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Апстракт: Етнолошкa збиркa Градског музеја у Вршцу поседује зна-
чајну колек цију од дванаест наџака. Наџаци потичу из 18, 19. и 20. века, 
а начињени су од гвожђа, бронзе или месинга. Намера аутора је да први 
пут на једном месту објави податке о наџацима из вршачке збирке, као и 
податке о још необјављеној теренској грађи о чуварима поља и наџацима 
из Павлиша и Маргите. У раду се истражује промена примарне намене 
наџака, односно како су од старинског хладног оружја пешака и коњаника 
постали ознака статуса и неких занимања (нпр. чувара поља, чувара ви-
нограда, свињара, надзорника у руднику). Подаци о наџацима сакупљени 
су на терену од информатора у Вршцу, Маргити и Павлишу. Податке у 
Вршцу и Маргити прикупио је аутор рада, а грађу о наџацима-кукама у 
Павлишу забележио је Милан Милошев. 

Кључне речи: наџак, бојни чекић, ратно кладиво, наџак-баба, удар-
но–бодно оружје, оруђе, Вршац

Увод

Градски музеј Вршац је завичајни музеј комплексног типа. Осно-
ван је 9. маја 1882. године, и један је од најстаријих музеја у Србији. Ет-
нолошко одељење музеја основано је 1909. године, и прикупља, чува, 
систематизује, обрађује, излаже и публикује материјал с мултиетничког 
подручја југоисточног Баната. Површина овог подручја је 1.840 km², и на 
њему живи око 100.000 становника. Етнолошка збирка Градског музеја на-
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стала је на темељу старог фонда, ствараног почетком прошлог века. До да-
нас је прикупљено 4.340 предмета. Они су по областима и према функцијама 
разврстани у осам збирки (становање, привреда, домаћа радиност, одевање, 
друштвени живот, духовна култура, писани и аудио-видео записи, европска 
и ваневропска култура) и тридесет колекција.

Мала, али изузетно лепа и вредна је колекција „вршачких наџака“. Она 
је првобитно сврстана у збирку Привреда – земљорадња, јер су ове наџаке 
носили чувари поља, чувари винограда и свињари у Вршцу и Великом Гају, 
као ознаку свог положаја. За два наџака (инв. бр. Е 1285, 1287) нађена у 
Вршцу у инвентарним картонима је забележено да су рударски наџаци, па 
су они накнадно у оквиру збирке Привреда разврстани у рударство.

Рад представља веома интересантну колекцију наџака из Етнолошке 
збирке Градског музеја у Вршцу. По подацима из инвентарних књига Етно-
лошког одељења Градског музеја, има их укупно осамнаест. Нажалост, до 
данас је сачувано само дванаест примерака наџака изузетне израде и лепоте, 
начињених у 18, 19. и  20. веку од гвожђа, бронзе или месинга. Намера ау-
тора рада је да први пут, на једном месту, публикује податке о наџацима из 
Етнолошке збирке Градског музеја у Вршцу, да објави до сада необјављену 
теренску грађу о чуварима поља и наџацима из Павлиша и Маргите, и да 
објасни промену њихове примарне намене, односно како су од старинског 
хладног оружја, које су користили пешаци и коњаници, постали ознака 
статуса или ознака неких занимања (нпр. чувара поља, чувара винограда, 
свињара, надзорника у руднику).

појам наџак

Вук Караџић је у Српском рјечнику забележио: „Наџак је с једне стране 
као мала сјекирица, а с друге стране има дугачке уши“ (Караџић 1935: 426). 
Бојни чекић (Piletić 1984: 73; Kovač 2005: 56) или ратно кладиво (фр. Marteaux 
darmes de cavalier, енг. horseman’s hammer, ит. martello, ger. Streithamer, мађ. 
Csákány, fokos, csákányfokos, рум. ciocan de lupta) метални је чекић на до-
ста дугој дрвеној дршци или штапу, па припада групи оружја на мотки. По 
материјалу од кога су направљени, разликујемо: челичне, наџаке од месин-
га1 и наџаке од бронзе. Код нас се за бојни чекић најчешће користи турска 
реч наџак са значењем ’чекић’ или ’буздован’. Други, мање познати, турски 
назив је чугељ, чугњен или чугел (škaljić 1965: 180–181, 482).

1 Филиповић је забележио да су наџаци од челика били оружје, а они од месинга с тупим 
сечивом коришћени су само као украсни предмети или знаци достојанства. Види: Филиповић 
1950: 117.
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Словени и Мађари су једну врсту наџака или планинарског штапа на-
зивали чакан. Мађари су користили облик  Csakany, а Словени облик Czakan 
(Demmin 1893: 809). О томе  данас у Војводини сведочи русинско и словач-
ко презиме Чакан.2 Термин наџак срећемо и у топографији. У Хрватској на 
подручју oпштине Перушић на планини Велебит налази се Наџак Било. У 
нашем народу одомаћен је израз наџак-баба. Он се користи за жену наопаке 
нарави, ’оштроконђу, која својим злим језиком сече и удара као наџаком’. 
Израз је касније, у проширеном значењу (’џандрљива особа’), пренесен и у 
књижевни језик, иако је турцизам наџак, који стоји у његовој основи, углав-
ном изашао из употребе и готово је сасвим заборављен. Злу и свадљиву 
особу називају и наџак-чељаде или само наџак (Шипка 2007: 261–262, 
Митровић 1984: 206). Гордана Јованов која је лексичку грађу за свој Речник 
прикупљала у једном делу јужног Баната (Самош и околина), забележила је 
израз наџак-баба (бурибаба) за особу која се дури, љути (Јованов 2005: 86).

Наџак је ударно–бодно хладно оружје за блиску борбу (Милутиновић 
2006: 64), и носио се о ункашу на седлу с леве стране или се помоћу куке ка-
чио о појас (Piletić 1982: 55; ćurčić 1926: 26; ćurčić 1943: 79). Коришћен је у 
борби прса у прса, за разбијање оклопа. Наџак од олова јавља се у војничкој 
опреми у западној Европи, већ у 14. веку. У почетку су га употребљавали 
пешаци, а од 16. века постаје оружје коњаника. Пешадијски наџак имао је 
шиљак и био је масивнији од коњичког наџака (Demmin 1893: 809, 810). 
И Срби су у средњем веку користили наџак, али као споредно оружје 
(Новаковић 1893: 166), а Мађари и Пољаци употребљавали су га до краја 
18. века (šercer 1980: 11).

По изгледу можемо разликовати турски и европски наџак. Турски 
наџаци су богато украшени геометријским и вегетабилним орнаментима 
изведеним у техникама тауширања сребром и златом. Понекад се на њимa 
налазе и натписи арапским писмом (Niškanović i ostali 1988: 14), а и дршка 
наџака може бити украшена (Филиповић 1950: 117). Миленко Филиповић је 
урадио типологију наџака. Сврстао их је у три основна типа: А, Б и Ц. Наџак 
типа „А“ има с једне стране чекић, а са друге секирицу. Други, тип „Б“ има 
на једној страни чекић, а друга страна се продужава у дугачки шиљак или 
кљун. Тип „Ц“ има на једној страни секирицу, а на другој шиљак или кљун. 
Трећи тип је, у ствари, бојна секира (балта). Изглед чекића, секире и кљуна 
варира. Чекић може бити у пресеку четвороугаони или округао. Може да 
буде равне површине или да се завршава ниском пирамидом. Секирица може 
да буде попут обичне секире или полумесечаста (Филиповић 1950: 117).

Од друге половине 16. века, хладно оружје (топуз, наџак) све се ређе 
јавља у наоружању, јер га ватрено оружје истискује из употребе. Тако оно 
временом мења своју функцију и постаје симбол власти (Петровић 2005: 
12). Међутим, у Банату је било другачије. Војне и грађанске власти нису 
грађанима допуштале употребу војничког оружја, а и за држање и употребу 

2  Колега из Музеја Војводине, Иван Чакан, везује порекло свог презимена за занимање.
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ловачког ватреног оружја била је потребна посебна дозвола. Да не би били 
без оружја, људи су се довијали на разне начине. Користили су застарело 
хладно оружје, што је довело до анахронизма. У Војводини, познатој по 
тековинама савремене високе културе, употребљавало се старинско хлад-
но оружје (наџак, џида) у 19. веку, а понегде и у првој половини 20. века 
(Филиповић 1950: 127).3

функције наџака 

Најстарији опис наџака и његове употребе (у свадбеном обреду) код 
нас оставио је Вук Караџић у Српском рјечнику (Караџић 1935: 426, 164).4 
Наџак је познат као оруђе и оружје још од праисторије. Он се као ратнич-
ко оружје појавио у западној Европи у 14. веку (Филиповић 1950: 117), а 
посебну улогу добио је тек у време појаве тешких оклопа (14. и 15. век), 
када су мач и копље постали неефикасни. Он је као хладно, ударно-бодно 
оружје био намењен борби прса у прса, када због близине копље није мог-
ло да дејствује. Бојни чекић са уским дугим кљуном за разбијање оклопа 
непријатеља коришћен је у 15. и 16. веку (Милутиновић 2006: 64). У почетку 
је био искључиво оружје пешадије, а од 16. века носе га и коњаници.

Наџак врло рано постаје ознака војничког положаја и части. Марија 
Шерцер је запазила да су на графичким листовима из 16. века честo прика-
зивани официри или војни заповедници с наџаком у руци (šercer 1972: 22). 
Током 15. и 16. века у кирасирским пуковима Максимилијана I, како помиње 
Драгослав Пилетић, наџак су као оружје и као ознаку достојанства носили 
командири чета. У истом периоду у италијанским формацијама бојни чекић 
су за појасом носили и војници и официри (Piletić 1982: 55). Османски бего-
ви су имали „везене“ (тауширане), скупоцене наџаке које су носили као знак 
богатства, достојанства или силе (Теиновић 2008: 76). Наџак је имао своје 
место и у систему невербалне комуникације. Употребљаван је као симбол 
и у обредне сврхе. Коришћен је у свадбеном обреду код Срба у Срему и 
Босни, где је био обавезан реквизит чауша (чаја). У истој улози појављивао 
се и код Украјинаца (Ђорђевић 1931: 44–45; Филиповић 1950: 123). Много 
ширу употребу имао је наџак код Срба и Мађара у Војводини. Код Срба у 
Банату и Срему носили су га чувари поља, чувари винограда и чувари стоке 
(свињари) као знак свог занимања и своје дужности, а пастири су га користи-
ли као оружје за одбрану. Чувари поља су један другоме предавали наџаке, 
али су их и међусобно продавали (Филиповић 1950: 121,123). У 19. веку, код 

3 Према сазнању аутора, ово тумачење је Филиповић чуо и забележио од Растка Рашајског, 
тадашњег управника Народног музеја у Вршцу.

4 О употреби наџака у свадбеним обичајима код Срба, види: Николић 1995: 140–147.
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Срба у Војводини наџак је још увек употребљаван као оружје. Носили су га 
трговци из шајкашких села када су одлазили на вашаре у друга места. Исто 
су чинили и трговци из околине Вршца (Филиповић 1950: 120). Употребу 
наџака код трговаца у Војводини описао је Јаков Игњатовић у роману Ве-
чити младожења. Срби у Банији носили су штап са чекићем и секирицом. 
Користили су га за поштапање, али и за сечење, а у тучи је коришћен као 
оружје. Они су некада са таквим ’наџацима’ ишли и у сватове (Филиповић 
1950: 121). Од колегинице Сузане Мијић сазнала сам да се у Етнолошкој 
збирци Музеја рударства и металургије у Бору налази пет рударских секира 
– наџа. Те украшене рударске секире израђене су од бакра, а носили су их 
надзорници у Борском руднику као статусно обележје (симбол), у периоду 
између Првог и Другог светског рата.5 Наџе из Музеја у Бору веома су слич-
не рударским наџацима (инв. бр Е 1285, 1287) из Градског музеја у Вршцу, 
па на основу тога претпостављам да су рударски наџаци имали исту или 
сличну функцију.6 Наџаке и данас поједине дервишке секте, односно неки 
дервишки редови, користе као своје обележје – табел (Костић 2003: 31).

Колекција наџака 

Колекција наџака, једна од најстаријих колекција у Етнолошкој збир-
ци Градског музеја у Вршцу, формира се почев од последње деценије 19. 
века.7 Прикупљена је највећим делом поклонима појединаца, теренским 
истраживањима (случајни налази) и откупом. Првобитно је, у периоду 
од 18. децембра 1898. до 5. септембра 1953. године, прикупљено осамна-
ест наџака. Само четири је имало дрвену дршку. Нажалост, није сачуван 
ниједан наџак с дршком, али се из описа на инвентарном картону сазнаје да 
је наџак (инв. бр. Е 1465) изливен у 17. веку имао дршку од буковог дрвета 
украшену вегетабилним и зооморфним орнаментима изведеним у техници 
интарзије.8 Данас колекција броји само дванаест наџака. Од тога, седам је 
добијено на поклон, један је откупљен 1952. године за суму од 100 дина-
ра, а за четири наџака не постоје подаци о времену уласка у збирку, нити 
о начину  њихове набавке. Ти предмети су заведени у инвентарне књиге 

5 Казивач: Сузана Мијић, етнолошкиња, Музеј рударства и металургије у Бору, октобар 
2010.

6 Две наџе из Музеја рударства и металургије изложене су у Народној банци Србије у 
Београду на изложби „Ђорђе Вајферт – живот и време“.

7 Први улазак наџака у Градски музеј у Вршцу забележио је Феликс Милекер (први ку-
стос ГМВ) у књизи улаза 1898. године.

8 Према подацима из инвентарних књига Етнолошког одељења набављено је 18 наџака. 
Десет наџака је добијено на поклон, три су откупљена, а за преосталих пет наџака не постоје 
подаци о времену и начину набавке.
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Етнолошког одељења као „наслеђен материјал“. У прву (стару) књигу ула-
за Градског музеја уписана су два наџака, оба представљају поклон музеју. 
Први је у музеј ушао 18. децембра 1898. године, као дар Јохана Семајера из 
Вршца. Други је 10. јуна 1907. године музеју поклонио Режа Гетман, који 
се у овој књизи често појављује у улози дародавца. Ову „занимљиву збирку 
наџака“ први је помињао и о њој  писао Миленко Филиповић у својим ра-
довима „Етнологија (Етнографија) у музејима АП Војводине“ (Филиповић 
1949: 158) и „Наџак и џида“ (Филиповић 1950).9 Он је од 1947. до 1953. го-
дине путовао по Војводини и бележио податке (теренску грађу) о употреби 
наџака у сремским селима (Филиповић 1962: 18). 

Најстарији наџак (инв. бр. Е 1465), нађен у Белој Цркви (у Банату) по-
сле Другог светског рата, није сачуван. По подацима из I инвентарне књиге 
Етнолошког одељења, направљен је у 17. веку (1672. год.) од месинга, а у 
Градски музеј је донет 1947. године. У колекцији се некада налазио и наџак 
(инв. бр. Е 2962) из Павлиша, израђен 1917. године од алуминијума, који је 
као ознаку званичности користио Коста Тодоровић, чувар поља. Сада се у 
колекцији наџака Градског музеја Вршац налази укупно дванаест наџака: 
два из 18, девет наџака из 19. и један из 20. века. Старији наџаци изливени 
су од бронзе, предмети који потичу из 19. века начињени су од бронзе, ме-
синга или гвожђа, а наџак из прошлог века искован је од гвожђа.10

Сима Тројановић пише да су их ковачи у Војводини правили чак до 
1880. године (Тројановић 1928: 218). Међутим, Филиповић оспорава ову 
тврдњу. Он наводи да је код Срба у Банату и Срему (код чувара поља и чу-
вара стоке) наџак био „у свакидашњој употреби“ и око половине прошлог, 
20. века, и да су зато сеоски ковачи у то време израђивали наџаке од гвожђа. 
Филиповић наводи да су у то време ношени и наџаци од месинга, али да 
није успео да сазна где се они израђују и одакле су добављaни (Филиповић 
1950: 121, 128).

У колекцији музеја налази се пет наџака једноставне израде, један је 
изливен од месинга (инв. бр. Е 255, поклон Александра Габриша), а прео-
стали су исковани од гвожђа (инв. бр. Е 863, 1065, 1284, 1824). Месингани 
наџак, инв. бр. Е 255, носили су чувари поља или чувари винограда као 
ознаку улоге коју су вршили. Наџак инв. бр. Е 863 искован је 1926. године 
за Илију Бакића, који је био горњик (чувар поља) у селу Велики Гај од 1926. 
до 1945. године. Он га је 1952. године продао тадашњем Народном музеју 
у Вршцу. Гвоздени наџак инв. бр. Е 1065, музеју је 1953. године поклонио 
Растко Рашајски, тадашњи управник музеја. Наџак инв. бр. Е 1284 нађен је  
17. августа 1953. године у Великом Гају. Овај предмет је око 1900. године 

9 Миленко Филиповић је дао делимичан опис 8 наџака из Етнолошке збирке Градског 
музеја у Вршцу.

10 У инвентарним књигама Етнолошког одељења стоји да су сачувани наџаци начињени 
од гвожђа или месинга. Када је, на мој захтев, Жељко Ћела (инжењер електротехнике, про-
фесор Средње техничке школе у Вршцу) прегледао наџаке, установио је да је само наџак инв. 
бр. Е 255 направљен од месинга, а да су остали израђени од гвожђа (6) или од бронзе (5).
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по поруџбини за општину Велики Гај, за чувара поља, израдио ковач Душан 
Бекић. Остали наџаци су изливени од месинга или исковани од гвожђа, а 
украшени су рељефом или различитим орнаментима (линеарним, вегета-
билним, зооморфним). Рударски наџак инв. бр. Е 1285 изливен од бронзе, 
са обе стране има рељефне приказе рудара с вагонима и два укрштена ру-
дарска чекића. Предмет инв. бр. Е 1287  рударски наџак, такође је украшен 
рељефним вегетабилним орнаментима и укрштеним рударским чекићима. 
Наџак инв. бр. Е 1286 има облик змаја, и изливен је од бронзе. Ова три 
наџака је 1848. године музеју поклонио Растко Рашајски. Наџаци од брон-
зе (инв. бр. Е 1501, 1502), изливени у 18. веку, по површини су украшени 
утиснутим (урезаним) линеарним орнаментима. Предмет (инв. бр. Е 1502), 
типичан ’свињарски’ наџак из Вршца и непосредне околине, посебан је 
због куглице на врху сечива (Филиповић 1950: 118). Оба наџака нађена су у 
Вршцу и уписана су у инвентарну књигу као наслеђени материјал.

У колекцији Етнолошке збирке Градског музеја у Вршцу налазе се још 
и два занимљива гвоздена наџака. Предмет са инв. бр. Е 1824 је први наџак 
који је ушао у Градски музеј. Миленко Филиповић је забележио да је овај 
’горнички’ наџак из Вршца јединствен примерак, јер има сечива с обе стра-
не која су постављена једно према другом под правим углом. Други при-
мерак (инв. бр. Е 1826) је наџак интересантног облика, начињен „у виду 
хелебарде“ с дугачком шупљом гвозденом дршком (тулајка), у коју се увла-
чи дрвена дршка. Због те гвоздене дршке вршачки свињари су такав наџак 
сматрали секиром (Филиповић 1950: 118, 120). Сличан наџак „налик на хе-
лебарду“ коришћен је код Румуна у Ковину у обредне сврхе. Носили су га 
1955. године „чувари Христовог гроба“ (Mohora 2009: 113).11

Израда и украшавање оружја 

Израда оружја и његов развој прате домете материјалне и духовне 
културе, и условљени су укупним технолошким развојем. Артефакти од 
камена из најстаријих праисторијских епоха нису били јасно издиферен-
цирани и могли су се користити и као оруђе и као оружје (Лазић 2003: 7; 
Петровић 2005: 4). Употреба метала започиње током 5. миленијума старе 
ере, али она у почетку не подстиче настанак нових врста оружја. Тек крајем 
бакарног и током бронзаног доба јављају се облици за које се може тврдити 
да представљају оружје у правом смислу речи. Појавом гвожђа долази до 
усавршавања оружја из ранијих епоха, а до потпуно нових открића дошло 
се тек у историјским раздобљима.

11 Примедба аутора. У Павлишу код Вршца „чувари Христовог гроба“ носили су џиду 
(врста копља).
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Током средњег века наставља се са усавршавањем постојећег, а ствара 
се и потпуно ново оружје. Трајним насељавањем Словена у 7. и 8. веку у 
Србији започиње развој различитих форми средњовековног хладног оружја. 
Сукоби с Византијом, Бугарском, Угарском и Турцима, као и контакти с 
Дубровником и Млетачком Републиком допринели су да оружје у Србији 
поприми форме које су већ биле познате у већем делу тадашње Европе и 
Блиског Истока. „Временом поједине врсте средњевековног оружја улазе у 
фолклор народа и енклаве које насељавају територију Србије“ (Лазић 2003: 
13). Александар Дероко пише да је у средњем веку простије хладно оружје 
израђивано у земљи (Србија), о чему и данас сведоче имена села као што су 
Стрелари, Тулари, Штитари и Копљари. Финије оружје се увозило из ино-
странства, и то са свих страна (Дероко 1950: 33).

Прве занатлије које су се бавиле израдом хладног оружја били су кова-
чи. Никола Стијеповић је забележио да су се на већим феудалним поседи-
ма налазила „читава посебна насеља ковача“, а да су најпопуларнији били 
ковачи који су правили оружје (Стијеповић 1954: 67). Временом „услед све 
веће примене ковачког заната при градњи градова, утврђења, алата, брава, 
а нарочито оружја, наилазимо на почетку 14. века на звања која очиглед-
но говоре не само да је код нас израђивано оружје, већ и да је извршена и 
специјализација у ковачком занату“ (škrivanić 1957: 295). Дакле, тада до-
лази до оспособљавања и специјализовања појединих мајстора за израду 
одређених врста оружја, што доводи до развоја оружарских заната за које 
је био потребан виши ниво техничког знања. Тако се јављају мајстори: 
штитари, лукари, стрелари, мачари и копљари (Niškanović i ostali 1988: 11). 
Производња хладног оружја у нашој земљи у 18. и 19. веку развијала се на 
старим традицијама не мењајући, или скоро неприметно мењајући, у својим 
производима вековима устаљене оријенталне облике. Сви ти производи су 
били украшени. Украси су варирали од сасвим једноставних до раскошних, 
у зависности од области, укуса и положаја власника оружја. У украшавању 
је преовладавао утицај и мода са истока (Petrović 1989: 3). Украшавањем 
оружја бавиле су се највише кујунџије, а затим ковачи оружја и сабљари. 
Тауширање је било кујунџијска техника, али су овом техником оружје 
украшавали и ковачи оружја (Теинивић 2008: 6, 18, 25; Петровић 2005: 18; 
Младеновић 1958: 90). Познати центри за израду и украшавање хладног 
оружјa били су Фоча, Травник, Ужице, Призрен и Скопље (redžić, Husret 
1982: 111).  И у Боки Которској, под утицајем Италије и северне Албаније, 
израђивано је богато украшено хладно оружје (Радовић 2002: 9).

У Војводини су наџаке израђивали ковачи. У Великом Гају је радио ковач 
Душан Дута  Бекић. Он је око 1900. године, по поруџбини општине у Вели-
ком Гају, исковао гвоздени наџак за чувара поља. Миленко Филиповић, који 
је од 1947. до 1953. године путовао по Војводини и систематски прикупљао 
грађу, записао је да су сеоски ковачи у то време још увек израђивали наџаке 
од гвожђа за чуваре поља и чуваре стоке (Филиовић 1950: 121). Да су наџаци 
прављени у Банату у 20. веку потврђују и два наџака из Градског музеја у 
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Вршцу. Један је израђен 1917. године од алуминијума, а користио га је Коста 
Тодоровић, чувар поља у Павлишу.12 Други, гвоздени наџак, искован је 1926. 
године за Илију Бакића, који је био горњик у Великом Гају од 1926. до 1945. 
године.13 У то време ношени су и наџаци изливени од месинга. Израђивали 
су их ливци, али се не зна одакле су набављани (Филиповић 1950: 121).

Наџак у причи и песми 

Милан Ђ. Милошев, први етнолог запослен после Другог светског рата 
у Народном музеју Вршац,14 прикупио је богату етнолошку (теренску) грађу. 
Он је 26. децембра 1950. године у Павлишу (село у општини Вршац) за-
бележио казивање деведесетогодишњег Богољуба Милошева о горњицима 
(чувари поља) и наџацима-кукама. По речима овог казивача, горњици су 
били чувари поља које је општина најмила на годину дана.  Почетком ка-
лендарске године, када су обично примани у службу, општински кнез им је 
давао наџак – знак да имају право да интервенишу у име закона када неког 
ухвате у крађи. Они су имали обавезу да чувају поље од „оних који насрћу 
на туђе“ и да спрече стоку да прави штету у пољу или на њивама са усевима. 
Од опреме су имали само наџак (од гвожђа или месинга) начињен у облику 
„секирице са затупљеним задњим делом“, и били су обавезни да сваког дана 
– од раног јутра до касно у ноћ, а ако је потребно и у току ноћи – обилазе 
поље и прате крадљивце. Наџак је био обележје њихове власти – „знак да 
та особа делује у име општинске управе“. Ухваћеног крадљивца или почи-
ниоца какве штете општина је кажњавала, а од изречене казне чувару је при-
падала одређена свота новца, која је била уговорена приликом „погађања за 
горњика“. Када би чувару атара „престала та врста службе“, сеоски кнез би 
му одузимао наџак и предавао га новом чувару (Милошев 1950).

Занимљиву причу о наџаку забележила сам од Арманa Лучијана, 
земљорадника из Маргите (село у општини Пландиште).15 Он ми је ре-
као да су Румуни у Маргити наџак звали ниђак (nigeac). Када је био дечак 
његова прабаба Марија Паску испричала му је да су за време Аустроугарске 
боктери16 носили ниђаке. Они су, по њеним речима, имали право да туку 
(па и убију) лопове ухваћене у крађи летине. Лучијан је запамтио да је у 

12 То је једини наџак од алуминијума који је ушао у Градски музеј. Није сачуван, а подаци 
о њему преузети су из III инвентарне књиге Етнолошког одељења.

13 Верујем да је и овај наџак израдио ковач Душан Дута Бекић, јер се он и 1937. и 1946. 
године у списку домаћинстава Великог Гаја појављује као ковач.

14 М. Милошев је радио у Градском музеју од 24. фебруара 1948. до пензионисања 1974. 
године.

15 Причу сам записала на терену 5. децембра 2009. године.
16 Назив за чувара села који се и данас користи у Маргити.
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његовом селу (до седамдестих година прошлог века) било четири чувара 
поља. Најпознатији међу њима био је Паја Рајков звани „деда Паја“. Он је 
био стар и носио је наџак, па су родитељи плашили непослушну и немирну 
децу говорећи им: „Иде деда Паја са ниђаком. Показаће ти ако ниси миран.“ 
Мијо Лончар, професор књижевности, који је пре доласка у Вршац служ-
бовао у Босни и Срему, причао ми је о две врсте наџака. Једноставан наџак 
(без украса) је ’чобански’, а други је украшен наџак. По његовим речима, 
једноставан наџак носили су чобани у Босни и Срему, а украшен наџак но-
сили су богати сељаци у Срему као „знак просперитета“ (богатства).17

Наџак се често помиње у народним песмама (Филиповић 1950: 113–114; 
Vuletić Vukasović 1913: 164; Симовић 2001: 56). У народној песми „Свети 
Сава“, светитељ поручује хришћанској господи:

„Није бабо расковао благо 
На наџаке и на буздоване, 
Ни на сабље ни на бојна копља, 
Ни добријем коњма на рахтове; 
Већ је бабо потрошио благо 
На три славна српска манастира.“

Наџак се појављује и у причама и романима наших познатих писаца. 
Наш нобеловац Иво Андрић, у приповеци „Мустафа Маџар“ описује наџак 
и његове разноврсне употребе (Андрић 1963: 29–31). О њему су писали и 
Јован Стерија Поповић и Јаков Игњатовић. Стерија у свом Роману без рома-
на помиње наџак као део опреме коњаника односно ритера (Поповић 1998: 
39). Јаков Игњатовић у роману Вечити младожења пише да је наџак оружје 
трговаца, али и да је ношен уместо штапа, као ознака угледног занатлије 
(Игњатовић 1959: 50). У новије време je о наџаку као „ознаци власти и 
важности“ сережана18 у сремском селу, у својим Скаскама писао Душан 
Панковић (Panković 2005: 152).

Успомена на наше старинско хладно оружје (секира, балта, наџак) сачу-
вана је и у народним презименима: Сикирић, Балтић, Наџаковић, Нађаковић, 
Наџак19 и Чакан (ćurčić 1943: 78; Buturović 1972/73: 43).

17 Казивање Мије Лончара забележено је 8. фебруара 2010. године у Вршцу. Професор је 
био озбиљно болестан и убрзо је умро, па је забележена грађа веома оскудна.

18 Сережан (сележан) је назив за чувара села који је још у употреби у Срему и Банату.
19 Презиме Наџак вероватно је настало од презимена Наџаковић (претпоставка аутора).
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закључак

Колекција наџака, једна од најстаријих колекција у Етнолошкој збирци 
Градског музеја у Вршцу, прикупљена је у периоду од 18. децембра 1889. до 
5. септембра 1953. године у Вршцу и Великом Гају. Данас се у њој налази 
дванаест предмета: шест искованих од гвожђа, пет изливених од бронзе и 
један од месинга. У колекцији се налазио и наџак направљен од алуминијума 
који није сачуван. Од тога, пет наџака су једноставне израде, а седам су укра-
шени рељефним или урезаним линеарним, вегетабилним или зооморфним 
орнаментима. Неки су имали дрвену дршку, али су у Војводини ношени у 
џепу и наџаци без дршке. Предмети су прикупљени највећим делом преко 
поклона појединаца, теренским истраживањима (случајни налази) и отку-
пом. Наџаке су музеју поклонили Јохан Семајер, Режа Гетман, Александар 
Габриш и Растко Рашајски. Користили су их чувари поља, чувари винограда, 
свињари и рудари (рударски надзорници), као симбол и ознаку службе коју су 
обављали. Наџаци су били лична својина или својина заједнице (општина).

Наџаци из описане колекције могу се (по типологији Миленка Фили-
повића) разврстати у два од три основна типа. Типу „А“ – који с једне стра-
не има чекић, а с друге секирицу – припада осам наџака, а типу „Б“ – чекић 
који је на другој страни продужен у клин или кљун – припадају два вршачка 
наџака. У колекцији су и два изузетна примерка који не припадају ниједном 
од ових типова. То су наџак од бронзе изливен у облику змаја, и гвоздени 
наџак који с обе стране има сечиво као у трнокопа. Овај последњи, гор-
нички наџак једноставне израде из Вршца, представља због свог облика 
јединствен примерак.

У Војводини су наџаке израђивали ковачи, а гвоздене наџаке у југо-
источном Банату (за чуваре поља) скоро до половине прошлог века пра-
вили су сеоски ковачи. У инвентарној књизи Етнолошког одељења Град-
ског музеја забележено је да је ковач из Великог Гаја, Душан Дута Бекић, 
око 1900. године израдио (по поруџбини) наџак за чувара поља у Великом 
Гају. У Вршцу и околини коришћени су и наџаци од бронзе и месинга које 
су правили ливци, али се не зна одакле су они набављани. Ни за два ру-
дарска наџака се не зна где су начињени, нити где и како су коришћени. 
Због њихове сличности с рударским секирама (наџе) из Борског рудника, 
претпостављам да су их користили рудари или рударски надзорници као 
ознаку свог занимања или статусно обележје. Наџаци су вероватно ’увоз’ 
из румунског дела Баната у коме је у време, 19. век, када су начињени ови 
наџаци руда експлоатисана у неколико рудника.
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КАтАЛОшКА ОБРАДА

1. Наџак, инв. бр. E 255, Вршац, око 1880. године

Наџак ливен од месинга, има главу у облику секирице с кратким, лучно 
савијеним тупим сечивом. Ушица је округла, а наспрамна страна је четврта-
ста, профилисана и завршава се ниском пирамидом. Недостаје дршка. Ду-
жина главе наџака је 16,5 cm, а ширина реза је 8,2 cm.

Користили су га чувари поља или винограда као ознаку власти. 
Наџак  је био у власништву деде Александра Габриша из Вршца.
Музеју га је 1948. године поклонио Александар Габриш.

2. Наџак, инв. бр. Е 1284, Велики Гај, око 1900. године

Наџак од кованог гвожђа има главу у облику секирице. Ушица је округ-
ла, а наспрамна страна је четвртаста. Дужина главе наџака је 13,5 cm, а ши-
рина реза је 5,5 cm.

Израдио га је ковач Душан Бекић по наруџбини општине у Великом 
Гају. 
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Користио га је чувар поља као ознаку функције коју је обављао.
Нађен је на тавану општинске куће у Великом Гају.
У Музеј је ушао 1953. године као поклон.

3. Наџак, инв. бр. Е 863, Велики Гај, 1926. године

Наџак од кованог гвожђа има округлу ушицу. Глава је купастог обликa и 
заобљена. Недостаје дршка. Дужина главе је 17 cm, а ширина реза је 11 cm.

Употребљавао га је чувар поља Илија Бакић од 1926. до 1945. године 
као ознаку власти при чувању поља.

Купљен је 1952. године од Илије Бакића.

4. Наџак, инв. бр. Е 1065, Вршац, 19. век

Наџак од кованог гвожђа има округлу ушицу. Сечиво је јако проширено, 
а на супротном крају је четвртаста заобљена глава. Недостаје дршка. Дужи-
на је 13,5 cm, а ширинa је 4,5 cm.

Музеју га је 1953. године поклонио Растко Рашајски.
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5. Наџак, инв. бр. Е 1824, Вршац, 19. век

Наџак од кованог гвожђа има са обе стране сечиво као у трнокопа, али 
су онa постављена једно према другом под правим углом. Ушица је ојачана, 
елипсаста. Недостаје дршка. Дужина је 14,5 cm, а ширина је 5,5 cm.

Користили су га чувари поља у Вршцу као ознаку власти.
Музеју га је 1898. године поклонио Јохан Семајер.
Због специфичног положаја сечива представља јединствен примерак 

(уникат).

6. Наџак, Е 1502, Вршац, 18. век

Наџак ливен од бронзе са округлом ушицом, има главу у облику секи-
рице с кратким лучно савијеним сечивом, чији се доњи врх завршава ку-
глицом. Наспрамна страна је четвртаста. Читавом површином је украшен 
урезаним крстићима и цик-цак линијама. Спољна површина главе ребрасто 
је урезана. Ушица је једнострано напукла и оштећена. Недостаје дршка. Ду-
жина главе је 14,5 cm, а ширина сечива је 3,1 cm.

Употребљавали су га свињари у Вршцу као ознаку свог занимања.
Нема података о начину набавке.
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7. Наџак, инв. бр. Е 1501, Вршац, 18. век

Наџак ливен од бронзе има главу четвртастог облика са таласа-
сто повијеним врхом који се завршава куглицом. Задњи део главе исте је 
дебљине као и ушица. Украшен је утиснутим звездицама и цик-цак линијама. 
Недостаје дршка. Дужина главе је 15 cm, а ширина је 3,2 cm.

Нема података о употреби и начину набавке.

8. Наџак, инв. бр. Е 1825, Вршац, 19. век

Наџак од кованог гвожђа има округлу ушицу с продуженим тањим 
једностраним ојачањем. Сечиво је на једној страни издужено и повијено по-
пут кљуна, а на супротној проширено, профилисано и пљоснато. Недостаје 
дршка. Дужина је 20 cm, а ширина 3,5 cm.

Коришћен је као чекић.
Нема података о начину набавке.
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9. Наџак, инв. бр. Е 1826, Вршац, 19. век

Наџак од кованог гвожђа начињен у виду хелебарде. Сечиво је полу-
кружно повијено, с доње стране завршава се четвртастим задебљањем. Уши-
ца је округла, с четири четвртаста проширења на задњој страни. Има дужу 
гвоздену дршку чији горњи крај се завршава навојима. Недостаје дрвена 
дршка. Дужинa главе наџака је 9,5 cm, а дужина дршке је 14,5 cm.

Нема података о употреби и начину набавке.

10. Наџак, инв. бр. Е 1287, Вршац, 19. век

Рударски наџак ливен од бронзе чији је предњи крај пљоснат, повијен 
на горе и завршава се главом змије. Ушица је елипсаста, на задњем делу 
се сужава и завршава лоптастим завршетком. Наџак је обострано украшен 
рељефним приказом рудара у руднику, укрштеним рударским чекићима и 
орнаментом лозице. Дужина наџака је 13,5 cm, а ширина је 2,8 cm.

Користили су га надзорници у руднику као статусно обележје.
Музеју га је 1948. године поклонио Растко Рашајски.
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11. Наџак, инв. бр. Е 1285, Вршац, 19. век

Рударски наџак од ливене бронзе с предњим крајем повијеним на горе 
који се завршава змијском главом. Ушица је неправилног облика која се 
завршава малим испустом, и у којој се налази остатак дрвене дршке. Наџак 
је обострано украшен рељефом који приказује рударе у окну с вагонима. У 
углу наџака налази се већа округла перфорација са два укрштена рударска 
чекића, а врх се завршава украсом у виду птичјег кљуна. Дужина наџака је 
10 cm, а ширина је 2,7 cm.

Користили су га надзорници у руднику као статусно обележје.
Растко Рашајски га је 1948. године поклонио Народном музеју у 

Вршцу.

12. Наџак, инв. Бр. Е 1286, Вршац, 19. век
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Наџак зооморфног облика ливен од бронзе са змајоликом главом, 
змијским репом и птичјим крилима. Површина тела прекривена рибљом 
крљушти, а у доњем делу уместо ногу има цевасти продужетак целом повр-
шином прекривен вегетабилним мотивом, с прстенастим проширењем које 
се сужава у фрагментован продужетак за уметање дршке. Дужина је 13 cm, 
а ширина 3,2 cm.

Нема података о употреби.
Музеју га је 1948. године поклонио Растко Рашајски.

Vesna Stankov

pOLLAxEs FrOM THE COLLECTION  
OF THE vrŠAC CITy MusEuM ETHNOLOGICAL DEpArTMENT 

Summary

The paper is an attempt to present the collection of pollaxes (“nadžaci”) from the Vršac City 
Museum Ethnological Collection and explain changes in the primary purpose of a pollaxe, i.e. the 
way the old-fashioned cold weapon of infantrymen and horsemen became a symbol of status or cer-
tain occupations. The Pollaxe Collection was created from 1889 to 1953. The items were acquired 
by gift, purchase or through field collecting. Today it contains twelve items made from iron, bronze, 
or brass in the 18th, 19th, and 20th centuries. of these, five are plain, while seven are decorated in 
relief or incised. Some pollaxes had longer wooden handles, but in Vojvodina, pollaxes without 
handles were carried in pockets. They were used by custodians of fields and vineyard, swineherds, 
and mine supervisors. The pollaxes for this collection can be classified (by typology defined by 
Milenko Filipović) into two of the three main pollaxe types. The type “A”, with a hammer on one 
and a hatchet on the other side, involves eight pollaxes, while two pollaxes from Vrsac belong to 
the type “B”, (which is a hammer, on one side extended into a wedge or a beak). The collection also 
includes two exquisite items that do not belong to any of those types. These are the pollaxe cast in 
bronze in the form of a “dragon”, and the iron pollaxe with a pickaxe-like blade on both sides. The 
last one, the gornik pollaxe from Vršac is plain with the shape that makes it unique. In Vojvodina, 
pollaxes were made by blacksmiths, and in southeastern Banat, iron pollaxes were made by the vil-
lage blacksmiths (for custodians of fields) until almost mid-20th century. Bronze and brass casters 
made pollaxes in Vršac and the surroundings. The manufacture site of the two mining pollaxes and 
their original use are unknown. Because of their similarity to mining axes (“nadže”) from the Bor 
mine, I guess they were used by miners or mine supervisors as occupational and status symbols.


