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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-
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мета (или алата) баве сами или користе неку врсту 
помоћи. Осврти на занатске процесе изнесени су 
у раду стручно, прегледно, и веома јасним струч-
ним језиком. Поред осталог, аутор читаоце упућује 
у начин формирања збирке заната у Музеју Репу-
блике Српске, затим износи неке опште одреднице 
битне за разумевање проблематике којом се бави. 
Већи део рада посвећен је појединим занатима – 
ковачком, казанџијском, лончарском, ћурчијском, 
сарачком, ужарском, бачварском, ћумурџијском, 
дрво резбарском, корпарско-плетарском, ножар-
ском, самарџијском, као и изради традиционалних 
музичких инструмената. Кроз описе појединих 
за ната, читалац се упућује у њихово порекло, у 
занатске алатке неопходне у изради појединих 
предмета, као и у поступак израде појединих 

пред мета. Додатак основном тексту представљају 
Појмовник, који је састављен од издвојених речи 
чије је значење мање познато или заборављено, 
као и богата Библиографија. Рад употпуњавају 
цртежи и фотографије из документације музеја, 
као и фотографије снимљене приликом теренских 
истраживања.

На крају, може се закључити да књига Вла  -
димира Ђукановића Стари занати у Републи ци 
Српској представља значајан допринос упозна-
ва њу традиционалног наслеђа Републике Српске. 
Уз помоћ Ђукановићеве књиге, шира, а не само 
стручна, јавност моћи ће да стекне бољи увид у 
овај сегмент културе и економије народног жи-
вота.

Ранко Баришић

Семинар „The role of Youth in Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage: Implementing the 

2003 UNESCo Convention in South-East European 
States“, Софија, 24–25. септембар 2012. године

Тренинг-семинар „The role of Youth in 
Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage: 
Implementing the 2003 UNESCo Convention in 
South-East European States” одржан је 24. и 25. 
сеп тембра у Софији, у Бугарској. Семинар су 
орга   ни зовали Регионални центар за очување не-
ма теријалног културног наслеђа у југоисточној 
Европи, под покровитељством УНЕСКО-а (Тhe 
regional Centre for the Safeguarding of the Intangi-
ble Cultural Heritage in South-Eastern Europe Under 
the Auspices of UNESCo), Бугарска национална 
комисија за УНЕСКО и Одељење за културну 
политику при Министарству културе Бугарске. 
Учесници семинара су били млади људи из Бос-
не и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Грчке, 
Румуније, Русије, Словеније, Бугарске, Србије, и 
с Кипра. Међу њима је највише било студената, 
затим представника министарстава, музеалаца, 
али и практичара у заштити нематеријалног кул-
турног наслеђа (НКН). 

Семинар је отворила Оли Груева, извршна 
директорка УНЕСКО-вог Регионалног центра за 
очување нематеријалног културног наслеђа, затим 
су се учесницима обратили Митко Тодоров, заме-
ник министра културе Бугарске и Френк Прошан 
(Frank Proschan) из Секретаријата УНЕСКО-а у 
Паризу. Након отварања семинара и упознавања са 
учесницима, уследила су предавања распоређена 
у неколико сесија. Предавачи су били Френк Про -
шан, Панајота Адрианопoулоу (Panayiota Adriano-
poulou) из Министарства културе у Влади Грчке и 

Габор Сос (Szósz gábor) из Мађарске националне 
канцеларије за културно наслеђе. 

Током првог дана семинара, учесници су се 
упознали с УНЕСКО-вом Конвенцијом о очувању 
НКН-а, кључним концептима Конвенције, иден-
тифи ковањем и инвентарисањем НКН-а, као и са 
учешћем (локалне) заједнице и њеној посвећености 
очувању НКН-а. Другог дана семинара је било 
више речи о НКН-у и одрживом развоју, улози 
младих у очувању НКН-а, и могућностима и меха-
низмима међународне сарадње у очувању НКН-а. 

По завршеним предавањима, обратиле 
су нам се Оли Груева и Виолета Цанкова ис-
пред Регионалног центра за очување НКН-а под 
покровитељством УНЕСКО-а. Оне су најавиле 
даље активности Центра у вези с очувањем и 
промоцијом елемената НКН-а. Затим су учесни-
ци скупа говорили о својим утисцима о овом се-
минару и давали коментаре и предлоге како да се 
реализују слични едукативни семинари у земљама 
у региону. На крају другог дана семинара, одржа-
на је презентација Института за етнологију и 
фолклористику при Етнографском музеју БАН, 
на којој је представљена делатност атељеа који 
окупља жене које се баве израдом чипке. 

Током дискусија у оквиру предавања, кон-
статовано је да два дана семинара нису била 
довољна за промишљање о бројним темама које 
су покренуте. С друге стране, предавачи су се по-
трудили да на занимљив и илустративан начин 
поткрепе оне делове Конвенције који су били у 
фокусу. Посебан акценат је стављен на две теме: 
локална заједница као покретачка снага у очувању 
НКН-а и улога младих у очувању НКН-а. Истак-
нуто је да улога локалних заједница није само у 
заштити елемената НКН-а, већ и у номинацији 


