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КО ЈЕ БИО МАЈ СТОР „Стоiс” –  
О ЗЛА ТА РУ НИ КО ЛИ СТО ЈИ СИ ЉЕ ВИ ЋУ**

СА ЖЕ ТАК: Пи о нир ска ис тра жи ва ња срп ске при ме ње не умет но сти XIX ве ка иден-
ти фи ко ва ла су не по зна тог мај сто ра „Сто и ћа” као јед ног од нај зна чај ни јих и нај про дук-
тив ни јих зла тара дру ге по ло ви не XIX ве ка. Број ни пред ме ти од сре бра из ра ђи ва ни у 
ду ху европ ског исто ри зма и те ку ћих сти ло ва овог раз до бља пот пи са ни су ње го вим 
мај стор ским жи гом, ко ји је ујед но је ди ни по да так ко ји га по у зда но иден ти фи ку је. Ар-
ти фи ци ра но цр кве но ли тур гиј ско сре бро и гра ђан ска сре бр ни на озна че ни пун ца ма 
мај сто ра „Сто и ћа” све до чан ство су до ме та ви зу ел не кул ту ре са свим ре цент не срод ним 
европ ским то ко ви ма. На кон обим них ис тра жи ва ња ко је смо пред у зе ли по сте пе но се раз-
от кри ла лич ност овог мај сто ра те ње го ва про фе си о нал на и лич на би о гра фи ја, по у зда-
но га иден ти фи ку ју ћи као бе о град ског зла та ра Ни ко лу Сто ји си ље ви ћа. На тај на чин 
оства рен је зна ча јан по мак у од но су на це ње не прет ход ни ке а на ци о нал на исто ри о гра-
фи ја обо га ће на је но вим по у зда ним атри бу ци ја ма. По ре кло овог мај сто ра, ње го во про-
фе си о нал но кре та ње и опус умет нич ке де лат но сти ја сни је кон тек сту а ли зу ју ме ђу соб-
но пре пли та ње и ути ца је бал кан ског и цен трал но е вроп ског кул тур ног мо де ла ко ји кроз 
на ве де ни при мер мо гу би ти схва ће ни пре као ком пле мен тар не не го су прот ста вље не 
це ли не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мај стор „Сто ић”, бе о град ски еснаф сај џиј ско-ку јун џиј ски, Ни кола 
Сто ји си ље вић, исто ри зам, умет нич ка об ра да сре бра, срп ско зла тар ство XIX ве ка.

Пр ви зна чај ни ји пре глед срп ског зла тар ства XIX ве ка на во ди Јо ва на Ни ко ли ћа 
и мај сто ра „Сто и ћа” као нај зна чај ни је зла та ре чи јом за слу гом су у срп ску ви зу ел ну 
кул ту ру у дру гој по ло ви ни овог сто ле ћа уве де ни исто риј ски сти ло ви умет нич ке об ра-
де сре бра ка рак те ри стич ни за оно вре ме ну Сред њу Евро пу (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 114–120). Раз-
ма тра ња срп ске при ме ње не умет но сти у пе ри о ду из ме ђу Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не 
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и пре да је гра до ва 1867. го ди не, ко ја су из ван ре дан до при нос Ве ре не Хан ту ма че њи-
ма и ка рак те ру гра ђан ске кул ту ре и ши рих то ко ва раз у ме ва ња ар ти фи ци ра не сва-
ко дне ви це та ко ђе оме ђе не осман ским и цен трал но е вроп ским кул тур ним мо де лом 
укљу чу ју мај сто ре Ни ко ли ћа и „Сто и ћа” као зла та ре чи ји је опус пре су дан за при-
хва та ње те ку ћих европ ских сти ло ва али и па ра диг ма про ме не кул тур них мо де ла 
(ХАН 1970: 670–672, сл. 12–13). Оп шир на сту ди ја Бран ка Ву јо ви ћа у ко јој се раз ма тра ју 
ши ро ки то ко ви срп ске умет ност пр ве по ло ви не XIX ве ка по твр ђу је с пра вом уло гу 
по ме ну тих зла та ра у раз во ју умет нич ке об ра де пле ме ни тих ме та ла на под руч ју Кне-
же ви не Ср би је (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 371). Прет по став ке ко је по ме ну ти ау то ри у сво јим сту-
ди ја ма из но се, мај сто ре Ни ко ли ћа и „Сто и ћа” по ве зу ју са про сто ром Ау стриј ског 
цар ства из ко га до но се за нат ско-умет нич ка зна ња ко ја ће при ме ни ти у срп ској сре-
ди ни про из во де ћи сре бр не пред ме те ускла ђе не са нор ма ма цен трал но е вроп ске умет-
нич ке прак се. 

Но ви ја ис тра жи ва ња осве тли ла су лич ност зла та ра Јо ва на Ни ко ли ћа, ко ји је 
уи сти ну као ау стриј ски по да ник пре шао са по ро ди цом у Кне же ви ну Ср би ју 1850. 
го ди не, од ка да де лу је за круг бо га тих на ру чи ла ца про из во де ћи ли тур гиј ску сре бр-
ни ну са чу ва ну у ве ћем бро ју али и умет нич ки об ли ку је сто но и де ко ра тив но гра ђан-
ско сре бро са чу ва но у ма њем оби му (ДА У ТО ВИЋ 2012: 173–194; 2017: 214–217). Мај стор 
„Сто ић” име но ван је пре ма зла тар ској пун ци [Стоiс] ко ја је про ту ма че на као „прези ме 
ис пи са но ме ша њем ћи ри ли це и ла ти ни це” (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 114). Озна ка овог мај сто-
ра пра ће на је озна ком по ре кла и фи но ће сре бра ко ју је зла тар „Сто ић” ком по но вао у 
фор ми срп ског гр ба – кр ста са ог њи ли ма у чи јем је сре ди шту кру жно по ље са озна-
ком фи но ће од 13 ло та (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 120). На сли чан на чин пред ме те је пун ци рао и 
Јо ван Ни ко лић, ко ји нај пре пре зи ме тран скри бу је ла ти нич но [Ni ko lich] уз пра те ћу 
озна ку фи но ће сре бра са шра фи ра ним шти том и бро јем 13 у дру гој тре ћи ни по ља 
(ДА У ТО ВИЋ 2012: 178–179). По пре ла ску у срп ско по дан ство од сед ме де це ни је XIX ве ка 
пред ме те жи гу је ћи ри лич но [Николић] док озна ци фи но ће од 13 ло та при дру жу је 
срп ски грб – крст са ог њи ли ма (ДА У ТО ВИЋ 2012: 188–190). По ме ну ти на чи ни пун ци-
ра ња ко је при ме њу ју Јо ван Ни ко лић и мај стор „Сто ић” из ве де ни су по угле ду на ау стриј-
ске на чи не озна ча ва ња сре бр ни не, пре у зи ма ју ћи та ко ђе и на чин од ре ђи ва ње фи но ће 
ле гу ре у ло ти ма. Озна ка стан дар да 13 ло та на зва на Wi e ner Pro be од го ва ра сте пе ну чи-
сто ће сре бр не ле гу ре од 812,5/1000 (TARDY 1975: 57–75). Тек на кон до но ше ња за ко на 
о кон тро ли са њу чи сто ће зла та и сре бра 17. ју на 1882. го ди не, на чин пун ци ра ња пред-
ме та од ових ме та ла у Кра ље ви ни Ср би ји пот пу но је ре гу ли сан уз усва ја ње од го ва-
ра ју ћих жи го ва за фи но ћу пле ме ни тог ме та ла ко ји ће оста ти на сна зи до краја Пр вог 
свет ског ра та (ДА У ТО ВИЋ 2012: 191–193). 

По ред зла тар ског жи га мај сто ра „Сто и ћа” и озна ке чи сто ће сре бра ко ја упу ћу је 
да је ства рао на про сто ру Кне же ви не Ср би је, ма ло је по да та ка ко ји би до дат но осве-
тли ли ње го ву за го нет ну лич ност. Је ди ни по у зда ни ји траг у ње ном од го не та њу пу бли-
ко вао је тaкође Бран ко Ву јо вић, опи су ју ћи ка ди о ни цу кне ги ње Пер си де из цр кве у 
Бран ко ви ни на ко јој је по ред опи са них пун ци би ло ути сну то и име мај сто ра [Niкола], 
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те је овај зла тар за ду го у на у ци био 
по знат као Ни ко ла Сто ић или са мо 
„мај стор Сто ић” (ВУ ЈО ВИЋ 1983: 86–
87). Ове атри бу ци је по на вља ли су 
по том дру ги ис тра жи ва чи би ло у 
пре гле ди ма сре бр ни не у му зеј ским 
ко лек ци ја ма (ЗО РИЋ 1990: 13–14, 
119, 132; КР СТИЋ-ПО ПО ВАЦ 2005: 65) 
или по је ди нач ним сту ди ја ма у ко-
ји ма се об ра ђу ју ри зни це и цр кве-
но сре бро из XIX ве ка (ВУ ЈО ВИЋ 
1968: 116–117; 1984: 66; 1996: 164; 
ДА У ТО ВИЋ 2017: 217–218; 2018: 233). 
Број ни сре бр ни умет нич ки об ли-
ко ва ни пред ме ти пун ци ра ни озна-
ком мај сто ра по зна тог као „Сто ић”, 
са чу ва ни су у ри зни ца ма цр ка ва 
по пут Са бор не и Ваз не сен ске у Бео-
гра ду, ри зни ци Епар хи је шу ма диј-
ске, Са бор ној цр кви у По жа рев цу и Бо го ро ди чи ној цр кви у Ва ље ву те број ним му-
зеј ским и при ват ним збир ка ма. Атри бу ци ја има ги нар ног мај сто ра „Сто и ћа” већ по ла 
ве ка је ди ни је по да так ко ји се мо же на ве сти о овом ис так ну том зла та ру. Има ју ћи у 
ви ду умет нич ко-за нат ски ква ли тет и ве ли чи ну са чу ва ног фон да ко ји од сли ка ва 
обим ну и ор га ни зо ва ну про дук ци ју, као го ру ће пи та ње на мет ну ло се: ко је уи сти ну 
био мај стор „Сто ић”? 

По ла зи шну осно ву пред ста вља са ма пун ца као је ди ни траг ко ји се до след но по-
на вља у свим до са да шњим ис тра жи ва њи ма а са сто ји се од пра во у га о ног по ља са нат-
пи сом [Стоiс] и по ља у об ли ку шти та по де ље ног кр стом са оци ли ма у чи јем сре ди шту 
је круг са бро јем [13] као озна ком чи сто ће сре бра три на е сте про бе. Дру ги зна ча јан 
по да так ко ји се не по на вља на доц ни јим пред ме ти ма је име мај сто ра [Никола] ути-
сну то ви ше пу та (на раз ли чи тим пар ти ја ма) ка ди о ни це ко ју је цр кви у Бран ко ви ни 
1857. го ди не да ро ва ла кне ги ња Пер си да Ка ра ђор ђе вић (ВУ ЈО ВИЋ 1983: 86–87). Исто-
вре ме но, ка ди о ни ца из Бран ко ви не је нај ста ри ји са чу ва ни пред мет ко ји се мо же до-
ве сти у ве зу са овим мај сто ром (сл. 1). Ма сив на ка ди о ни ца од сре бра из ве де на је у 
сти лу би дер ма је ра а на ње ној ба зи као и на ма ти ци на ла зе се три пун це мај сто ра: 
пр ве две чине ње гов пот пис у два одво је на пра во у га о на жи га [Niкола] и [Стоiс], док 
је тре ћа пун ца озна ка фи но ће. Сма тра ју ћи ис прав но да је посре ди пот пис мај сто ра 
на стао сре ди ном XIX ве ка, ко ји не мо ра ну жно би ти пот пун, чи та ли смо га као „Ни-
ко ла Сто ис...”. 

Бо га та гра ђа бе о град ског сај џиј ско-ку јун џиј ског есна фа ко ја се мо же пра ти ти 
од 1850. го ди не, до но си оби ље по да та ка о број ним мај сто ри ма као и већ по ме ну том 

Сл. 1. Сребрна кадионица, дар кнегиње Персиде 
цркви у Бранковини, 1857. (фото: Вук Даутовић)
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Јо ва ну Ни ко ли ћу.1 Ме ђу ре ги стро ва ним 
мај сто ри ма уо чи ли смо име зла та ра Ни-
ко ле Сто ји си ље ви ћа ко ји се на мет нуо 
као је ди на мо гу ћа ра зум на прет по став-
ка у раз от кри ва њу иден ти те та мај сто ра 
„Сто и ћа”. У књи зи мај сто ра бе о град ског 
сај џиј ско-ку јун џиј ског есна фа од 1850. 
го ди не ја вља се име ку јун џи је Ни ко ле 
Сто(ј)иси ље ви ћа (stoI Çsilyvi:x) из Ужи ца, 
окру га Ужич ког, ста рог 26 го ди на, пра-
во слав не ве  ро и спо ве сти ко ји је у тре-
нут ку сту па ња у еснаф био нео же њен. Уз 
ове основ не по дат ке на во ди се да је мај-
стор ски ис пит по ла гао пред це лим бе о-
град ским есна фом 28. сеп тем бра 1859. 
го ди не.2 Ор то гра фи ја и фо не ти ка сла ве-
но срп ског је зи ка то га вре ме на да ју од го-
вор на об лик пи са ња по је ди них сло ва 
име на и пре зи ме на (РАН КО ВИЋ 2011: 13–
14), од но сно раз ли ка у пи са њу сло ва иже 
(i – гла сов не вред но сти и, ји), и сло ва и 
(ј – гла сов не вред но сти и, j, ји), чи ме се 
пот пу но по би ја те за да је пун ца [Стоiс] 
на ста ла ме ша њем ћи ри лич ног и ла ти-
нич ног пи сма. Реч је да кле о скра ће ном 
об ли ку од но сно пр вих пет сло ва пре зи-
ме на Сто ји си ље вић чи ја је ду жи на би ла 
не при клад на за из ра ду зла тар ске пун це.

До пот пу не и не дво сми сле не атри-
бу ци је по ме ну тих пун ци као озна ка мај-
сто ра Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа до шло се 
по ре ђе њем сво је руч них пот пи са овог 
зла та ра са чу ва них на два ме ста у мол би 

ко ју је као ку јун џиј ски кал фа под нео 1859. го ди не ра ди при је ма у бе о град ски сај џиј-
ско-ку јун џиј ски еснаф са зва њем мај сто ра (сл. 2).3 Сво је руч ни пот пи си на ње го вој 
мол би есна фу као и жи го ви на ка ди о ни ци кне ги ње Пер си де из цр кве у Бран ко ви ни 
са свим су по ду дар ни и не дво сми сле но ука зу ју на то да је ка ди о ни цу из вео упра во 

1 Ова гра ђа об ра ђе на је де таљ но и кон тек сту а ли зо ва на у: ДА У ТО ВИЋ 2020: 171–222.
2 ИАБ–1054, Фонд Сај џи ско-Ку јун џиј ски и Зла тар ско-Ли вач ки Еснаф, Бе о град, Књи га Мај сто ра 

есна фа сај џи ско-ку јун џиј ског од 1850. год, ред. бр. 49.
3 ИАБ – 1–к. 442, Ф. XIV, пр. 16, Мол ба кал фе Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа за при јем у еснаф.

Сл. 2. Молба калфе Николе Стојисиљевића 
Управитељству вароши београдске за пријем 

у звање мајстора сајџијско-кујунџијског 
еснафа из 1859. (Историјски архив Београда 

1–к. 442, ф. XIV, пр. 16; писмена дозвола 
за публиковање)
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ку јун џи ја Ни ко ла Сто ји си ље вић (сл. 3). Уз 
мол бу кал фе Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа из 1859. 
го ди не упу ће не Слав ном упра ви тељ ству ва-
ро ши Бе о гра да, при ло же ни су и до ка зи да је 
он као ше грт и кал фа про вео де вет го ди на 
уче ћи ку јун џиј ски за нат. По зи ва ју ћи се на 
еснаф ску уред бу, Ни ко ла Сто ји си ље вић тра-
жио је да га ку јун џиј ски еснаф при ми у зва-
ње мај сто ра. Са чу ван је и од го вор Упра ве 
ва ро ши бе о град ске ко ја је кон ста то ва ла да су 
сви за кон ски усло ви ис пу ње ни и од ре ди ла 
ку јун џи ју Ми шу На ко ви ћа, та да шњег ста ре-
ши ну, да офор ми ко ми си ју у име есна фа.4 

Доц ни је је ду гач ка озна ка ко ја се са сто-
ји од одво је но ути сну тог име на и пре зи ме на 
ре ду ко ва на ис кљу чи во на по чет на сло ва, 
за зла тар ску пун цу ду гач ког пре зи ме на. За-
др жа на је та ко ђе и уста но вље на озна ка фи-
но ће и по ре кла сре бра (срп ски грб са озна-
ком 13 про бе), ко ју је пре ма са чу ва ним сре-
бр ним пред ме ти ма про ме нио тек за кон о 
зла ту и сре бру до нет у вре ме кра ља Ми ла на 
1882. го ди не, за др жа ва ју ћи са мо мај стор ски 
жиг [Стоiс] ко ји је до пу нио офи ци јел ним 
др жав ним зна ци ма. У еснаф ским књи га ма 
из 1868. го ди не пре пи сан је да тум ње го вог 
сту па ња у еснаф са оста лим већ на ве де ним 
по да ци ма о зла та ру Ни ко ли, та да за ве де ном 
као Сто ји си ље вић.5 Ова два на чи на пи са-
ња пре зи ме на сме њи ва ће се по том у гра ђи 
ко ја по ми ње овог бе о град ског мај сто ра: ста-
ри је „Стоiсиљевић” и мла ђе „Сто ји си ље вић” 
(сл. 4).

Мај стор „Сто ић” за ко га се прет по ста-
вља ло да до ла зи као пре ча нин из Ау стриј-
ског цар ства, за пра во је Ни ко ла Сто ји си-
ље вић из Ужи ца. Ова ва рош је још у вре ме 
Ту ра ка би ла зна ча јан ку јун џиј ски и за нат ски 

4 ИАБ – 1–к. 442, Ф. XIV, пр. 16. 
5 ИАБ–1054, Фонд Сај џи ско-Ку јун џиј ски и Зла тар ско-Ли вач ки Еснаф, Бе о град, Књи га Еснаф ских 

Чла но ва Мај сто ра од 1868. год. Зла тар ско-Ли вач ких, ред. бр. 12.

Сл. 3. Својеручни потпис Николе 
Стојисиљевића (горе) и златарске пунце 

Николе Стојисиљевића са кадионице 
кнегиње Персиде (испод) (фото и 
дигитална обрада: Вук Даутовић)

Сл. 4. Златар Никола Стојисиљевић, детаљ 
породичне фотографије; (испод) детаљ 

уписа у књигу еснафских мајстора из 1859. 
(фото и дигитална обрада: Вук Даутовић)
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цен тар. По чет ком XIX ве ка Ужи це је би ло нај ве ћа ва рош по сле Бе о гра да у та да шњој 
Ср би ји све до од ла ска Ту ра ка из овог гра да. Сре ди ном XIX ве ка па све до ве ли ког 
по жа ра 1862. го ди не у ужич кој град ској чар ши ји де ло ва ло је два де сет ку јун џи ја. Кра-
јем ше зде се тих го ди на XIX ве ка у Ужи цу ра де че ти ри зла та ра са исто то ли ко кал фи 
(ПО ЗНА НО ВИЋ 1972: 19–50). Број ни сре бр ни пред ме ти са чу ва ни у ри знич ком фон ду 
Ста ре цр кве у Ужи цу све до че о ве штим мај сто ри ма чи ји зла тар ски ра до ви но се ра-
зно вр сне ти по ло шке од ли ке. Сре бр но кан ди ло при ло жио је Ста рој цр кви 1828. годи-
не ужич ки ку јун џи ја Да мјан, а истом хра му дру го кан ди ло од сре бр ног фи ли гра на 
1847. го ди не да ри вао је „еснаф ку јун џиј ски за ве чи ти спо мен” (МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 1991: 
142–146, та бле XXXIX –XLVI). Ужич ки ку јун џиј ски мај сто ри из ра ђи ва ли су укра сне 
пред ме те од сре бра, сто не при бо ре и дру ге упо треб не пред ме те (ЗО РИЋ 1990: 13). Зна-
ча јан при мер де лат но сти ужич ких ра ди о ни ца је ре дак фи ли гран ски пу тир на стао у 
пр вој по ло ви ни XIX ве ка из збир ке Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду (ДА У ТО ВИЋ 2012а: 
244–245).6 

Да ље по ре кло ужич ке по ро ди це Сто ји си ље вић чи је је пре зи ме ма тро ним из ве ден 
од име на Сто ја ве за но је за Хер це го ви ну и град Не ве си ње.7 Има ју ћи у ви ду хер це го-
вач ко по ре кло зла та ра Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа, тре ба обра ти ти па жњу на чи ње ни цу 
да су то ком XVI и XVII ве ка хер це го вач ке зла тар ске мај стор ске ра ди о ни це би ле изу-
зет но про дук тив не ка ко у ко ли чи ни из ра ђе них пред ме та та ко и кроз при ме ну за пад-
них умет нич ких обра за ца у зла тар ском умет нич ком об ли ко ва њу (РА ДОЈ КО ВИЋ 1966: 
117–131). Број не хер це го вач ке по ро ди це на се ља ва ле су се ка сни је у Ужи цу, по пут чу ве-
них Ли је вља ња ко ји су у ову ва рош до шли из око ли не Тре би ња (ПО ЗНА НО ВИЋ 1972: 30). 

У по ро ди ци је са чу ва но пре да ње да је зла тар Ни ко ла Сто ји си ље вић део за на та 
учио код зла тар ских мај сто ра у Бу дим пе шти. Овај по да так по ду да ра се са на чи ном 
пунци ра ња угар ских мај сто ра ко ји ко ри сте кур зив не пот пи се нај че шће у ви ду пре-
зи ме на у ква драт ном окви ру. Слич но по ме ну тим срп ским мај сто ри ма, зла тар Ан тун 
Герст нер из Остро го на, где је учио за нат, до шао је као зрео мај стор сре ди ном XIX века 
у Ва ра ждин. Ње гов се зла тар ски жиг са сто јао од кур зив ног пре зи ме на у ква драт ном 
окви ру [Gerst ner], уз озна ку чи сто ће ме та ла 13 про бе (LEN TIĆ 1981: 84). На чин пун ци-
ра ња Јо ва на Ни ко ли ћа [Ni ko lich] и Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа [Стоiс] уз озна ку 13 про бе 
на ме ће уже про стор Угар ске као ме сто њи хо вог зла тар ског фор ми ра ња. 

Умет нич ку за о став шти ну Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа чи не број ни пред ме ти од сре-
бра ко ји се мо гу по де ли ти на де ко ра тив не и пред ме те про фа не на ме не по пут по слу-
жав ни ка, сто ног при бо ра, чи ра ка и дру гог сре бра ко ји су до да нас де ли мич но са чу-
ва ни у при ват ним збир ка ма и му зе ји ма. Дру гу зна чај ну гру пу у ко јој на ро чи то до 
из ра жа ја до ла зи зла тар ска умет нич ка ве шти на Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа чи не број ни 

6 Ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, инв. бр. 12495.
7 Пре ма усме ном ка зи ва њу пра у ну ке зла та ра Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа, го спо ђе Ми ли це Еј дус, рођ. 

Сто ји си ље вић Па шић из Бе о гра да, за бе ле же но 22. ма ја. 2019. го ди не у Бе о гра ду. Нај ср дач ни је за хва-
љу јем на стр пље њу и усту пље ној са чу ва ној фо то граф ској гра ђи као и дра го це ним по да ци ма из по ро-
дич не за о став шти не.
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бо го слу жбе ни пред ме ти ли тур гиј ске на ме не по пут око ва је ван ђе ља, пре сто них кр сто-
ва, пу ти ра, кади о ни ца и кан ди ла, при бо ра за ми ро са ње те дру гих утва ри ко је се на-
ла зе у раз ли чи тим цр кве ним ри зни ца ма. 

Бе о град ска ра ди о ни ца зла та ра Сто ји си ље ви ћа би ла је јед на од нај зна чај ни јих, 
о че му све до чи ве ли ки број за бе ле же них зла тар ских кал фи из раз ли чи тих срп ских 
гра до ва ко је су у њој из у ча ва ле зла тар ски за нат на пу шта ју ћи је као по то њи мај сто ри. 
Ме ђу пр вим кал фа ма ко ји за по чи њу стаж код овог бе о град ског мај сто ра за бе ле жен је 
1863. го ди не Сте ван Ма тић из Шап ца. На пе ри од од че ти ри го ди не кал фе ног ста жа 
сту пио је код мај сто ра Сто ји си ље ви ћа, 18. сеп тем бра 1868. го ди не, бе о град ски Је вре јин 
Аврам Лан дау, стар ше сна ест го ди на.8 Бу ду ћи зла тар Ла зар Го ле мо вић из Шти па код 
Ужи ца сте као је зва ње кал фе 1879. го ди не у бе о град ској ра ди о ни ци Сто ји си ље ви ћа.9 
Он се зла тар ским за на том доц ни је слу жио у Кра гу јев цу, а пре ма са чу ва ним ра чу ни-
ма и кви та ма из Ста ре цр кве ко је да ти ра ју из осам де се тих го ди на XIX ве ка, Ла зар 
Го ле мо вић одр жа вао је бо го слу жбе не пред ме те, чи стио и по ли рао цр кве на кан ди ла 
те по пра вљао сре бр не кр сто ве и око ве је ван ђе ља за по тре бе овог хра ма (ДА У ТО ВИЋ 
2018: 240). У то ку 1879. го ди не у ра ди о ни цу мај сто ра Сто ји си ље ви ћа при мље не су на 
за нат мно ге кал фе: Ва са Се ла ко вић из Бо сне, Јо ван Јо ва но вић и Алек сан дар Ва си-
ље вић из Бе о гра да, То ма Ди ми три је вић из Ја го ди не, Ан то ни је Ко ва че вић из Чач ка, 
Пе тар Ил кић и Но ви ца Ко стић из Бе о гра да и Ђор ђе Илић из По же ге. Исте го ди не 
Ми ло рад Сто ји си ље вић, син мај сто ра Ни ко ле, сти че зва ње кал фе.10 Зла тар Ни ко ла 
Сто ји си ље вић до жи вео је ду бо ку ста рост и то ком Пр вог свет ског ра та пре ми нуо у 
Бе о гра ду (25. апри ла 1917), о че му је по ро ди ца оба ве сти ла јав ност чи ту љом у он да-
шњој штам пи.11 Зла тар ску ра ди о ни цу у Бе о гра ду на сле ди ли су ње го ви си но ви Све-
ти слав и Дра го љуб, ко ји су у ме ђу рат ном пе ри о ду по се до ва ли рад њу у Кнез Ми хаи-
ло вој ули ци. По ред зла тар ског за на та ба ви ли су се и сај џиј ским те про да ва ли ква ли-
тет не уво зне ча сов ни ке раз ли чи тог ти па, огла ша ва ју ћи се по пут слич них тр го ви на 
у штам пи.12 

У збир ци Му зе ја при ме ње не умет но сти чу ва се је ди ни за са да по зна ти круп ни-
ји ко мад сре бра пун ци ран жи го ви ма Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа, а реч је о пра во у га о-
ном по слу жав ни ку за о бље них угло ва, са уз диг ну тим про фи ли са ним обо дом (сл. 5).13 
Из ра ђен је тех ни ком ко ва ња и укра шен гра ви ра ним фло рал но ве ге та бил ним мо ти-
ви ма по сре ди ни сва ке од боч них стра ни ца, а у сре ди шту је кар туш ро кај не фор ме 
об ли ко ван од фо ли ја жних ор на ме на та на до ве зу ју ћи се на фор ме дру гог ро ко коа. На 
по ле ђи ни по слу жав ни ка гра ви ра ни су ини ци ја ли вла сни ка „АС” (ЗО РИЋ 1990: 37, кат. 1; 

8 ИАБ–1054, Фонд Сај џи ско-Ку јун џиј ски и Зла тар ско-Ли вач ки Еснаф, Бе о град, Књи га Кал фи Есна-
фа Зла тар ско-Ли вач ког од 1853–1889. год, ред. бр. 7; 15.

9 ИАБ–1054, Књи га Кал фи Есна фа Зла тар ско-Ли вач ког од 1853–1889. год, без ред. бр, стр. 3–4.
10 ИАБ–1054, Књи га Кал фи Есна фа Зла тар ско-Ли вач ког од 1853–1889. год, без ред. бр, стр. 3–4.
11 Бе о град ске но ви не, год. III, бр. 117, Бе о град, по не де љак 30. април 1917, 2.
12 Вре ме, год. VI, бр. 1473, Бе о град, по не де љак 25. ја ну ар 1926, 7.
13 Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, Од сек за ме тал и на кит, инв. бр. 23132. Овај пред мет 

ве ли чи не је 33 × 24 цм, а му зе ју га је да ро вао го спо дин Жи во јин Лу кић из Бе о гра да 2007. го ди не.
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ГА ЈИЋ 2007: 54–55). Овај пред мет 
зна ча јан је ар те факт срп ске гра ђан-
ске кул ту ре XIX ве ка чи ја је ма те-
ри јал ност уоб ли ча ва на ар ти фи ци-
ра ним објек ти ма ко ји на ре пре зен-
та ти ван на чин при ка зу ју њи хо ве 
по сед ни ке по твр ђу ју ћи им дру-
штве ни углед (МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 
22–37). Раз ли чи ти вер бо ви зу ел ни 
из во ри ко ји по пут Фе лик са Ка-
ни ца при ка зу ју срп ско гра ђан ство 
XIX ве ка (КА НИЦ 1985: 97), до би ја-
ју ма те ри јал ну пот по ру кроз пре-
ци зни ју ти по ло ги ју упо треб них 
пред ме та ко је из ра ђу ју до ма ћи мај-
сто ри и њи хо ве ра ди о ни це. Ова-
кви круп ни ји сре бр ни пред ме ти 
по зна ти су де ли мич но и из опу са 

зла та ра Јо ва на Ни ко ли ћа, као што су сре бр на по су да за ше ћер или свећ ња ци (ЗО РИЋ 
1990: 46, кат. 50; ДА У ТО ВИЋ 2012: 173–194). За углед не и ути цај не на ру чи о це по пут То-
ма ни је Обре но вић зла тар Сто ји си ље вић из ра ђи вао је сре бр не сто не при бо ре, као 
што је сет од шест ка ши ка из Му зе ја гра да Бе о гра да. Ка ши ке су из ду же ног об ли ка са 
из ви је ном др шком и ши ро ком спа ту лом об ли ка ви о ли не укра ше ном ини ци ја ли ма 
„Т. Е. О.” (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 114, сл. 5; КР СТИЋ-ПО ПО ВАЦ 2005: 65). Још је дан сет из ра дио-
ни це зла та ра Сто ји си ље ви ћа ко ји се са сто ји од шест ка ши чи ца из ра зи то ду гу ља стог 
плит ког дна за вр ше ног у шпиц са ши ља том спа ту лом укра ше ном фи ли гра ном и гра-
ну ла ци јом чува се у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду (ЗО РИЋ 1990: 47, кат. 59). 
Пре ма пун ца ма са озна ком 13 про бе и на ци о нал ним гр бом ови пред ме ти ра ђе ни су 
пре 1882. го ди не. Сто не при бо ре од сре бра из ра ђи вао је у сво јој бе о град ској ра ди о-
ни ци и зла тар Јо ван Ни ко лић (ДА У ТО ВИЋ 2012: 188–189). 

За срп ску ви зу ел ну кул ту ру XIX ве ка ве о ма дра го це на са зна ња пру жа фо то гра-
фи ја ко ја се чу ва у при ват ној за о став шти ни по ро ди це. Цен тар фо то гра фи је за у зи ма 
оста ре ли зла тар Ни ко ла Сто ји си ље вић са халф ци лин дром ко ји се ди окру жен си но-
ви ма Ми ло ра дом (ца рин ским чи нов ни ком и ју ве ли ром, ко ји је пре ми нуо ав гу ста 
1917. го ди не),14 Дра го љу бом и Све ти сла вом. Фо то гра фи ја је на чи ње на кра јем XIX или 
по чет ком XX ве ка, у ен те ри је ру по ро дич не зла тар ске рад ње у Кнез Ми ха и ло вој ули ци 
(сл. 6). По ред из гле да мај сто ра Сто ји си ље ви ћа ова фо то гра фи ја до ку мен ту је ве о ма 
пре ци зно и пру жа ре дак увид у ти по ло ги ју зла тар ских про из во да ко је ре но ми ра ни 
бе о град ски мај сто ри ну де сво јим кли јен ти ма.

14 Бе о град ске но ви не, год. IV, бр. 13, Бе о град, уто рак 15. ја ну ар 1918, 4.

Сл. 5. Послужавник од сребра рад златара 
Стојисиљевића (збирка Музеја примењене 
уметности, инв. бр. 23132; писмена дозвола 

за публиковање)
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Па жљи вим по сма тра њем за ста кље них ви три на у по за ди ни от кри ва се ра зно-
вр сан број ар ти фи ци ра них пред ме та од сре бра на ме ње них гра ђан ској сва ко дне ви ци 
(сл. 7). Та ко се мо гу уо чи ти раз ли чи ти ти по ви тац ни и по слу жав ни ка са руч ка ма и 

Сл. 6. Златар Никола Стојисиљевић са синовима Милорадом, Драгољубом 
и Светиславом у ентеријеру породичне радње, почетак XX века 

(власништво породице Ејдус; фото и дигитална обрада: Вук Даутовић)

Сл. 7. Витрине са сребрнином из трговине златара Стојисиљевића, детаљи 
(фото и дигитална обрада: Вук Даутовић)
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без њих, по пут оног из дру ге по ло ви не XIX ве ка ко ји се на ла зи у збир ци Му зе ја при ме-
ње не умет но сти у Бе о гра ду. У ви три на ма се мо гу ви де ти из ло же не чи ни је и зде ле, 
фру ти је ре, кор пе, др жа чи за ка ши чи це, по су де за слат ко, ше ћер-до зе, сре бр ни држа чи 
за ча ше, бо ка ли, чи ра ци, ви ше кра ки свећ ња ци, сто ни при бор за је ло по пут ка ши ка, 
раз ли чи тих ку тла ча и ка ши чи ца. По ред сре бр них пред ме та про фа не на ме не, у ви-
три на ма рад ње би ли су из ло же ни и ра зно вр сна сре бр на ви се ћа кан ди ла и ка ди о ни-
це. Ви три не на пул ту би ле су на ме ње не из ла га њу злат ног на ки та и ча сов ни ка, док су 
на зи до ви ма та ко ђе би ли из ло же ни број ни зид ни са то ви ко ји ма су тр го ва ли си но ви 
Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа. Уко ли ко прет по ста ви мо да је зна ча јан број ових пред ме та 
из ра ђен у ра ди о ни ци зла та ра Сто ји си ље ви ћа, ства ра се ја сна сли ка о де ко ра тив ним и 
упо треб ним пред ме ти ма од сре бра ко је бе о град ски зла та ри про из во де и ну де кра јем 
XIX ве ка. О про дук ци ји уну тар по ро дич не ра ди о ни це све до чи и са чу ва на сре бр на 
ка ши ка у при ват ном вла сни штву, по пут оних ко је су би ле не по сред но из ло же не у 
ви три ни тр го ви не (сл. 8). Ка ши ка има из ду же ни су спи ци јент и склад ну др шку са 
мо но гра мом „О. М.”, а са др жи пун цу [Стоiс], док је уме сто ра ни јег зна ка за фи но-
ћу сре бра на њој жиг уста но вљен на кон до но ше ња за ко на из 1882. го ди не на ме њен 
за озна ча ва ње круп них ра до ва од сре бра фи но ће 800/1000 (ДА У ТО ВИЋ 2012: 192). Ова 
озна ка дра го це на је ко ли ко и сам пред мет бу ду ћи да по твр ђу је кон ти ну и тет из ра де 
сре бр них пред ме та у ра ди о ни ци по ро ди це Сто ји си ље вић кра јем XIX ве ка, упо ре до 
са број ним им пор том.

Дру гу зна чај ну гру пу обје ка та ко ји су бо ље са чу ва ни бу ду ћи да при па да ју са крал-
ном до ме ну чи не бо го слу жбе ни пред ме ти из ри зни ца раз ли чи тих срп ских цр ка ва. 
По сред ством њих мо же мо пре ци зни је пра ти ти стил ска опре де ље ња и обра сце ко је 
то ком свог умет нич ког ра да сле ди зла тар Ни ко ла Сто ји си ље вић. Сва ка ко ме ђу ста-
ри јим ра до ви ма зла та ра Сто ји си ље ви ћа, по ред би дер ма јер ске ка ди о ни це из Бран ко-
ви не, је су две ка ди о ни це кла си ци стич ки кон ци пи ра не а чу ва ју се у Са бор ној цр кви 
у Бе о гра ду (ВУ ЈО ВИЋ 1996: 164). Дра го цен је и сре бр ни пу тир Ваз не сен ске цр кве у Бео-
гра ду на стао 1863. го ди не по на руџ би про те Или је Но ва ко ви ћа, пр вог све ште ни ка ове 
цр кве (ВУ ЈО ВИЋ 1984: 66). Фор ма пу ти ра је у осно ви би дер ма јер ска, а за да ти пред мет 

Сл. 8. Сребрна кашика, рад златара Стојисиљевића са жигом за крупно сребро Краљевине 
Србије (приватно власништво; фото и дигитална обрада: Вук Даутовић)
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је ка рак те ри стич но да на ста је као плод 
са рад ње два бе о град ска мај сто ра, Јо-
ва на Ни ко ли ћа чи је се пун це на ла зе на 
сто пи и Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа ко ји је 
пре ма жи го ви ма из ра дио гне здо ча ше 
пу тира (сл. 9). Зла тар Сто ји си ље вић та-
ко ђе за Ваз не сен ску цр кву по на руџ би 
имућ ног бе о град ског тр гов ца Дра га 
Бр њо ша 1866. го ди не из ра ђу је две ма-
сив не сре бр не ка ди о ни це (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 
116–117; 1984: 68). Кла си ци стич ка фор-
ма ових ка ди о ни ца и ор на мен тал ни ре-
пер то ар сти ла Лу ја XVI до пу ње ни су 
фло рал но ве ге та бил ним ре пер то а ром 
по ре клом из ле вант ског ба ро ка ју га Бал-
ка на (ХАН 1970: 672). Ово за па жа ње Ве-
ре не Хан усме ре но ви ше ка тра же њу 
стил ских до след но сти сход но на уч ним 
нор ма ма вре ме на у ко ме на ста је дра го-
це но је јер па жњу усме ра ва на мо гућ-
но сти ком би но ва ња ви зу ел них фор ми 
или тра ди ци ја европ ске и бал кан ске ви-
зу ел не кул ту ре склад но ком по но ва них 
у це ли ну. 

Сре бр не ка ди о ни це ко је из ра ђу је 
Ни ко ла Сто ји си ље вић ни су се на ла зи ле 
са мо у ве ли ким ва ро шким хра мо ви ма. 
Ма сив ну ка ди о ни цу од сре бра у сти лу 
ка сног би дер ма је ра да ро вао је бе о град-
ски тр го вац Ми ли ја Па вло вић цр кви у 
Ра чи, 27. мар та 1866. го ди не (сл. 10).15 На-
ру чу ју ћи пред ме те од углед них мај сто-
ра из умет нич ко-за нат ских цен та ра ка-
кав је био Бе о град, тр гов ци по пут Па-
вло ви ћа до при но си ли су про ме на ма у 
ви зу ел ној кул ту ри на ши рем про сто ру.

Све до чан ство ве ли ке умет нич ке и 
зла тар ске ве шти не Ни ко ле Сто ји си ље-
ви ћа су ар хи је реј ски сре бр ни свећ ња ци 

15 Ка ди о ни ца се на ла зи у ри зни ци Епар хи је шу ма диј ске при ма на сти ру Ка ле ни ћу. 

Сл. 9. Детаљ гнезда чаше сребрног путира 
Вазнесенске цркве у Београду, 1863. 

(фото: Вук Даутовић)

Сл. 10. Сребрна кадионица цркве у Рачи, 1866. 
(фото: Вук Даутовић)
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ко је је Ка та ри на Па је вић 1867. го ди не при ло жи ла бе о град ској цр кви Ру жи ци (ВУ ЈО ВИЋ 
1996: 166–167). Ди ки ри ја и три ки ри ја из ве де не су у сим би о зи европ ских ис то ри стич-
ких сти ло ва уз до да так пар ти ја од фи ли гра на. Сто па и др шка об ли ко ва не су пре ма 
мо де лу би дер ма јер ске сре бр ни не а по је ди ни сег мен ти де ко ри са ни су фи ли гран ским 
ли сто ви ма са умет ну том ста кле ном па стом. Исти тип фи ли гран ског укра са по ја вљу је 
се из но ва на но ду су др шке из ко је се из ви ја ју кри ла ти зма је ви у фор ми во лу та ко ји 
но се ча ши це за све ће, два на ди ки ри ји, а три на три ки ри ји. Пред ста ве зма јо ли ких 
би ћа из ве де не су са из у зет ном пла стич но шћу по твр ђу ју ћи зла тар ско уме ће Ни ко ле 
Сто ји си ље ви ћа. Из сре ди шта свећ ња ка над фи гу ра ма зма је ва уз ди же се раз ли ста ли 
крст укра шен ста кле ном па стом. У ри зни ци Цр кве Ваз не се ња Го спод њег у Чач ку 
чу ва ју се сре бр на ди ки ри ја и три ки ри ја из 1874. го ди не об ли ко ва не на исти на чин. 

Упо тре ба де ко ра тив них еле ме на та од фи ли гра на ко ји се ја вља ју на пред ме ти ма 
про фа не на ме не, по пут ка ши чи ца из Му зе ја при ме ње не умет но сти (ЗО РИЋ 1990: 47, 
кат. 59), као и дво свећ ња ку и тро свећ ња ку из цр кве Ру жи це у Бе о гра ду, на до ве зу је се 
на ста ри ју бал кан ску ку јун џиј ску тра ди ци ју. По ред об ли ко ва ња ис то ри стич ке сре-
бр ни не зла тар Сто ји си ље вић из ра ђи вао је и пре сто не кр сто ве у пот пу но сти об ли ко-
ва не у скла ду са ста ри јом бал кан ском прак сом. За Цр кву Ро ђе ња Пре све те Бо го ро-
ди це у Ве ли кој Мо шта ни ци зла тар Ни ко ла Сто ји си ље вић из ра дио је фи ли гран ски 
оков за крст уса ђен на ли ве ну др шку и сто пу, да то ван у 1858. го ди ну (ВУ ЈО ВИЋ 1973: 
67–69). Пре сто ни крст из Са бор не цр кве у По жа рев цу, та ко ђе де ло зла та ра Сто ји си-
ље ви ћа, по на чи ну из ра де и ти по ло шки сле ди фор ме фи ли гран ских око ва них кр сто-
ва ка рак те ри стич не за бал кан ски ку јун џи лук пр ве по ло ви не XIX ве ка (КА СА ЛИ ЦА 
1997: 67–68). Па ра ле ла се мо же по ву ћи са кр сто ви ма од фи ли гра на ко је је на тра ди-
ци о на лан на чин фи ли гра ном из ра ђи вао зла тар Јо ван Ни ко лић (ДА У ТО ВИЋ 2012: 186–
187). Упо тре ба фи ли гран ске тех ни ке у де ко ра ци ји ис то ри стич ких фор ми та ко ђе је 
по ку шај ускла ђи ва ња раз ли чи тих тра ди ци ја не са мо у за нат ско-тех но ло шком већ и 
у чи сто умет ни чом сми слу.

У ри зни ци ва љев ске Цр кве Бо го ро ди чи ног по кро ва са чу ва но је ма сив но сре-
бр но кан ди ло при ло же но овом хра му 1867. го ди не (ДА У ТО ВИЋ 2017: 217–218). Ви се ће 
кан ди ло из ве де но је у сти лу дру гог ро ко коа а са ста вље но је од ши ро ке на гла ше но 
бо ка сте ча ше укра ше не ро кај ним кар ту ши ма ком по но ва ним од С-во лу та и фло рал-
них мо ти ва. Врат кан ди ла об ли ко ван је по пут пла ме на и из ду жу је се до ре ци пи јен та 
за ста кле ну ча шу док му је дно за вр ше но ма сив ном ал ком. Др шке за ла нац су об ли ка 
круп них во лу та на ко је се на до ве зу ју ква драт но про фи ли са не ка ри ке лан ца на су прот-
ној стра ни при ку пље не ма ти цом у фор ми отво ре не кру не (сл. 11). По је ди нач ни де-
ло ви кан ди ла од ал ке на дну до ма ти це пун ци ра ни су одво је но жи го ви ма мај сто ра 
[Стоic] и озна ка ма чи сто ће сре бра 13 про бе. Сре бр но кан ди ло ва љев ске цр кве од раз 
је уку са ва ро шког гра ђан ства чи ја је ак тив на кти то ри ја ути ца ла на опре му и из глед 
ли тур гиј ског про сто ра то ком XIX ве ка. 

За Са бор ну цр кву у По жа рев цу зла тар Ни ко ла Сто ји си ље вић из ра дио је сре бр ни 
при бор за ми ро са ње ко ји је овом хра му при ло жен 1871. го ди не (сл. 12). Из ве ден је 
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пре ма мо де ли ма би дер ма јер ског 
сре бра, а са сто ји се од по су де за је-
леј са тац ном и ми ро саљ ке. По су да 
за уље уса ђе на је у сре ди шту тац не 
ре бра стих по ви је них иви ца де ко ри-
са не цве то ви ма ру же. Суд за је леј 
је ци лин дрич ног об ли ка гра ви ран 
мо ти вом кр ста и за тво рен по лу лоп-
та стим дво стру ко сег мен ти ра ним 
по клоп цем, укра ше ним дуж обо да 
ру жи ним цве то ви ма и за вр шен рав-
но кра ким кр стом на вр ху. Ми ро-
саљ ка се са сто ји од др шке са рав-
но кра ким кр стом на кра ју и по лу-
кру жно за вр ше не тан ке пљо сна те 
спа ту ле на су прот ном. Др шка је 
пљо сна та и ма сив на, про фи ли са на 
по угле ду на сто ни при бор за обе-
до ва ње, по пут др шке но жа.

Са бор ној цр кви у Кра гу јев цу 
1885. го ди не при ло же на је ре пре зен-
та тив на ка ди о ни ца од сре бра са 
зла тар ским жи го ви ма Ни ко ле Сто-
ји си ље ви ћа (ДА У ТО ВИЋ 2018: 233). 
Ова ма сив на ка ди о ни ца по фор ми 
је слич на прет ход ним кла си ци стич-
ким оства ре њи ма. Ча ша и по кло-
пац по ли го нал но су раш чла ње ни, 
по су да за жар уса ђе на је на ви со ку 
окру глу сто пу а по вр ши на ча ше до-
след но је кла си ци стич ки де ко ри-
са на буј ним гир лан да ма, си ме трич-
ним ро зе та ма и ка не лу ра ма. По-
кло пац са кр стом на вр ху из диг нут је тро сте пе но у фор ми ку по ле са лан тер ном и 
де ко ри сан цвет ним гир лан да ма и ро зе та ма. Срод не ка ди о ни це ко је зла тар Сто ји си-
ље вић кон ти ну и ра но из ра ђу је од сре ди не XIX ве ка све до че о при хва ће ним фор ма ма 
ко је су из ве сно сма тра не за ве о ма ре пре зен та тив не. По ми ња но ли тур гиј ско сре бро 
и дру ги пред ме ти из ра ђи ва ни су у број ним ис то ри стич ким стил ским ва ри ја ци ја ма 
те њи хо ве ви зу ел не фор ме ва ри ра ју од ка сног кла си ци зма и би дер ма је ра до дру гог 
ро ко коа и нео ба ро ка. У умет нич ком сми слу оства ре ња Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа у срп-
ској сре ди ни ре цент на су европ ским то ко ви ма. 

Сл. 11. Сребрно кандило из ваљевске Цркве 
Богородичиног покрова, 1867. (фото: Вук Даутовић)

Сл. 12. Сребрни прибор за миросање, Саборна 
црква у Пожаревцу, 1871. (фото: Мирослав Лазић)
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Још је дан од зна чај них зла тар ских ра-
до ва Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа је сре бр ни 
оков пре сто ног је ван ђе ља из Са бор не 
цр кве у По жа рев цу (ВУ ЈО ВИЋ 1968: 118). 
Књи га је штам па на у Мо сков ској си но дал-
ној ти по гра фи ји 1868. го ди не те је из ве-
сно око ва на сре бром то ком се дам де се тих 
го ди на XIX ве ка. Оков је ра ђен ве о ма ми-
ну ци о зно, упо тре бом кит ња стих сре бр-
них пла ке та са ико но граф ским пред ста-
ва ма. Пред ња ко ри ца у угло ви ма са др жи 
бо га те ро кај не кар ту ше са при ка зи ма је-
ван ђе ли ста за пул то ви ма, пра ће не њи хо-
вим сим бо лич ким пер со ни фи ка ци ја ма. 
У сре ди шту је овал ни ме да љон окру жен 
све тло сним зра ци ма са пред ста вом три-
јум фал ног вас кр се ња Хри сто вог из отво-
ре ног гро ба са кр сним бар ја ком у сла ви 
пре ма у ба рок ној епо хи уста но вље ном 
ико но граф ском обра сцу (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 
1989: 111–114; 1996: 322–333). На по ле ђи ни 
је ван ђе ља су у угло ви ма сре бр не сто пе 
док се у сре ди шту на ла зи овал ни ме да-
љон са при ка зом Рас пе ћа Хри сто вог под Сл. 13. Сребрна кадионица Саборне цркве 

у Крагујевцу, 1885. (фото: Вук Даутовић)

Сл. 14. Оков престоног јеванђеља пожаревачке Саборне цркве, седамдесете године XIX века, 
детаљ са сценом Васкрсења Христовог (десно) (фото: Мирослав Лазић)
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зи ди на ма Је ру са ли ма у чи јем под нож ју су пре ста вље ни Бо го ро ди ца и Све ти Јо ван Бо-
го слов, та ко ђе у це ли ни при ка за но пре ма ли ков ној прак си XVI II ве ка (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 
1996: 193, 329–330, сл. 72). До ма ћи зла та ри по ка зи ва ли су са вре ме но раз у ме ва ње фор-
ми и об ли ка успе шно их при ме њу ју ћи при об ли ко ва њу пред ме та од сре бра, док им се 
од нос пре ма све тим сли ка ма од но сно ли ков ним фор му ла ци ја ма од ли ко вао пот пу ном 
ре тро спек тив но шћу. Ра де ћи оков по жа ре вач ког је ван ђе ља, зла тар Сто ји си ље вић упо-
тре био је ста ре мо де ле пре но се ћи у ствар ност дру ге по ло ви не XIX ве ка фор ме и обли-
ке ко ји су при па да ли ње го вим пр вим де це ни ја ма. 

Зла тар ски опус и лич ност мај сто ра Ни ко ле Сто ји си ље ви ћа од сли ка ва ју за јед но 
број не аспек те срп ске кул ту ре дру ге по ло ви не XIX ве ка, са жи ма ју ћи го то во све ње не 
про ти ву реч но сти. По ре клом из ори јен тал не ва ро ши ка кво је би ло Ужи це, Сто ји си-
ље вић је зла тар ски за нат из у чио у Бу дим пе шти као ср цу сред ње Евро пе а по том је 
по стао је дан од нај у ти цај ни јих чла но ва бе о град ског ку јун џиј ског и по то њег зла тар-
ског есна фа. Де лу ју ћи у пре сто ни ци кне же ви не и за тим кра ље ви не Ср би је, из ра ђи вао 
је пред ме те од сре бра у ду ху исто ри зма са свим ја сних и пре по зна тљи вих стил ских 
ка рак те ри сти ка, при ло го ђа ва ју ћи на ме ну не ких од њих ло кал ној кул тур ној прак си и 
дру штве ним на ви ка ма. Број не кал фе и раз ви је на ра ди о ни ца сли ка су пр ве на цио нал-
не ма ну фак ту ре ко ја је про из во ди ла јед на ко про фа не пред ме те ко ли ко и оне са крал-
не, на ме ње не пра во слав ној цр кви. Иста умет нич ка и стил ска до след ност ис по ље на је 
при об ли ко ва њу обе гру пе дра го це них пред ме та. Ко нач но, по ку ша ји ускла ђи ва ња 
фи ли гран ске тех ни ке и ње не при ме не на по је ди ним пред ме ти ма уз не го ва ње ста-
рих ба рок них фор ми у до ме ну сли ков ног од ра жа ва ју од нос зла та ра Сто ји си ље ви ћа 
пре ма кул тур ном мо де лу из ко га је по те као, а ко ји је сво јим умет нич ким де ло ва њем 
ве о ма спрем но и те мељ но ме њао. Уо че ни па ра лел ни фе но ме ни од ли ка су кул тур ног 
плу ра ли зма ка рак те ри стич ног за срп ску кул ту ру XIX ве ка. Ди на мич не про ме не ко је 
су обе ле жи ле ову епо ху по чи ва ле су на сна зи по је ди на ца по пут зла та ра Ни ко ле Сто-
ји си ље ви ћа, чи јим де ло ва њем и од но сом спрам са вре ме ног и тра ди ци је је оства ре на 
те мељ на мо дер ни за ци ја срп ског дру штва, што у из ве сном сми слу ви зу ел но по твр ђује 
и по ро дич на фо то гра фи ја с по чет ка XX ве ка ко ја овог ве ли ког мај сто ра ме мо ри ше 
као ти пич ног гра ђа ни на та да шње Евро пе.
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Vuk F. Da u to vić
WHO WAS MA STER “Стоiс” − ABO UT THE GOL DSMITH  

NI KO LA STO JI SI LJE VIĆ

Sum mary

Re se ar chers of Ser bian ap plied art, as well as nu me ro us pre ser ved ar ti fied sil ver ob jects with 
his marks, iden ti fied ma ster “Sto ić” as one of the most im por tant gol dsmiths of the se cond half of 
the 19th cen tury. For mo re than half a cen tury, the gol dsmith’s hal lmark from whom the sur na me 
“Sto ić” was in cor rectly de ri ved was the only in for ma tion abo ut this pro mi nent ma ster. Aft er ex ten-
si ve fi eld re se arch and col lec ting new items with his marks, as well as stu ding the ar chi val ma te rial, 
we ca me to a re li a ble at tri bu tion that iden ti fi es the ma ster “Sto ić” as the Bel gra de gol dsmith Ni ko la 
Sto ji si lje vić. He was born in Uži ce in 1833 and stu died gol dsmit hing as a jo ur neyma n for ni ne years 
in Bu da pest and ot her ci ti es. He was en te red as the ma ster in the bo ok of the Bel gra de gu ild of 
watchma kers and gol dsmiths aft er he to ok the ma ster’s exam in front of the en ti re Bel gra de gu ild on 
Sep tem ber 28, 1859, at the ti me when the head was the gol dsmith Mi ša Na ko vić. In the work shop 
of gol dsmith Sto ji si lje vić, jo ur neyme n from nu me ro us ci ti es thro ug ho ut Ser bia le ar ned the craft. 
This gol dsmith craft ed use ful and de co ra ti ve items ma de of sil ver, and his works can be di vi ded 
in to ar ti sti cally de sig ned ob jects of pro fa ne pur po se and ci vil uten sils and li tur gi cal sil ver and 
uten sils in ten ded for the Ort ho dox Church. The se art ob jects we re ma de in nu me ro us hi sto ri cal 
styli stic va ri a ti ons and the ir vi sual forms va ried from la te clas si cism and Bi e der me i er to the se cond 
Ro co co and Neo-Ba ro que. In the ar ti stic sen se, the works of Ni ko la Sto ji si lje vić in the Ser bian 
en vi ron ment com ple tely fol lo wed Eu ro pean trends. The at tri bu tion of Ni ko la Sto ji si lje vić as the 
ma ster “Sto ić” is a step to wards a mo re com ple te and well-ar gued na ti o nal cul tu ral hi story.

Keywords: ma ster “Sto ić”, Bel gra de gu ild of watchma kers and gol dsmiths, Ni ko la Sto ji si lje vić, 
hi sto ri cism, ar ti stic sil ver craft, Ser bian gol dsmit hing in the 19th cen tury.
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