
Апстракт: Материјални објекти попут литургијских предмета важни 
су за визуелну културу, будући да одражавају разнородне аспекте култур-
не и друштвене историје, социјалну и економску динамику времена, те 
уметничке прилике и феномене. Уметнички обликовани богослужбени 
предмети из саборног храма Вазнесења Христовог у Чачку припадају још 
једној важној катедралној ризници која није целовито сагледана и проту-
мачена са аспеката историје уметности и визуелне културе. Сребрнина, 
везени текстил и друге драгоцености из ове црквене ризнице као активни 
посредници осликавају културну, црквену и друштвену динамику у 
важном градском средишту попут Чачка. Истовремено, они су одраз 
ширих културних прилика у Србији XIX века. Интензивне промене у визуе-
лној култури карактеристичне за ово раздобље могу се јасније сагледати 
управо кроз трансформације материјалних артифицираних предмета, 
њихову динамичну циркулацију и дужину употребног трајања. Препо-
знавањем богослужбених предмета из чачанске катедралне цркве као 
објеката којима је „материјализована хришћанска стварност“ могу се 
јасније одредити карактер и одлике српске црквене уметности XIX века, 
те улоге материјалних предмета у њеном манифестовању.
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Abstract: Material objects such as liturgical items are important for visual 
culture, as they reflect diverse aspects of cultural and social history, the social 
and economic dynamics of their time and the artistic circumstances and phe-
nomena. The artistically shaped liturgical objects from the Cathedral Church 
of the Ascension of Our Lord in Čačak belong to yet another important cathe-
dral treasury that has not been fully looked into and interpreted from the 
aspects of the history of art and visual culture. The silverware, embroidered 
textiles and other valuables from this church treasury depict as active media-
tors the cultural, ecclesiastical and social dynamics in an important urban 
centre such as Čačak. At the same time, they constitute a reflection of wider 
cultural circumstances in the 19th-century Serbia. Intense changes in the visu-
al culture, characteristic of this period, may be observed more clearly pre-
cisely through the transformations of material artified objects, their dynamic 
circulation and the time during which they could be used. By recognizing the 
liturgical objects from Čačak’s cathedral church as objects that “have materi-
alised Christian reality” it is possible to determine more clearly the character 
and the characteristics of the Serbian church art in the 19th century and the 
role of material objects in its manifestation.

Key words: materiality, church art, goldsmithery, liturgical objects, Church of 
Saint George, Cathedral Church of the Ascension of Our Lord, Čačak, 19th 
century

Покретни предмети, често маргинализовани у старијим науч-
ним истраживањима, доспели су у фокус интересовања савре-
мене науке као објекти којима се опредмећује и материјализује 

* vukdau@gmail.com
** Чланак представља резултат 

рада на пројекту Филозофског факултета 
Универзитета у Београду са матичним 
бројем 17329235, који заступа проф. др 
Миомир Деспотовић, а чији је руководи-
лац проф. др Јелена Ердељан.

Вук Ф. Даутовић
Универзитет у Београду

Филозофски факултет – Одељење 
за историју уметности

Материјалност и визуелна 
култура: литургијски предмети 
из саборног храма Вазнесења 
Христовог у Чачку**

7.046.3(497.11)''18''



хришћанска религијска стварност.1 Литургијски предмети веза-
ни за црквену и културну историју града Чачка осликавају 
друштвене промене, историјско-уметничке прилике, те транс-
фер културних модела карактеристичних за XIX век, творећи 
свакодневицу овог периода једнако као црквена архитектура 
или монументално сликарство. Поједини сачувани предмети 
заправо су једино материјално уметничко сведочанство о не-
сталим црквеним објектима попут чачанске цркве Светог Ђорђа, 
са којом су чинили интегралну културну целину. Ови објекти 
истовремено сведоче о начинима на које је формирана сакрална 
топографија Чачка у XIX веку. Пажљива уметничка обрада 
предмета богослужења, избор разноврсних материјала од којих 
су израђивани и томе подесних медија, уз иконографске и друге 
представе на њима, учинили су да истовремено припадају и 
свету покретних материјалних објеката и свету слика, што их 
чини предметима сложене рецепције, који захтевају адекватан 
методолошки приступ. Управо је заокрет у историји уметности, 
који се може назвати „материјалан“, проблематизовао сложену 
функцију објеката и материјалних предмета у изградњи визуел-
не културе.2 Улога материјалних објеката попут оних који се 
употребљавају у литургијском богослужењу може се јасније 
тумачити уколико се посматрају унутар сакралног домена 
усмеравајући нарочиту пажњу на однос различитих друштве-
них и социјалних контекста и околности под којима су ови 
предмети обликовани. За потпуно разумевање религијског зна-
чаја који су имали важна је функција којој кореспондирају 
подесни симболи и слике.

Храм Вазнесења Христовог у Чачку има дуговеку исто-
рију, а прва црква Богородице Градачке подигнута је као 
немањићка задужбина у XII веку.3 Поједини материјални пред-
мети, спорадично сачувани, убедљиво сведоче о сложености и 
слојевитости визуелне културе овог храма током његовог дугог 
трајања.4 Нововековном културном слоју, међутим, припада 
највећи број данас сачуваних предмета, па ће они бити подвр-
гнути научној пажњи и обради.5 Период османске владавине 
старој чачанској цркви променио је намену, те је претворена у 
џамију. За новију историју нарочито је значајан период дева-
стације након аустро-турског рата из тридесетих година XVIII 
века. Након тога, у Првом српском устанку, чачанска црква 
изнова је посвећена и у њој су се одржавала спорадична бого-
служења. По завршетку периода револицује и Другог српског 
устанка, чачанска црква је наново освећена 6. септембра 1834. 
године.6 До времена владике Никифора Максимовића Ужице је 
било седиште епископа, да би га он 1831. године из ове вароши 
преместио у Чачак.7 Тридесетих година XIX века долази до 
велике црквене обнове, коју најпре карактерише црквена ауто-
номија, стварање националне јерархије и епископата, те 
изградња, опремање и снабдевање стотине цркава на подручју 
Митрополије београдске.8 У овој националној обнови кључну 
улогу имао је кнез Милош Обреновић са својом породицом, 
која управља ондашњом Србијом.9 Управа над Чачком била је 
поверена брату кнеза Милоша, господару Јовану Обреновићу. 
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Друштвено-политичка улога Обреновића колико и њихова 
лична религиозност имали су значајну улогу у опремању онда-
шњих српских цркава. Од самих материјалних могућности 
Обреновића као ктитора пресуднији је био њихов утицај на 
промене спрам „уметничког укуса епохе“, које се јасно уочавају 
кроз политику прилагања и избор одређених уметничких 
форми и стилова.10

развој чачанске вароши и сакралних објеката у њој везан 
је за престанак османске власти, те пратеће политичке факторе 
који су утицали на развој црквене уметности и њену друштвену 
ангажованост. Поред цркве Богородице Градачке, односно 
потоњег храма Светог Вазнесења Христовог у Чачку, у српском 
делу вароши близу гробља подигнута је око 1820. године црква 
Светог Ђорђа као задужбина господара Јована Обреновића. 
Црква је богато снабдевена утварима од сребра и књигама, уз 
„прекрасно ново темпло“. Након пресељења седишта Епарије 
ужичке у Чачак, ова је црква добила катедралну намену. Црква 
Светог Ђорђа постојала је до јула 1877. године, када је сруше-
на, док су иконе алексија Лазовића и богослужбени предмети 
пренети у цркву Вазнесења Христовог.11

Слична пракса преношења драгоцености из старијих црка-
ва у нове храмове или обновљене цркве била је веома распрос-
трањена. Масивни сребрни прибор за евхаристију, уз друге 
драгоцености, пренети су из старе придворне цркве господара 
Јеврема у нову ваљевску цркву Богородичиног покрова.12 
Сличан је принцип чувања црквених старина током XIX века 
присутан и приликом преноса вредних утвари из Старе него-
тинске цркве у нови саборни храм у овом граду.13 Богослужбеним 
предметима који су припадали старијим црквама настављано је 
у континуитету литургијско богослужење, те су у том смислу 
они једнако везани за првобитне храмове колико и оне у којима 
је њима доцније служено.

Сачувани богослужбени предмети из чачанске ризнице 
који су настаjaли до четврте деценије XIX века припадају кул-
турно и типолошки каснобарокној култури, која постепено 
поприма одлике класицизма.14 Међу најстаријим предметима је 
кандило, које се доводи у везу са кнезом Николом костићем, а 
начињено је од сребра почетком XIX века.15 Ово црквено све-
тлило израђено је у духу балканско-османске златарске праксе, 
уочљиве пре свега у самој форми, те секундарној декорацији, 
вегетабилном украсу и мотивима попут дрвета кипариса. као 
декоративни елемент, на кандилу се јављају лица са нимбови-
ма, која се могу идентификовати као представе светитеља. 
Значајна карактеристика чије је упориште у старијој балканској 
уметности јесу три волутасте змијолике немани, које држе 
чашу кандила и спајају је ланцима са матицом.16 Овакви зла-
тарски радови, извесно из домаћих радионица, спона су са 
уметношћу краја XVIII века и њеним токовима који су били 
формирани под утицајем османске градске културе и исламске 
златарске уметности.

Чачански кнез Васа Поповић приложио је 1831. године за 
вечни спомен сина Јова цркви Светог Ђорђа масивнио сребрно 
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кандило.17 Барокне форме, ажуриране површине покривене 
флорално-вегетабилном декорацијом, као и ливене фигуре 
херувима који носе ланце, недвосмислено указују на тзв. „јеру-
салимски“ тип кандила.18 Оваква кандила су најрепрезентатив-
нији вид сребрнине који се могао наћи у првим деценијама XIX 
века, а прилагали су их црквама једнако моћни појединци, као 
и богати градски еснафи.19 Јерусалимска кандила присутна на 
широком балканском простору одраз су заједничке визуелне 
културе хришћана неговане у Османском царству.20

Сачувани путир из 1833. године, којим је служено у цркви 
Светог Ђорђа, приложила је Љубица, супруга Марка рогића. 
карактеристичан је за уметничке токове првих деценија XIX 
века. његова веома широка, тростепено издигнута левкаста 
кована стопа гравирана је биљним мотивима попут других 
сличних предмета које израђују кујунџије од различитих легу-
ра и сребра. Дршка је глатко полирана и профилисана као балу-
стер са нодусом по средини. Гнездо чаше путира ажурирано је 
и у потпуности позлаћено, а састоји се од симетричних биљних 
мотива, грана љиљана и цветова руже изведених у духу класи-
цизма. Причесна чаша је звонаста и широка (сл. 1).21 Овај 
путир јамачно је био у време када је њиме служено масивна и 
репрезентативна евхаристијска чаша, чија је форма одражавала 
савремене уметничке токове епохе. Дарак од бордо свиле, 
такође приложен 1833. године, који је „Љубица, супруга Марка 
Ђогата“, даривала цркви,22 извесно је прилог исте ктиторке 
који је чинио целину са путиром.

Премештање седишта епархије из Ужица у Чачак условило 
је убрзану обнову катедралне цркве, чему је знатно допринео 
владика Никифор Максимовић. Приликом освећења чачанске 
цркве, које је епископ Никифор обавио са „шест свештени пер-
сона“ у септембру 1834. године, наводи се да је храм поседовао 
из старије ризнице XVIII века један златан крст и четвороје-
ванђеље.23 антиминс који је владика Максим том приликом 
освештао потиче из Јерусалимске патријаршије, а отиснут је у 
време патријарха аврамиоса с краја XVIII века.24 антиминси 
отиснути за овог јерусалимског патријарха налазе се у бројним 
српским црквама и карактеристични су управо за раздобље сти-
цања црквене аутономије.25 Настојањем епископа Никифора 
Максимовића у граду је подигнут велелепни владичански конак 
1837. године. У Чачку су епископи столовали од 1831. до 1854. 
и од 1897. до 1933. године.26 кнез Милош Обреновић поменут 
је у попису добротвора храма Вазнесења Христовог као при-
ложник архијерејског чиновника 1831. године.27 Даривање 
архијерејског чиновника свакако је било у вези са премештањем 
трона епископа ужичких у Чачак, које се догодило исте године. 
Господар Јован Обреновић је своме куму владики Никифору 
Максимовићу даривао архијерејску митру, која се налазила у 
чачанској цркви, а сматра се да је доцније однета у Београд.28 
Забележено је и да су после Првог светског рата у Београд због 
несташице послата из Чачка четири комплета архијерејских 
одејанија. У заоставштини епископа Никифора помињу се „пла-
ветни крст са камењем драгим“ и „крст са брилијантима и злат-
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17  Бојовић 2014: 48.
18  Хан 1959: 69–70; Тимотијевић 

1996а: 129.
19  Уп. збирку кандила из Старе 

цркве у крагујевцу, Даутовић 2018: 239–
242.

20  Макуљевић 2005: 72–111.
21  Висина путира износи 25 cm, 

пречник стопе 16,5 cm, чаша пречника 9,5 
cm. Недостатак конзерваторских третма-
на у великој мери умањује рецепцију 
ових драгоцених предмета, који, прекри-
вени патином, не могу бити ваљано виђе-
ни нити сагледани и валидирани у кон-
тексту епохе.

22  Бојовић 2014: 47.
23  Бојовић 2014: 47–48.
24  изложен је у сталној поставци 

Народног музеја у Чачку.
25  Даутовић 2020: 466–469.
26  Бојовић 2014: 50.
27  О овоме детаљније у расправи 

др С. Јаковљевића о богослужбеним књи-
гама чачанске цркве у овом броју Сао-
пштења.

28  Бојовић 2014: 50.
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ним ланцима“, који је поклонио кнез александар карађорђевић.29 
као аналогија може послужити напрсни крст од злата и емјала, 
извесно руског порекла, на чијој је полеђини гравирано „кнез 
Српски александ. карађорђевић“ из ризнице манастира 
Хиландара.30 Другим крстом овог типа одликован је и потоњи 
владика Јоаникије Нешковић. Овом архијереју је кнез Михаило 
Обреновић септембра 1860. године даривао панагију од злата са 
драгим камењем.31

У ризници чачанске цркве сачувани су архијерејска митра, 
са кожном кутијом, набедреник и пар наруквица (сл. 2). Ови 
везом украшени предмети, који припадају архијерејском орна-
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29  Бојовић 2014: 50.
30  Брмболић 2016: 270–271.
31  Бојовић 2014: 50–51. Ови су 

предмети идентификовани и налазе се у 
изложбеној поставци Православног духо-
вног центра „Владика Николај Велими-
ровић“ у краљеву, смештеном у згради 
господар Васиног конака, те ће из 
техничких разлога бити објекти будућих 
научних истраживања.

Вук Ф. Даутовић77

1. Путир, дар Љубице Рогић, 1833

1.  Chalice, gift of Ljubica Rogić, 1833



ту, истичу се нарочитом репрезентативношћу и потичу из XIX 
века. Митра је високо издигнута и начињена од вишњевог 
сомота, те украшена техником веза и златовеза. Подељена је 
крстообразно са четири, богатим златовезом формиране траке, 
у којима су емајлом изведени медаљони са приказима јеванђе-
листа и њиховим симболичким персонификацијама. У слобод-
ним пољима су крупне представе шестокрилих серафима, 
педантно везеног лица разнобојним концем и златовезених 
крила, изведених уз употребу златних шљокица. Почелица је 
такође богато украшена приказима серафима, бисерима и 
стакленом пастом у кружним декоративним фасунзима. На 
врху митре је крст од прозирне стаклене пасте, а постава у 
унутрашњости је промењена и смарагдне је боје.32 У збирци 
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32  Висине је 26,5 cm и пречника 20 
cm.
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2.  Делови архијерејског орната ужичких епископа: пар 
наруквица (горе лево), набедреник (горе десно) и 
архијерејска митра са припадајућом кожном 
кутијом (испод)

2.  Parts of the archihiereus’s chasuble of the bishops  
of Užice: a pair of epimanikia (upper left), epigonation 
(upper right) and arhihiereus’s mitre with pertaining 
leather box (below)



архијерејских митри Српске патријаршије израђиваних претеж-
но у српским, грчким и руским радионицама од XV до XX века 
нема митре која је припадала Никифору Максимовићу, док је 
сачувана чачанска митра, блиска примерцима из касног XVIII и 
XIX века.33 Техничке појединости и начини израде ових репре-
зентативних оглавака такође се нису мењали у поменутом пери-
оду, а вештина њиховог обликовања је готово непромењена и до 
данас.34 кутија намењена чувању митре шестоугаоног је обли-
ка, изнутра постављена пурпурном свилом, док је споља 
пажљиво обложена бордо кожом украшеном златотиском. 
Затварала се малом бравом са кључем. Познато је да су за 
чување репрезентативних престоних крстова током XVIII и 
XIX века израђиване луксузне постављене кутије, обложене 
кожом на исти овај начин.35 Посебна кутија намењена архије-
рејској митри говори такође о њеној материјалној вредности, 
као и о потреби за брижљивим чувањем овог предмета.

Набедреник је уобичајеног облика и садржи разнобојним 
концем минуциозно везену представу Васкрсења Христовог, 
ивице су покривене златовезом, док су у угловима овални 
медаљони са приказима јеванђелиста и њиховим симболима. 
ивице набедреника украшене су тешким срменим ресама и 
богатим кићанкама од уплетених златних нити.36 Представа 
Христовог Васкрсења на набедренику у потпуности следи 
барокни иконографски модел тријумфалне победе Христове 
над смрћу.37 Пар наруквица израђен је од вишњеве кадифе и 
богато покривен златовезом. На првој наруквици је представа 
арханђела Михаила са мачем и теразијама, док је на другој 
представљен арханђел Гаврило као благовесник са крином, под 
снопом златног светла. Фигуре су везене разнобојним концем 
и златом, док је фолијажна орнаментика изведена златовезом 
преко картонских шаблона.38 Прикази два арханђела на 
наруквицама такође своје упориште имају у барокној епохи, 
током које је целестијална јерархија посредника између неба и 
земље, служитеља небеске литургије и оних који непрестано 
прослављају Свету Тројицу и Пресвету Богородицу приказива-
на више него икада раније и касније у историји.39

Најцењенија техника украшавања текстила златовезом 
пореклом је са истока, док су главни везилачки центри били у 
развијеним градовима. Током XVIII и XIX века примењивана 
су два основна начина рада – први је називан „вез наскроз“, а 
други је познат као „вез преко папира“.40 Такође, пракса уме-
тања сликаних партија инкарната уместо веза разнобојним 
концем, те шљокица и стаклене пасте карактеристични су за 
XIX век.41 Доследна барокна иконографаија XVIII века, упо-
треба разнобојног конца уместо сликаних делова, златовез 
велике вештине, те основа од вишњевог броката у свом карак-
теру одражавају нешто од познатих „Милетића скута“ из Старе 
сарајевске цркве, који су настали у бечким везилачким ради-
оницама крајем XVIII века.42 С опрезом износимо мишљење да 
су описана митра, набедреник и наруквице такође дело бечких 
радионица, те да су могли настати половином XIX века. За 
митрополита Мелентија Павловића архијерејски орнат, који се 
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33  Живанов 2014: 121–136.
34  Ђурановић 2008.
35  Уп. Даутовић 2016: 182; Дауто-

вић 2016а: 197.
36  Димензије набедреника су 27 х 

27 cm.
37  Уп. Стојановић 1960: 78–79; 

Тимотијевић 1989: 111–114.
38  Димензије наруквица су 18 cm 

дужине и распона 12 и 17 cm.
39  Тимотијевић 1996: 305–317.
40  Петровић 2003: 303–325.
41  Стојановић 1960: 16–19; Витко-

вић-Жикић 1994: 45–95.
42  Стојановић 1960: 75–77; Тодић 

2012: 454–456.
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чува у манастиру Враћевшници, кнегиња Љубица Обреновић 
наручила је из Беча.43 Ова констатација отвара могућност да су 
сачувани предмети могли припадати епископу Никифору, те да 
митра намењена, пре свега, служењу архијерејске литургије 
никада није напуштала скривнице катедралне цркве којој је 
припадала.

Чланови владарске породице Обреновић даривали су 
чачанске цркве које упоредо функционишу током друге и треће 
четвртине XIX века. Након што је круна, супруга Јована 
Обреновића, преминула у јануару 1835. године, кнез је чачан-
ској цркви Вазнесења Христовог у спомен приложио јеванђеље, 
са скромнијим сребрним оковом, штампано у Москви крајем 
XVIII века.44 Доцније, после смрти господара Јована, његова 
друга супруга, ана Обреновић, чачанској цркви Светог Ђорђа 
даривала је престони крст окован сребрним филиграном.45 
Црквени инвентар храма Вазнесења Христовог из 1837. године 
наводи постојање сребрног и позлаћеног престоног крста, 
сребрног прибора за евхаристију, сребрне миросаљке и појаса, 
те четири кандила од истог метала. Поменути су и предмети 
попут путира од туча, бакарног дискоса и петохлебнице, кади-
онице од лима и два месингана чирака.46 Постојање литур-
гијског сребра намењеног празничним богослужењима и утва-
ри од металних легура за дневне циклусе богослужења устаље-
на је пракса у српским црквама XIX века.47

Значајан, до сада непубликовани предмет је кивот-даро-
хранилница, на гравираној посвети назван „кутијом“, који је 
чачанској цркви Вазнесења Христовог даривала Вукосава, 
супруга Миливоја Марковића, у вечни спомен родитељима 28. 
јуна 1838. године.48 кивот је израђен од сребра, у форми право-
угаоног ковчега, са лучно заобљеним поклопцем, док су ивице 
декорисане профилисаном траком. кутија је затворена једно-
ставном резом, облика запете (сл. 3). Приложнички натпис уре-
зан је на њеном поклопцу. Овај тип правоугаоне кутије мањих 
димензија, израђиван од сребра, намењен је чувању часних 
дарова и карактеристичан је за балкански простор, а претходи 
дрвеним дарохранилницама са распећем, какве ће од половине 
XIX века ући у готово масовну употребу.49

Уметничким праксама првих деценија XIX века припада и 
сребрно литургијско копље које је кујунџија Михаило Јовановић 
1839. године даривао цркви у Чачку за вечни спомен супруге 
Перунике.50 копље класицистичке форме састоји се од гвозде-
ног стреластог сечива, сходно литургијској намени и канон-
ским прописима, и дршке полигоналног облика, са крупним 
нодусом у средини, која је на супротном крају завршена рав-
нокраким крстом. Натпис на дршци покрива готово целу њену 
површину (сл. 4). Овај предмет редак је примерак копља од 
драгоцених материјала веште обраде, настао у радионици 
домаћег мајстора, и истовремено поуздан извор који казује да је 
у Чачку половином XIX века деловао кујунџија по имену 
Михаило Јовановић. У црквеној ризници сачувано је још једно 
копље са сребрном тордираном дршком, које по свој прилици 
потиче из друге половине XIX века.51
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43  Тимотијевић 2012: 351.
44  Бојовић 2014: 50.
45  Бојовић 2014а: 211.
46  Бојовић 2014: 48.
47  Даутовић 2018: 230.
48  Димензије кивота су 10 х 5 cm, 

висина 7 cm.
49  Даутовић 2020: 607–614.
50  Бојовић 2014: 48; рајић, Тимо-

тијевић 2021: 103.
51  Дужина је 19 cm. изложено је у 

сталној поставци Народног музеја у 
Чачку.
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3. Сребрни кивот, прилог Вукосаве Марковић цркви 
Вазнесења Христовог, 1838

3.  Silver reliquary, donation of Vukosava Marković  
to the Church of the Ascension of Our Lord, 1838

4. Копље за проскомидију, гвожђе и сребро, рад  
чачанског кујунџије Михаила Јовановића, 1839

4.  Spear for the proskomide iron and silver, made by sil-
versmith Mihailo Jovanović, 1839



Наредне, 1840. године чачанској цркви је Петар Бојовић за 
спомен оцу Боју Поповићу приложио дискос од сребра за 
проскомидију.52 Обликован је у форми плитке тацне издигнутог 
обода искуцавањем, а приложнички натпис тече на полеђини.53 
ивица дискоса исечена је у дужини од неколико центиметара. 
Овај вид прилагођавања литургијској функцији није новина и 
може се видети и на сребрном дискосу господара Јеврема из 
цркве у Ваљеву.54 Овакве интервенције неретко су чињене како 
би се честице извађене из просфоре и распоређене на дискосу 
лакше могле сипати у путир без бојазни да нека од њих испадне 
или заостане уз ивицу. Дискос у форми плитког тањира без 
украса готово је најчешћи тип овог богослужбеног предмета у 
првој половини XIX века.

Средина XIX века доноси потпуније окретање централно-
европском културном моделу, уз импорт луксузне робе из 
аустријског царства и прихватање владајућих текућих исто-
ријских стилова. Ове су промене присутне не само код припа-
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52  Бојовић 2014: 48.
53  Пречник дискоса износи 20 cm. 

изложен је у сталној поставци Народног 
музеја у Чачку.

54  Даутовић 2017: 212–213.
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5. Тас од алпаке, приложен цркви у Чачку 1845 5.  Alpaca pan, donated to the church in Čačak in 1845



дника владајућих и економских елита ондашње Србије већ и 
кроз поимање високе црквене јерархије заслужне за њихово 
увођење у актуелну литургијску уметничку праксу.55 Луксузно 
покућство и намештај бидермајерске епохе уз портрете архије-
реја, графичке ведуте манастира и уметничке слике са мотиви-
ма мртве природе, којима је опремљен владичански конак у 
Чачку, јасно говоре о усвајању новог културног модела код нај-
вишег клира.56 Предмети који се од половине XIX века јављају 
потврђују ову тезу, попут четири таса начињена од алпаке и 
приложена чачанској цркви 1845. године.57 Округле тацне 
подигнуте ивице биле су намењене сакупљању прилога током 
богослужња, ређе су могле бити употребљаване и као анафор-
ници. ивица тасова декорисана је траком гранула, док је у сре-
дишту гравиран венац са бобицама, који прати натпис: svAkaA 
blagodatx, док је место и датум: У Чачку 10. марта 1845. испод 
гравирано курзивом (сл. 5).58 На тасу су утиснута два жига про-
извођача – први у правоугаоном пољу садржи слова [fmc], док 
је друга пунца у облику шрафираног штитастог поља, у чијој су 
другој трећини иницијали [ib]. реч је о пунцама произвођача 
предмета од алпаке и кинеског сребра, будући да недостају 
ознаке које би упућивале на то да су тасови начињени од пле-
менитог метала. извесно је да фабриканте ових предмета треба 
тражити на подручју аустријског царства.
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55  Даутовић 2017: 215–218; Дауто-
вић 2020: 149–171.

56  Mакуљевић 2006: 17–53; Бојо-
вић 2014: 50.

57  Бојовић 2014: 49.
58  Пречник таса износи 30 cm. 

изложен је у сталној поставци Народног 
музеја у Чачку.
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6. Кандило од сребра, дар Марте Ципор, 1847 6.  Silver oil lamp, donation of Marta Cipor, 1847



кандило од сребра, дар чачанској цркви Марте Ципор из 
1847. године,59 указује на дуго трајање старијих уметничких 
токова паралелних са новим начинима обликовања богослу-
жбених предмета (сл. 6). иако је претпостављено да потиче из 
бечких радионица, пунце на њему оповргавају ту тезу, ука-
зујући на балканске мајсторе и радионице. Барокна форма у 
ширем смислу и уже припадност „јерусалимском“ типу повезују 
га са бројним сличним и веома распрострањеним кандилима о 
којима је било речи. Жигови који су на њему утиснути састоје 
се од слова [м] у осмоугаоном пољу, извесно ознаке мајстора, и 
броја [13] такође у осмоугаонику, који према аустријском си-
стему означава чистоћу сребрне легуре од тринаест лота 
(812.5/1000). Ова нумеричка ознака прихваћена је код српских 
златарских мајстора.60 иницијал мајстора и финоћа сребра 
показују да је кандило настало изван строго и прецизно контро-
лисаних еснафских протокола аустријске престонице.61

Ужички епископи даривали су епархијске храмове контину-
ирано. Јеванђеља која су стигла као помоћ руског цара Николаја 
1846. године, владика Никифор Максимовић даривао је црквама 
у Чачку и Ужицу, а њихове окове израђивали су домаћи мајсто-
ри.62 Потоњи епископ Јоаникије Нешковић, потписан као влади-
ка ужичко-крушевачки, приложио је 1869. године за цркву 
Вазнесења Христовог у Чачку сребрни крст (сл. 7).63 Престони 
крст владике Јоаникија типолошки карактерише старији начин 
обраде, што подразумева стопу извођену искуцавањем, украше-
ну гравирањем претежно биљних декоративних мотива и ливену 
дршку. Оков дрвеног резбареног крста извођен је употребом раз-
личитих златарских техника, најчешће филиграна. Левкаста 
двостепена стопа чачанског крста декорисана је фризом палмета 
и фолијажних орнамената, док је дршка ливена у облику балу-
стра и може бити плод доцније поправке, што донекле уноси 
забуну у погледу материјала од кога је оков израђен.64 Дрвени 
крст фино је резан на пробој и састоји се од централне сцене 
распећа Христовог на првој страни и приказа крштења Христовог 
у Јордану на другој, док су у бочним крацима обострано 
допојасне фигуре јеванђелиста и пророка.65 крст је окован тех-
ником филиграна и конципован је тако да сугерише расцветали 
крст према већ устаљеној уметничкој и симболичкој пракси. 
Поред флорално-вегетабилних мотива израђених техником 
филиграна, декорисан је стакленом пастом и крупним сребрним 
гранулама. Епископ Јоаникије Нешковић приложио је 1864. 
године престони крст већих димензија и знатно репрезентатив-
нијег окова, који је обликован према истом типу, цркви Светог 
јеванђелисте Марка у Ужицу.66 Судећи по сачуваним крстовима 
овог архијереја, извесно је да за њихову израду бира домаће 
кујунџијске мајсторе који богослужбене предмете и даље 
израђују сходно нормама балканске и старије локалне традиције.

Друга половина XIX века готово у потпуности доноси 
окретање ка текућим европским историјским стиловима. Цркви 
Вазнесења Христовог чачански екмеџијски еснаф и „друштво 
механџиско-кавеџиско“ поклонило је сребрну кадионицу 1868. 
године (сл. 8).67 Овај драгоцени предмет израдио је знаменити 
београдски златарски мајстор Никола Стојисиљевић.68 Облико-
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59  кандило приложено чачанској 
цркви даровала је конкретно икони Свете 
Тројице Марта, супруга почившег радоја 
Ципора 1847. године, Бојовић 2014: 49. 
кандило је изложено у сталној поставци 
Народног музеја у Чачку.

60  Даутовић 2012: 177.
61  Neuwirth 2002: 8–19.
62  Даутовић 2020: 504, 520.
63  Бојовић 2014: 51.
64  крст је висок 27 cm, док преч-

ник његове стопе износи 10,5 cm. изло-
жен је у сталној поставци Народног 
музеја у Чачку.

65  Величина дрворезаног крста је 
10 х 6,5 cm.

66  Даутовић 2020: 546.
67  Бојовић 2014: 51.
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7. Престони крст, дар епископа 
Јоаникија Нешковића, 1869

7.  Blessing cross, donation of  
Joanikije Nešković, 1869



вана је у духу касног бидермајера, састоји се од чаше, сегменти-
ране ребрима и декорисане цветовима руже, те поклопца изведе-
ног на исти начин, декоративно ажурираног и завршеног масив-
ним тролисним крстом на врху. кадионица виси на три ланца са 
прапорцима, сакупљена у стилски доследно обликовану мати-
цу.69 репрезентативне кадионице златара Стојисиљевића, који је, 
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68  Даутовић 2021: 125–142
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8. Сребрна кадионица, дар чачанског екмеџијског   
еснафа и „друштва механџиско-кавеџиског“,   
рад златара Николе Стојисиљевића, 1868

8.  Silver censer, donation of the bakery guild of Čačak  
and the association of inn owners and bakers,   
made by Nikola Stojisiljević, 1868



поред Јована Николића, најбољи српски мајстор друге половине 
XIX века, налазе се такође у цркви у Бранковини, а њихов је 
приложник била кнегиња Персида карађорђевић, те у Саборној 
и Вазнесењској цркви у Београду и Саборној цркви у крагујевцу. 
Сребрне кадионице које израђује Никола Стојисиљевић нису 
биле присутне само у великим варошким храмовима. Готово 
подударну кадионицу из радионице златара Стојисиљевића, 
изведену од сребра у стилу касног бидермајера, даривао је цркви 
у рачи марта 1866. године београдски трговац Милија Павловић.70 
избор литургијског сребра централноевропског типа дошао је од 
варошког еснафа, претежно трговачког по свом карактеру, и 
поклапа се са продором луксузне истористички обликоване робе 
која је стизала као импорт. Мешовити механско-кафанско-пекар-
ски еснаф из Чачка основан је још пре доношења Еснафске уред-
бе 1841. године и бројао је двадесет осам чланова приликом 
установљења.71 Бројност чланова и старина еснафа говоре о 
његовој економској снази и друштвеном угледу, који је визуелно 
репрезентовала кадионица златара Стојисиљевића, који је био 
међу најбољима у кнежевини Србији.

Београдски златар Никола Стојисиљевић израдио је, такође 
за владику ужичког Викентија красојевића, пар епископских 
свећњака драгоцених за културну историју и познавање архије-
рејског богослужења XIX века (сл. 9).72 Дикирију и трикирију од 
позлаћеног сребра овај архијереј даривао је цркви у Чачку 1874. 
године, отприлике годину дана након што је хиротонисан у чин 
епископа, у који бива уздигнут после упокојења владике Јоаникија 
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69  кадионица је укупно висока 32 
cm, док је пречник чаше 12,5 cm, а матица 
је пречника 7 cm. изложена је у сталној 
поставци Народног музеја у Чачку. Пу-
бликована у: рајић, Тимотијевић 2021: 
105.

70 Даутовић 2021: 135.
71  Вучо 1954: 52.
72  Даутовић 2020: 855–880.
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9. Сребрни архијерејски свећњаци – дикрија и   
трикирија, прилог епископа ужичког Викентија 
Красојевића, рад златара Николе Стојисиљевића, 1874

9.  Silver archihiereus candlesticks – dikiri and trikiri, 
donation of the Bishop of Užice Vikentije Krasojević, 
made by goldsmith Nikola Stojisiljević, 1874



Нешковића. У време управљања манастиром Враћевшница игуман 
Викентије је уредио манастирску библиотеку и ангажовао сликара 
Ђуру Јакшића да изради галерију српских владалаца.73 Владика 
Викентије као уметнички патрон извесно је полагао рачуна и на 
изглед архијерејског богослужења, будући да је од златара на 
добром гласу наручио нову дикирију и трикирију од масивног 
сребра.74 Златар Стојисиљевић извео је истоветан пар архијерејских 
свећњака од позлаћеног сребра по наруџби катарине Пајевић 1867. 
године за цркву ружицу у Београду, а овај пар свећњака доцније је 
пренет у Саборну цркву у Београду и намењен најсвечанијем 
архијерејском богослужењу. У бројним студијама литургијски 
свећњаци из цркве ружице навођени су као веома репрезентативни 
комади црквеног сребра из друге половине XIX века.75 Дикирију и 
трикирију је златар Стојисиљевић извео од сребра финоће 13 лота, 
у симбиози европских истористичких стилова, уз додатак партија 
од филиграна на стопама, употребу разнобојне стаклене пасте и 
позлате. База и дршка су обликовани према типу бидермајерске 
сребрнине и допуњени филигранским листовима са уметнутом 
стакленом пастом. Филигрански украс у форми розете јавља се и на 
кришкастом нодусу дршке, на које се настављају држачи за свеће у 
форми крилатих волутастих змајева, два наспрамна на дикирији, 
односно три симетрична на трикирији. У средишту свећњака над 
фигурама змајева уздиже се полулоптасто испупчење са ливеним 
разлисталим крстом, у чијем је пресеку кракова камен од стаклене 
пасте. Уз базу дикирије утиснуте су златарске пунце Николе 
Стојисиљевића – правоугаоно поље са натписом [Стоiс] и поље у 
облику штита, подељено крстом са оцилима, у чијем је средишту 
круг са бројем [13] као ознаком чистоће сребра тринаесте пробе. 
Златарска вештина Николе Стојисиљевића дошла је нарочито до 
изражаја при пластичном обликовању змајева. карактеристичне за 
православно богослужење, дикирија и трикирија Николе 
Стојисиљевића у потпуности представљају аутентично решење 
које настаје под утицајем владајућих истористичких стилова, 
допуњених решењима у духу старије кујунџијске праксе, уочљи-
вим у одабраном и иконографски промишљеном мотиву змаја и 
секундарној употреби филиграна. архијерејски свећњаци из 
Београда и Чачка, настали готово у размаку од једне деценије, гово-
ре о већ успостављеној типологији коју су прихватили имућни 
наручиоци унутар патронатског механизма XIX века.76

Поједини догађаји политичке историје, попут ратних зби-
вања, која су углавном утицала на девастацију и пљачкање 
храмова, некада су у њих и доносила нове предмете. У време 
српско-турских ратова 1876. године, пук руске војске са офици-
рима дошао је да помогне у рату против Турака и сместио се у 
Чачку. руски војници донели су са собом пољску цркву по-
свећену Светој Варвари, према ктиторки покретне цркве Варвари 
андрејевној Безсоновој. имала је изглед великог шатора, била 
је снабдевена свим потребним богослужбеним утварима и 
постављена је у порти, десно од чачанске цркве. По завршетку 
рата ова црква је остала у Чачку, а неколико година доцније 
српске војне власти тражиле су да богомоља према реверсу 
буде спакована и послата за Београд. Тада су задржане црквене 
утвари, и то: сребром оковано јеванђеље, кадионица, позлаћени 
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73  Вуковић 1996: 75–76.
74  Висина дикирије и трикирије 

износи 29 cm, пречник базе износи 10 cm, 
док је распон између волутастих змајева 
држача свећа 16 cm. На дикирију је уз 
обод стопе гравиран курзивни натпис 
„Епископ Ужички Викентiи 1877.“

75  Вујовић 1968: 116–117; Вујовић 
1986: 423; Вујовић 1996: 166–167.

76  Даутовић 2021: 135-136.
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10. Путир и дискос од сребра 
финоће 84 золотника, пореклом 
из војничке цркве ктиторке 
Варваре Андрејевне, московска 
радионица, 1876

10. Chalice and discos made of silver 
with the purity of “84 zolotnika,” 
originating from a military church 
of ktetor Varvara Andrejevna, 
Moscow workshop, 1876



сребрни прибор за евхаристију, који се састоји од путира са 
дискосом, звездице, копља и кашичице, и икона Свете Варваре. 
Уместо ових предмета, у Београд су послате старе утвари које 
одговарају количини пописаног покретног инвентара.77

У ризници цркве Вазнесења Христовог сачуван је сребрни 
путир са дискосом и звездицом који се помиње у запису из 
руског јеванђеља на мало коло (сл. 10). Путир је израђен од маси-
вног сребра, а на основу пунци, настао је у Москви 1876. године 
од сребра финоће 84 золотника према руском систему означа-
вања племенитих метала.78 Обликован је у духу историзма са 
елементима руско-византијског стила. На стопи су гравирана 
попрсја четворице јеванђелиста, уз богату флоралну декорацију. 
На њеној ивици гравирани су кратки молитвени натписи: 
Оздравiи Варвари и Оуспокостиi Јоанна. Чаша путира гравира-
на је геометријским мотивима и садржи четири медаљона са 
представама исуса Христа, Богородице, Светог Јована крститеља 
и крста на Голготи. Уз ивицу причесне чаше гравиран је тропар: 
tylohristovo primite isto;nika bysmertnago vkusite.79 Дискос је такође 
израђен у Москви 1876. године од сребра финоће 84 золотника. 
Уз годину су утиснути жигови контролотра [вс] и иницијали 
мајстора [ои]. Обликован је као тацна са рубом, издигнута на 
високу стопу. Површина дискоса украшена је гравираном симбо-
личком представом Мелизмоса и молитвеним текстом: se agnecx-
bo/Ii vzemlAi gryhivsegw mIra, који је смештен дуж његове ивице.80 
Звездица носи ознаке чистоће сребра [84] и пунцу мајстора [ои], 
профилисаних је ивица и украшена геометријским орнаменти-
ма.81 руско литургијско сребро импортовано је интензивно у 
последњим деценијама XIX века и обликовано је у духу текућег 
руског историзма. Евхаристијски прибор из Чачка квалитетне 
израде доспео током рата визуелно се надовезује на познате 
облике из руских радионица, уз специфичан историјски кон-
текст, који га чини драгоценијим.82

У црквеној ризници сачувана је кашика за причешће, 
израђена од сребра. Суспицијент јој је округао, док се на крају 
равне издужене дршке налази попречан крак, који формира 
крст. На полеђини је гравиран приложнички, натпис који гласи: 
prilo ana man. s. hramu s. vozn. g. u ;a;ku.83 идентична ложица, са 
записом исте приложнице, дарована је Старој цркви у Јагодини 
1879. године, те се ложица из Чачка може датовати у исти пери-
од, уз опаску да овакви упоредни предмети откривају топо-
графске особености приложничке праксе у XIX веку.84

крајем XIX века опремање српских цркава богослужбеним 
предметима и утварима било је у делокругу специјализованих 
радионица. истовремено је златарска делатност наставила да се 
развија за круг имућних наручилаца. Готово до Другог светског 
рата израђивани су масивни филигрански крстови као готово 
једини вид уметничког сребра изван токова индустријализа-
ције.85 репрезентативан престони крст окован филиграном дари-
вала је 1905. године цркви Вазнесења Господњег Емилија рацић 
за спомен оцу Недељку, угледном чачанском трговцу (сл. 11).86 
Дрворезбарени крст дело је доброг мајстора и садржи на првој 
страни сцену крштења Христовог у средишту, бочно су празни-
чне представе Сретења и Ваведења Богородице, у горњем краку 
су приказане Благовести, док су у доњем вертикалном краку крста 
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77  Запис који се односи на ове 
догађаје из сребром окованог руског 
јеванђеља настао је по казивању проте 
Срете Михаиловића, а записао га је про-
тојереј Милован Милутиновић 1936. 
године. У целини је цитиран у тексту др 
С. Јаковљевића о богослужбеним књига-
ма чачанске цркве у овом броју Сао-
пштења.

78  Постникова-Лосева, Платонова, 
Ульянова 1983: 148, 203.

79  Висина путира износи 24 cm, 
пречник стопе 15 cm, чаша пречника 10 
cm.

80  Дискос је пречника 15 cm, стопе 
пречника 7,5 cm и висине 6,5 cm.

81  распон крака износи 11,5 cm и 
висине је 8 cm.

82  Даутовић 2020: 223–249.
83  Дужине је 19,5 cm. изложена је 

у сталној поставци Народног музеја у 
Чачку.

84  Даутовић 2017a: 140–141.
85  Даутовић 2020: 278–323.
86  Бојовић 2014: 52; рајић, Тимо-

тијевић 2021: 105. изложен је у сталној 
поставци Народног музеја у Чачку.
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11.  Престони крст од сребрног 
филиграна, са пунцама за 
крупно сребро Краљевине 
Србије (лево и у средишту) 
и жигом београдског   
златара Јована Јовановића 
(десно), дар Емилије Рацић, 
1905

11. Blessing cross made of silver 
filigree, donation of Emilija 
Racić, with hallmarks for 
large pieces of silver of the 
Kingdom of Serbia   
(left and in the middle)  
and a hallmark of goldsmith 
Jovan Jovanović from 
Belgrade (right), 1905



прикази Цвети и Неверовања Томиног. На другој страни дрвореза-
ног крста у центар је смештено распеће Христово, изнад је прика-
зано Преображење Христово, док су испод сцене издајство 
Јудино и Силазак у ад, а у бочним крацима представљени су 
Успење Пресвете Богородице и Васкрсење Лазарево.87 Богат 
филигрански оков конципиран је у форми процветалог крста и 
понавља решења из XIX века.88 Стопа је у потпуности покривена 
филиграном, украсним розетама и овалним камењем од плаве 
стаклене пасте. Дршка се састоји од кришкастог сегмента, нодуса 
и цилиндра, покривеног преплетом сребрне жице. Око кутије у 
којој је крст радијално се шири густ флорално-вегетабилни пре-
плет од разноврсних филигранских форми, допуњен камењем од 
стаклене пасте. По бројним детаљима овај крст подсећа на радове 
београдског златара рафаила Пашковића. Уз руб стопе отиснути 
су жигови, и то пунца краљевине Србије за крупне предмете од 
сребра финоће 800, усвојена после Закона о контроли чистоће 
злата и сребра 1882. године.89 Ознака мајстора састоји се од слова 
[јј] у квадрату. иницијали сходно еснафским књигама мајстора и 
калфи београдског златарског еснафа, кроз који су прошли готово 
сви значајни српски златари друге половине XIX века, одговарају 
двојици мајстора који су се звали Јован Јовановић. Први је дошао 
да златарски занат, у трајању од три године, изучи у радионици 
београдског златара Николе Стојисиљевића и уписан је у књигу 
калфи 1879. године као двадесетогодишњи Јован Јовановић из 
Београда.90 У књизи мајстора Београдског еснафа 1901. године 
уписан је извесни Јован Јовановић родом из Пожаревца, стар два-
десет осам година, који је пред старешинама еснафа Јарославом 
Безухом и Новицом костићем израдио један мушки сребрни 
прстен са каменом, на основу кога је постао члан београдског 
златарског еснафа.91 Пунце потврђују да је крст настао у домаћој 
радионици чији мајстор може бити препознат међу поменутим 
златарима који делују почетком XX века.

У црквеној ризници налазе се четири крста пореклом из 
специјализованих фирми за израду црквених утвари, а припа-
дају истом типу од пресоване металне легуре са емајлираним 
распећем.92 Један од ових крстова приложила је чачанској цркви 
Милева ристић за здравље деце 1898. године. Упоредо са број-
ним индустријализованим производима, прилагани су крстови 
од сребра рађени техником филиграна (сл. 12).93 Масиван је 
делимично оштећени, сребрним филиграном окован крст, дар 
чачанског трговца илије кривачића храму Вазнесења Христовог 
1911. године.94 Дрворез је сведен на приказе распећа и крштења 
Христовог, окружене јеванђелистима и пророцима. На левкасту 
стопу нанети су филигрански украси, дршка је квадратно профи-
лисина са нодусом по средини, док је оков израђен у форми 
„процветалог крста“ и допуњен разнобојним стакленим камен-
чићима. Други драгоцени крст потиче из 1939. године, а прило-
жила га је Живана за душу супруга Воје радовановића, хотелије-
ра из Чачка.95 Особености окова указују на знатно старије узоре, 
уз употребу корала на стопи те стаклене пасте. Овај крст дарован 
у XX веку могао је настати знатно раније. Порекло радионице би 
ваљало тражити на југу Балкана, а време израде сместити свака-
ко у прве деценије XIX века.96

МаТЕриЈаЛНОСТ и ВиЗУЕЛНа кУЛТУра: ЛиТУрГиЈСки ПрЕДМЕТи иЗ 
СаБОрНОГ ХраМа ВаЗНЕСЕња ХриСТОВОГ У ЧаЧкУ

87  крст је величине 14 х 8 cm.
88  крст је висине 43,5 cm и стопе 

пречника 15 cm.
89  Даутовић 2012: 191–192.
90  иаБ-1054, Фонд Сајџиско-

кујунџијски и Златарско-Ливачки Еснаф, 
Београд, Књига Калфи Еснафа Златар-
ско-Ливачког од 1853–1889. год., без ред. 
бр, стр. 3–4.

91  иаБ-1054, Фонд Сајџиско-
кујунџијски и Златарско-Ливачки Еснаф, 
Београд, Књига Еснафских Чланова 
Мајстора од 1868. год. Златарско-Лива-
чких, ред. бр. 30.

92  О овом типу опширније в. 
Даутовић 2020: 299 –301.

93  Бојовић 2014: 52.
94  крст је висине 39,5 cm и стопе 

пречника 14 cm.
95  крст је висине 30 cm и стопе 

пречника 11 cm.
96  Брмболић 2016: 120–125.

Вук Ф. Даутовић92



ризница чачанског храма Вазнесења Христовог на прави-
лан и репрезентативан начин осликава промене у културној 
динамици и токовима српске црквене уметности XIX века. 
Богато визуелно наслеђе барокне уметности смениле су исто-
ристичке варијације, које се даље развијају кроз индустријски 
обликоване предмете и кроз други паралелни развојни ток који 
негују уметници златари. Овако изложене контуре потврђују и 
бројне друге сачуване ризнице катедралних и градских цркава. 
Сложеност мреже богослужбених предмета, као наизглед 
апартног аспекта визуелне културе, сагледаних унутар разли-
читих контекстуалних оквира епохе не осликава само одлике 
сакралне уметности овог периода, већ и на убедљив начин 
открива изглед материјалне свакодневице људи XIX века.
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12. Сребрни филигрански крст, прилог трговца Илије 
Кривачића (лево), 1911; сребрни филигрански крст, 
дар удовице Живане Радовановић (десно), 1939*

12. Silver filigree cross, donation of merchant Ilija 
Krivačić, 1911 (left); silver filigree cross, donation  
of widow Živana Radovanović, 1939 (right)**

*  Аутор свих приложених   
фотографија је аутор текста,   
Вук Даутовић.

** The author of all enclosed photographs  
is the author of the text, Vuk Dautović
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Material objects such as liturgical items are important for visual 
culture, as they reflect diverse aspects of cultural and social his-
tory, the social and economic dynamics of their time and the artis-
tic circumstances and phenomena. The intense changes in the 
visual culture characteristic of the 19th century may be observed 
more clearly precisely through the transformations of material 
artified objects, their dynamic circulation and the time during 
which they could be used. The liturgical objects from the Cathedral 
Church of the Ascension of Our Lord in Čačak belong to yet 
another important cathedral treasury that has not been fully looked 
into and interpreted from the aspects of the history of art and 
visual culture. After the liberation from the Ottoman rule, from the 
third decade of the 19th century on, the churches in the town of 
Čačak were restored and the city became the seat of the bishops 
of Užice in 1831. The Church of St George, which existed from 
1820 to 1877, and the cathedral church, founded in the 12th cen-
tury as the Church of the Mother of God Gradačka and re-conse-
crated for the glory of the Ascension of Our Lord in 1934 having 
gone through numerous transformations, are important for the 
past of Čačak that was ruled by Gospodar Jovan Obrenović. 
Numerous artistically shaped liturgical objects that depict changes 
in the cultural dynamics and the trends in the Serbian ecclesiastic 
art of the 19th century have been collected at the new cathedral 
church. The rich visual heritage of the Baroque art was replaced 
by variations of Historicism that developed further through indus-
trially shaped objects and through another parallel development 
trend nurtured by goldsmith artists. The treasury has preserved a 
chalice from 1833, a silver artophorion from 1838, a cross of 
Bishop Joanikije Nešković from 1869, a censer from 1868 and 
archihiereus candlesticks donated in 1874 – pieces made by gold-
smith Nikola Stojisiljević from Belgrade. A filigree cross from a 
domestic workshop, made in 1905, most likely being the work of 
goldsmith Jovan Jovanović, is also significant. Extremely refined 
embroidery, a part of the archihiereus’s chasuble of the bishops of 
Užice is kept at the church treasury. Silverware, embroidered tex-
tiles and other valuables from this church treasury depict as active 
mediators the cultural, ecclesiastical and social dynamics in an 
important urban centre such as Čačak. At the same time, they 
constitute a reflection of wider cultural circumstances in the 19th-
century Serbia.  
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