лични стил у 
дизајну повеза. Његови повези су се састојали од геометријских 
образаца, цветних орнамената и арабески изведених техником 
кожног мозаика и позлате. За његово име везује се рад у рељефу, 
исписивање наслова књиге на хрпту између повишених ребара као 
и увођење насловног листа-фронтисписа. На дну горње корице 
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већине његових књига писало је: IO. GROLIERII ET AMICORVM 
(Припада Гролијеру и пријатељима), док су на доњој корици биле 
исписане речи 141. псалма: Portia mea, Domine, sit in terra viventium 
(Вичем к теби, Господе; велим: ти си уточиште моје, дио мој на 
земљи живијех)51. Жан Гролијер је јединствена личност француске 
и италијанске ренесансе. Припадао је обема земљама; у Италији је 
нашао инспирацију, а судбина га је везала за Француску.52

Да ли орнамент који пратимо има везе са Гролијером тешко 
је рећи док се не проуче сви његови повези, премда постоје подаци 
да је радио и композиције са средишњим орнаментом.53 Извесно је 
само да је настао у његово време у Француској, за коју се везује и 
у збирци ренесансних орнамената (сл. 13).54

13. „Средњак“ са француских повеза 

Велики средишњи орнаменти на повезу, обично овалног 
облика, почели су се појављивати на исламским повезима у 
Северној Африци и на Блиском Истоку у XIV веку. У XV веку исти 
тип украшавања повеза, са средишњим орнаменталним медаљоном 
и четири угаона орнамента као и са богатим бордурама, забележен 

51 Псалми Давидови, Свето писмо, 142,5 (прево Ђура Даничић), Београд 2007, 784
52 E. Diehl, н.д., 82-87, 95-100,
53 J. Zaehnsdorf, A Short History of Bookbinding, London 1895, 10.
54 M. Noble, Renaissance Ornaments and Designs, Mineola, New York 2002, 8.



379

је на персијским повезима.55 Од тада је овај начин украшавања 
постао доминантан композицијски тип и основна карактеристика 
исламских повеза у наредним вековима. У другој половини 
XV века овај стил украшавања повеза пренесен је у Венецију у 
склопу прихваћене исламске орнаментике, одакле се напајао 
развој европеизиране арабеске, која је представљала главну нит 
ренесансног украса на повезу књига. 

Алдо Мануцио, очаран лепотом персијских повеза, упослио 
је персијске и грчке мајсторе, доспеле после пада Константинопоља, 
који су створили нови стил повеза књига назван Алдо или 
венецијански стил. Бордуре, углови и средишњи овални медаљони 
улепшани арабескама, преузети са персијских повеза, као и складни 
геометријски обрасци и преплети постали су препознатљиви 
елементи тог стила. Венеција је тако постала престоница лепих 
повеза и стециште заљубљеника у ту фасцинантну уметност коју 
су осећали и уздизали само људи рафинираног укуса.56 

Негде око 1520. године париски мајстори почели су да 
подражавају венецијански стил, али убрзо затим они надмашују 
своје учитеље у техници, имагинацији и разноликости, и од тада 
Париз преузима примат у лепим повезима.57 У том амбијенту, око 
средине XVI века, настао је ренесансни орнамент који пратимо. 

Убрзо, овај орнамент, као и одговарајући стил украшавања 
повеза са средишњим и угаоним орнаментима прошириће се целом 
Европом. 

Нови стил у Енглеској почео се користити 1560. године, а 
већ 1570. централни и угаони орнаменти постали су стандардно 
декоративно средство.58 На укус енглеских мајстора пресудан 
утицај имали су француски и италијански књиговесци, од којих 
су неки и на острву започињали властити посао.59 Енглези су брзо 
копирали париску моду, а то се најбоље види поређењем енглеских 
и француских примера.
55 M. Aga-Oglu, Persian bookbinding of the fifteenth century, Michigan 1935, 11.
56 G. Bologna, Legature, Milano 1998, 37-45.
57 The history of bookbinding, 525-1950, An exhibition held at the Baltimore museum of art, 

November 12, 1957 to january 12, 1958, Baltimore 1957, 108.
58 D. Pearson, English bookbindings styles, 1450–1800, London 2005, 55-56.
59 А. W. Johnson, Manual of Bookbinding, London 1978, 15.
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После тога орнамент видимо на холандским повезима 
а затим на руским. По В. В Калугину орнаменти-„средњаци“ 
појављују се на руским повезима још од друге половине XVI века.60 
 Орнамент – „средњак“, од свог настанка средином XVI века, 
сачувао је суштински исти облик све до XVIII века, када га срећемо 
на повезима у Србији, Бугарској и Светој Гори, премда се примећују 
мале разлике које су настале под локалним уметничким упливима. 
Западни примери, поготово француски, изведени су са високим 
степеном прецизности и баш због тога делују укочено и хладно, за 
разлику од руских примера, који, захваљујући стилизацији цветних 
витица и орла (или крчага) у средишњем медаљону, делују топлије 
и зато се за њих може рећи да су донекле оправослављени. 
 Орнамент је ливен или са урезаним или са истакнутим 
ликом. Код урезане декорације, приликом отиска на кожи, околина 
орнамента је улегнута и затамњена, односно, позлаћена ако је 
коришћено злато, а сам орнамент је испупчен на кожи. У ову 
групу спадају енглески и холандски примери, као и француски 
пример из поменуте збирке ренесансних орнамената. Код печата са 
истакнутим ликом, приликом отиска на кожи, контуре орнамента 
су утиснуте и затамљене (позлаћене). Са истакнутим ликом су 
руски и француски примери.

Димензије орнамента који се појављује на српским повезима 
су 11,8 х 7,6cm. Његову основу чини преплетена пантљика, која 
му даје извесну правилност и строгост, док му живост, покрет и 
љупкост дају стилизовани цветни орнаменти који попуњавају 
празнине. Тиме композиција орнамента добија истовремено и 
озбиљност и љупкост. Средишњи медаљон орнамента је празан или 
се у њему налази стилизовани орао, пехар, распеће или иницијали 
власника. Изузев мотива у средишњем медаљону, орнамент је 
симетричан у односу и на хоризонталну и на вертикалну осу.
 Орнамент је изведен са снажним декоративним осећањем. 
Елеганција линија, композиција и укупни декоративни ефекат орна-
мента показују висок рафинирани укус његовог творца. Распро-
страњеност орнамента од Француске, Енглеске и Холандије (можда 
60 В. В. Калугин, Сюжетные средники Московского Печатного двора (Отражение 

символики в книжном переплете) // Книга в России до середины XIX века. 3-я Всесо-
юз. науч. конф. Ленинград 1985, 25-26.
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и Португалије) до далеке Русије, а затим до Србије, Бугарске и Свете 
Горе, као и временско раздобље његове примене од средине XVI 
века до краја XVIII века – јасан су показатељ његове омиљености 
међу књиговесцима различитих култура и временских раздобља. 
 Праћењем овог орнамента може се јасно уочити правац 
ренесансног утицаја на повезима књига, који се ширио из Италије 
и Француске на северозапад до Енглеске и Холандије и на исток 
до Русије. Заобилазним путем преко Русије, ренесансни утицај 
досезао је до Србије, Бугарске и до Свете Горе.

Резиме
 
У раду се испитује западни утицај у украшавању српских повеза у XVII и XVIII 
веку на примеру једног ренесансног орнаменталног мотива. Као полазиште узет 
је орнамент са предње корице Зборника, који је повезао патријарх Пајсије 1647. 
године. Орнамент је донет из Русије а налази се на још неким српским, бугарским 
и светогорским повезима. Орнамент је настао у Француској средином XVI века, 
одакле се проширио у готово све крајеве Европе, од Француске, Енглеске и 
Холандије до далеке Русије. 

Орнамент – средњак на повезима углавном се јавља као органска целина са 
четири угаона орнамента и техником позлате. Ова нова орнаментална идеја вуче 
порекло са арапских и персијских повеза, а доспела је у Европу преко Венеције. 
Поред орнамента који се анализира у раду, у том времену настало је мноштво 
средишњих орнамената, који су обележили један правац уметничког повеза књига 
до првих деценија XVII века на Западу, а на истоку у Русији, Србији, Бугарској и 
Грчкој до краја  XVIII века. Заједно са новом, западном орнаментиком, почев од 
друге половине XVII века, у Србији су се десиле и крупне промене у техници и 
структуралним елементима повеза напуштањем вековног византијског повеза и 
усвајањем западног утицаја, који је долазио преко Русије. 

Распрострањеност орнамента, као и временско раздобље његове примене од 
средине XVI до почетка XIX века, јасан су показатељ његове омиљености међу 
књиговесцима различитих култура и временских раздобља. 

Истраживањем овог орнамента  може се јасно пратити правац западног утицаја 
у орнаментици и структуралним елементима на повезима књига, који се ширио 
из Италије и Француске на северозапад до Енглеске и Холандије, на југ до 
Португалије и на исток до Русије. Заобилазним путем преко Русије, западни 
ренесансни утицај досезао је до Србије, Бугарске и до Хиландара на Светој Гори. 



382    

Summary

Aleksandar Ćeklić
Pathways of a Renaissance centrepiece

 
The paper examines Western influences in decoration of Serbian bindings in the XVII 
and XVIII centuries from the example of one Renaissance decorative motif. The 
examination starts with an centrepiece from the front cover of the Miscellany, binded 
by patriarch Paisios in 1647. The centrepiece  was brought from Russia and could be 
found in other Serbian, Bulgarian and Mount Athos’ bindings. It was created in France 
in the middle of the XVI century and from there it has spread to almost all parts of 
Europe, from England, to Netherlands and to the far away Russia.

Centrepiece in bindings usually is an organic whole with four corner ornaments and 
technique of gilding. This new decorating idea stemmed from Arabian and Persian 
bindings and it came to Europe through Venice. Besides the centrepiece analyzed 
in this paper, in that period appeared a multitude of centrepieces. They marked one 
tendency in artistic bookbinding that lasted in the West till the first decades of the 
XVII century and in the East, in Russia, Serbia, Bulgaria and Greece till the end 
of the XVIII century. Together with the new, Western style of decoration, from the 
second half of the XVII century Serbia experienced major changes of technique and 
bookbinding structure. Centuries-old Byzantine binding was abandoned and Western 
influence – through Russia – was adopted. 
Diffusion of this centrepiece and time span of its use (from the middle of the XVI to 
the beginning of the XIX century) clearly indicate its popularity among bookbinders 
of different cultures and periods.

Examination of the ornament enables us to follow clear direction of Western influence
in decoration and bookbinding structure. It spread from Italy and France to the North-
West, to England and Netherlands; to the South, to Portugal; to the East, to Russia. 
Indirectly, via Russia, Western Renaissance influences reached Serbia, Bulgaria and 
Hilandar in the Mount Athos.
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