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Истраживање оружја је важан део етноло-
шке науке. Много смо часова преседели слуша-
јући предавања наше професорке, знамените етно-
лошкиње Ђурђице Петровић, помног истражива-
ча оружја Балкана кроз време и простор. Многе 
научне дисциплине се баве оружјем: историја, 
историја уметности, примењена уметност, војне 
науке, археологија, етнологија. Велики интерес 
показују и колекционари. Сведоци смо чињенице 
да интересовање за старинско оружје не јењава, 
напротив. Ипак, о оружју се не говори много у 
широј јавности; обавијено је велом тајне и недо-
кучивости. Ко се интересује за оружје сумњив је, 
изазива подозривост, о њему се говори шапатом, 
бар на балканским просторима.

Аутор и колекционар, Тарик Кожо, прихватио 
се задатка да документује важну област, тзв. хладно 
оружје. Нама је ово оружје познато, пре свега, пре-
ко чакија и ножева. Било је то оружје сељака, труд-
беника, беспослених и разбојника, али и великаша, 
трговаца, племића, путника–намерника, војника. 
Намењено је било за одбрану, али и за напад. По-
некад и понегде, чакије и ножеве употребљавале 
су жене и голобради дечаци. Била је то неопходна 
одбрана ради опстанка и неписан закон живљења 
на овим нестабилним и несигурим просторима. 
Под окупацијом Турака и Аустријанаца, повреме-
но је то било једино дозвољено средство одбране. 
Основни делови чакије или ножа су сечиво, дршка 
и корице. Материјали од којих су направљене 
чакије и ножеви су различити, а цена израде је за-
висила од наручилаца. Уграђивани су различити 
материјали, од веома скупих до једноставних и 
јефтиних. Основна сировина је била гвожђе, дрво, 
кост и рожина, стаклене перле, полудраго камење. 
Употребљавао се и месинг, бакар, сребро, неретко 
и злато. Као украс је служила сребрна и златна фи-
лигранска жица, као и полудраго камење и корали 
– најчешће црвени. Злато је било употребљавано 
за позлату дршки и корица. 

Аутор је дао низ подела које су значајне 
за чакије и ножеве. То је подела на једносекле и 
двосекле ножеве. Аутор представља и поделу но-
жева по дршкама. Скоро све дршке су израђиване 
с благим и постепеним проширењем од почетног 
дела до краја. Сечива од беле кости су белосап-
ци, а дршке од црне кости су црносапци. Дршке 
су имале заобљене завршетке различитих облика, 
као што су глава птице или проширени облик сло-
ва „Т“, чак и облик лептира. Оне су, у ствари, биле 
у функцији сечива тј. да се сечиво лако извуче из 
корица, а да при том не исклизне из руку.

Сечиво, оштрица или лист ножа или чакије, 
израђивао се од најквалитетнијег материјала од 
челика, који је више пута прекиван а потом каљен. 
Сечива су била означена жиговима, који су при-
падали радионицама за израду сечива. Ознаке су 
биле у знаку већих или мањих јатагана и штитова, 
што је наслеђе средњег века. По жигу се, дакле, 
препознавала радионица и њезин мајстор. Жиг је 
био и ознака квалитета сечива и, у крајњој линији, 
реклама радионице, која је поспешивала продају. 

Дршке су израђивали посебни мајстори, и 
рађене су од црног или белог рога, као што сам 
већ напоменуо, од дрвета, слонове кости, кљове 
од моржа, жирафине кости и слично. Ово је уједно 
доказ о развијеној трговини која се простирала од 
југа Африке па све до западне и северне Европе. 
На дршкама су исковани разни метални украси. 
Аутор описује израду дршки, које се састоје из 
једног или два дела. Постоје и комбинације од 
два симетрична комада материјала: од кости, рога 
и дрвета. Облоге које су се правиле од метала 
учвршћиване су за продужетак оштрице сечива, 
што је чинило компактну целину. Дршке су укра-
шаване полудрагим каменом: жадом, лаписом, 
карнеолом, што је ножеве чинио раскошнијим; 
а неке дршке су биле украшене резбарењем 
и гравирањем. Ово украшавање је, по аутору, 
извођено под персијским утицајем. Завршеци су 
били обликовани зооморфним мотивима, антро-
поморфним облицима, стилизованим куглицама и 
другим украсима. Хашрма на дршци, тј. украс око 
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дршке, прављена је од бакарног, месинганог или 
сребрног лима, а украшавана је техникама гра ви-
рања, искуцавања, тауширањем, филиграном и 
гра нулацијом. Често су се уграђивале апликације 
од црвеног корала, стаклених кугли и полудрагог 
камења.

За разлику од ножева са западне стране 
који имају накрсницу, део ножа између оштрице 
и дршке, балканске чакије на преклоп је немају. 
Чакије без преклопа, као и ножеви, имају нак-
рсницу у благој прелазној форми која је наслеђена 
од мачева. Сечива с Балкана имају паразвану, што 
је више украсни а мање функционални део. Кори-
це су биле обично дрвене да се оштрица не оште-
ти приликом увлачења. Израђивале су се од два 
симетрична дела дрвета састављена лепљењем и 
пресвлачиле се скупим материјалима, као што су 
кожа, сомот, затим месингани, бакарни, па и среб-
рни лим. Метални делови на корицама су били 
украшени завршецима од ливеног сребра, и то у 
облику: круне, рибље главе, главе митолошких 
бића или флоралних мотива.

Отворено ношење оружја тј. чакија и но-
жева, била је свакодневна појава, па је временом 
прерасло у народну ношњу. Ово хладно оружје је 
ношено у џеповима, а најчешће о појасу бенси-
лаху. Такође је ношено окачено о ланац. Неки су 
носили оружје о каишу око појаса, или у пределу 
бедара, или је слободно висило. Облик и величи-
на су одређивали намену, а лепо украшени делови 
су се веома истицали. Тиме су показивани углед и 
богатство власника. Чакија и нож су тако постали 
статусни симболи домаћина и власника оружја, 
као што су то данас брзи мотоцикли или скупи 
аутомобили. Чакија и нож су уједно служили као 

практични алати с којима се нешто могло одсећи 
или урадити у домаћинству. 

Посебну пажњу аутор је посветио техникама 
израде и украшавања хладног оружја. То су: ливење, 
ковање, дамасцирање, искуцавање или цизелирање, 
инскрустација, тауширање, из ре зивање, техника 
на пробој, пресовање и гравирање. Од украсних 
техника треба поменути: посребривање и позлату, 
томбак, филигран, гранулацију, као и апликацију. 
Аутор улази и у проблематику датирања предмета 
кроз развој ну меричког система, који је настао у 
древној Индији. Временом је тај систем прерастао 
у латински систем тј. у западну верзију. Постоји и 
арапски систем тј. источна верзија. Латински си-
стем је данас у широкој употреби, док су Турци 
источњачки систем употребљавали у Османској 
империји. Дата је прегледна табела за конверзију 
хиџра календара у грегоријански, што представља 
допринос метеорологији. Уз богато илустровану 
књигу о балканском оружју – чакијама и ножевима 
– приложен је и додатак о турским ножевима. Није 
заборављен ни речник за поједине називе оружја, 
као и за украшавање, а дат је и списак литературе.

Аутор Тарик Кожо у свом делу показује ши-
роко познавање специфичног балканског оруж ја 
прављеног од 18. до 19. века. Велики број објавље-
них фотографија и илустрација, као и прегледна та-
бела за конверзију календара употпуњују ауто рову 
изузетну студију хладног оружја, и то ча кија и но-
жева на Балкану. Књига Тарика Коже представља 
стога значајан дорпинос познавању хладног 
оружја на Балкану, начину његове изра де, његовој 
употреби, подели, украшавању и датацији. 

Ранко Баришић

Владимир Ђукановић, Стари занати Републике 
Српске, Бања Лука, Mузеј Републике Српске, 

2012. године

Књига Стари занати Републике Српске, ет-
нолога и вишег кустоса Музеја Републике Српске 
у Бањoj Луци, Владимира Ђукановића састоји 
се из неколико поглавља у којима се разматра 
настајање и развијање занатске делатности у том 
делу Босне и Херцеговине. Аутор напомиње да се 
с прикупљањем предмета „из групе заната почиње 
још 1930. године, односно од самог оснивања 
музеја Врбавске бановине“. Крајем четрдесетих 
година двадесетог века, Божидар Николић, који је 
у то време био управник музеја, у писму упућеном 
Министарству просвјете Н. Р. Босне и Херцегови-
не указао je на неопходност заштите старих (ау-
тохтоних) заната. Ова иницијатива може се сма-

трати и почетком организоване заштите занатске 
делатности, коју данас посматрамо као специфи-
чан вид традиционалне културе и економије. У 
засебним поглављима аутор књиге Стари занати 
Републике Српске дефинише садржај и појам за-
ната, а уз то даје и њихову поделу засновану на 
начину израде занатских производа.

У поглављу Занати у Републици Српској, 
аутор износи резултате истраживачког рада о за-
натима, који је у континуитету обављан од осни-
вања музеја у Бањој Луци. Обрађујући занате по-
наособ, аутор износи податке битне за ра зумевање 
занатства у целини – врсту сировине која се 
употребљава и која се употребљавала, технологију 
занатског рада, важније занатске центре, ала-
те који се у процесу израде предмета користе, 
важније предмете које мајстори израђују као за-
натски производ, као и то да ли се израдом пред-


