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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 903.2-034.3:069.51(497.7)“634“  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

Мери СТОЈАНОВА
1
 

 

ИЗБОР НА МЕСИНГАНИ И БРОНЗЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД 

ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НУ „ЗАВОД И МУЗЕЈ“ – 

БИТОЛА 

 
Апстракт: Месингот и бронзата како бакарни легури и нивните 

изработки во традиционалната култура на населението во Македонија, во 

поширокиот балкански културен ареал и, генерално, во светски рамки, имале 

широка примена. 

Нивната појава е тесно поврзана со откривањето на металот, уште во 

периодот на неолитот кој воедно се смета и како период на најголем 

цивилизациски исчекор, во овој контекст. Покрај разновидните метали и 

метални легури, најзначајно место во овој домен му припаѓал на бакарот кој 

во наведениот период доживува масовна примена. Бакарот многу ретко се 

наоѓал чист во природата. Најчесто се среќавал во комбинација со различни 

видови минерали коишто во понатамошниот техничко – технолошки процес 

се одовoјувале и од нив се произведувале различни предмети.  

 

Клучни зборови: месинг, бакар, месингани предмети. 

 
Со откривањето на различните бакарни легури, а особено со 

откривањето на бронзата2 (бакар и калај), околу 3500 г. пр. н.е, доаѓа до 
значително унапредување на животот на населението. Тоа резултирало со 
засилена изработка на различни видови на оружје и орудија кои биле неоп-
ходни за одбрана, лов и/или задоволување на егзистенцијалните потреби на 
населението, воопшто3.  

Бронзата, присуството и квалитетот на бројните бронзени артефакти 
откриени на територијата на Македонија, доволно зборуваат за развојот и 
културниот дострел на локалното население во периодот на т.н. бронзено 
време4.  

Широката примена на бронзата и нејзините позитивни својства, 
условиле релативно задоцнето откривање на месингот како легура на бакарот, 
во периодот околу 500г. пр.н.е. Иако на овој начин и во овој контекст, 
месингот имал второстепено значење во металопреработувачкиот занает, тоа 

                                                           
1д-р Мери Стојанова, етнолог, кустос-советник, НУ „Завод и музеј“ – Битола, ул. Климент 
Охридски бб, 7000 Битола, e-mail: etno_m@yahoo.com 
2Stojanović Trajan, Balkanska cizvilizacija, Beograd 1995, стр. 70. 
3Goldhahn Joakim,”Rethinking bronze age cosmology”, (Пристапено на 08.04.2018) 
https://www.academia.edu/12269252/Rethinking_Bronze_Age_Cosmology 
4Чаусидис Никос „Македонските бронзи и религијата и митологијата на железнодобните 
заедници од средниот Балкан“, Скопје 2017 . 
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не значи дека слабо се употребувал. Напротив, заради широката 
распространетост и на месинганите предмети, делумно сличните својства, 
како и нивниот златест колорит кој зависи од количината на цинк или калај 
во бакарните легури, честопати одредени предмети при визуелното детерми-
нирање на материјалот од кој биле изработени, погрешно се класифицирале.  

Изразениот златно - жолтеникав колорит довел и до идентификација 
на месингот со терминолошката одредница „мед5“, двозначен поим кој се 
среќавал во Македонија („Медно гумно“ итн.), но бил распространет во 
српското, хрватското и бугарското говорно подрачје.  

Најразличните месингани и бронзени предмети со утилитарна или 
декоративна функција биле застапени во сите познати светски култури од 
најдалечното минато па до денес6, за што говорат бројните археолошки наоди 
ширум светот. 

Присуството на месингот на територијата на Македонија, па соодветно 
на тоа и на пошироката територија на Битола, се интензивирал во периодот на 
средниот век, а особено во првата половина на XIX век, кога доаѓа и до 
најголем процут на занаетчиството.  

Месингот во суштина претставува легура на бакар и цинк, во која 
застапеноста на цинкот може да се движи во размер од 10% - 45%, во 
зависност од типот на предмети кои се изработуваат. 

Количината на цинк, воедно, ја дава и нијансираноста на самиот 
предмет. Така, предметите кај кои што нивото на цинк е релативно ниско, се 
одликуваат со темно црвенкаста боја, додека пак кај оние каде застапеноста 
на цинкот е поголема, се забележува посветла, жолтеникаво – златеста боја. 

Употребата на месингот и бронзата им давала еден нов квалитет на 
изработките заради својствата коишто ги поседувале. Тие биле поцврсти, 
лесно се обработувале и формирале, биле добри спроводници на топлина и 
сл. Една од најважните карактеристики била отпорноста на корозија, која 
условила изработка на најразлични предмети кои биле изложени на постојана 
влага. На овој начин, со употребата на бронзата и месингот кај одредени 
предмети, значително се продолжувал нивниот векна употреба.  

Производството на различни предмети од месинг и бронза, подразби-
рало и примена на различни техничко-технолошки процеси како што се 
леење, исчукување, врежување и сл.  

Леењето како техника на изработка на разнородни предмети се смета 
за технолошко достигнување на средниот век7, иако во различни временски 

                                                           
5 METALI, “Enciklopedija likovnih umetnosti”, Inj-Port, Zagreb 1964,стр. 449. 
6Ponting M.J., “Roman military cooper-alloy artifacts fromIsrael: Questions of organization and 
ethnicity”, Archaeometry 44,4, p. 562; (пристапено на 07.04.2018) (http://www.blackw ellpu bl i 
shing. com/content/BPL_images/Journal_Samples2/ARCH0003-813X~44~4/086.PDF); METALI, 
“Enciklopedija likovnih umetnosti”, Inj-Port, Zagreb 1964,str. 447 -450; (пристапено на 07.04. 
2018 ) http://www.cems.uwe.ac.uk/~rstephen/livingeaston/local_history/brass1.html 
7МЕТАЛУРГИЈА, „Лексикон српског средњег века“, Приредил, Ћирковић Сима, Михаљчић 
Раде, Београд 1999,стр.402. 
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периоди тоа било подложено на развојни осцилации. Примената на леарските 
техники во леарските или ѕвончарските работилници, овозможила производ-
ство на масивни предмети од типот на ѕвона и камбани со различни голе-
мини, како и изработка на поситни предмети од типот на авани, толчници и 
сл. Изработените предмети потоа, во зависност од нивната намена, можеле да 
бидат дополнително декорирани.  

Декоративните форми кои биле изведувани на разнородните предмети 
зависеле од самата намена на предметот и технологијата на негова изработка, 
и укажувале на еден комплексен систем со своја специфична иконографија. 
Тоа условувало примена на техники на исчукување или врежување при извед-
бата на мотивите, но влијаело и врз нивната застапеност, односно густина. 
Најзастапени биле вегетативните мотиви, иако кај одредени садови и пред-
мети се среќавале геометриски, но и различни други космолошки симболи. 

Орнаментите воедно укажувале и на социјалниот статус на поеди-
нецот, неговата етничка и/или верска припадност, возраст и други значајни 
аспекти од животот на поединецот, формирајќи на тој начин еден специфи-
чен, невербален систем на комуникација како препознатлив елемент на 
духовната култура на нашето население. 

*  * 
Месинганите предмети кои се дел од етнолошката збирка на НУ 

„Завод и музеј“ - Битола, генерално можеме да ги поделиме во неколку 
категории. Во зависност од нивната употребна вредност и примарна 
функција, може да ги категоризираме на следниот начин: утилитарни, покуќ-
нински предмети; предмети кои се користат во верски или религиозни цели; 
оружје и други воени материјали; предмети за лична употреба – накит 
мастилници и сл.; стопански и занаетчиски алатки, и др.  
Во понатамошниот текст ќе биде направен осврт на дел од предметите кои 
припаѓаат на некоја од погоренаведените групи. 
 
Утилитарни покуќнински предмети 

Во оваа група на предмети може да се вбројат предмети кои имаат, 
пред сè, употребна вредност во рамките на домаќинството. 

Дел од овие предмети претставуваат занаетчиски изработки произве-
дени од страна на локални мајстори, леари, казанџии, но и такви кои биле 
купувани на некои од поблискитесоседни пазари. Покрај занаетчиските пред-
мети, во рамките на традиционалните градски домаќинства се среќаваат и 
бројни индустриски производи, импортирани од различни европски центри со 
кои населението, од поголемите градски центри, каква што била и Битола, 
имало развиени трговски врски. 

Зачуваните предмети кои припаѓаат кон оваа групаимаат различна 
големина, форма, но и различна намена. Од нив би можеле да ги издвоиме 
различните видови на свеќници, чинии, ибрици, леѓени, авани, толчници, 
лажици, чаши, саани, казани и др. 
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Декоративните елементи застапени на овие предмети изобилуваат со 
вегетативни мотиви, најчесто изведени во техника на врежување. 

Свеќниците со различна големина и форма, како и масивните месин-
гани предмети од типот на аваните и толчниците кои се користеле во 
домаќинствата, биле изработувани во познатите леарски или ѕвончарски 
дуќани. Согласно пазарната организација, како пример, може да споменеме 
дека во Битола, сите тие биле сместени во т.н. „Улица на ѕвончарите“, термин 
кој и денес се среќава како своевидна локациска одредница. 

Техничко – технолошкиот процес8 на изработка на дел од овие 
предмети подразбирал лиење кое се вршело во претходно подготвени, дрвени 
калапи со различни големини, во кои се излевала течната легура. По завршу-
вањето на процесот на ладење, готовите производи се ваделе од дрвените 
калапи. Следната фаза подразбирала процес на финализација, односно дора-
ботка на поединечните предмети. За доработка на аваните се користеле 
специјални торна и турпии, со што се добивале речиси идеални мазни 
површини. 

Декоративните форми кои се среќаваат кај овој тип на предмети биле 
едноставни. На нив биле застапени групирани, концентрично врежани круж-
ници, поставени во горната и/или долната половина на предметот. Вакви кон-
центрични кругови се врежувале и од внатрешната страна на аваните, како и 
на толчникот кој секогаш претставувал составен елемент на аванот.  

Во текот на седумдесеттите, односно осумдесеттите години на XX век, 
аваните претставувале вредни свадбени дарови, па честопати по нарачка, на 
нив се врежувале имињата на сопружниците и годината на нивното стапу-
вање во брак. 

Свеќниците исто како и аваните биле со различни големини и форми. 
Кај нив декорацијата се забележува во рамките на декоративните форми кои 
биле изведени при изработката на самите калапи, додека декорацијата како 
таква, речиси потполно изостанувала. 

Зачуваните ибрици и леѓени кои се изработувале од месинг биле со 
различна големина, но и кај нив изостануваат врежани, или на друг начин 
изведени, декоративните форми.  
 
Култни предмети 

Предметите кои може да се вбројат во оваа група,исто така се 
разликуваат по големина, форма и функција. 

Тука се вбројуваат поедини видови на ѕвона и камбани, како и 
кадилници со различни форми и големини. 

Ѕвоната кои биле изработени со примена на техниката на леење, во 
зависност од нивната намена можеле да бидат со различнаголемина. 
Помалите ѕвончиња се поставувале на добитокот со помош на синџир или на 
кожен ремен и му овозможувале на говедарот подобро да го лоцира 

                                                           
8Стојанова Мери, „Ѕвончари“, Битола 2014 год. стр.8 
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добитокот. Продорниот звук на ѕвоното, воедно, требало и да го заштити 
добитокот од напади на дивите ѕверови. 

Ѕвоната во рамките на домаќинствата се поставувале и на соодветни 
метални држачи или синџири над влезните порти во дворовите или на врати 
во домовите на населението, особено во градовите. При отварањето на влез-
ните порти се придвижувало ѕвоното кое со својот продорен звук го најаву-
вало доаѓањето на посетителот. 

На духовно ниво, покрај овие прагматични аспекти, постојат и многу 
подлабоки, религиски причини за почитување на металните ѕвонци со 
продорен звук. Во тој контекст, треба да се нагласи дека сè што е поврзано со 
култот кон металот и металните предмети, во македонската народна тради-
ција се почитува поради неговите основни атрибути, а тоа се: цврстината, 
отпорноста, ефикасноста. Следејќи ги овие магиски, хомеопатски принципи, 
според кои сличното произведува слично, се верува дека токму наведените 
атрибути на металот, нему му обезбедиле силна религиска вредност. Тоа е 
особено забележливо кај оние занаетчиски дејности каде што може да се 
забележи спој помеѓу оган, метал и ковање, и каде што изработката на пред-
метите е проследена со силен и продорен звук. Таков е случајот со ковачкиот, 
леарскиот и ѕвончарскиот занает, каде што таа магиска компонента е силно 
нагласена.  

Звукот како своевидна манифестација на погоренаведените атрибути е 
особено присутен во обредите со маскирање, застапени во балканскиот 
културен ареал и пошироко, кои се посветени на промената на сезоните. Во 
рамките на овие обредни активности, учесниците создаваат ситуација на 
примордијален хаос предизвикана од магиската бучава на огромен број 
големи ѕвонци обесени на половината, на нозете и/или на вратот, на машките 
учесници во обредните групи. Тие со своите брзи и силни движења, вртење и 
скокање, разлеваат силен и продорен звук кој се посакува во оваа прилика на 
променета свест.  

Поголеми ѕвона на кои се поставувала и дрвена рачка, се користеле и 
во населените места за најавување на некоја новост или опасност, но најчесто 
и во училиштата за означување на почетокот или крајот на часот. Овие 
видови на ѕвона и денес може да се забележат во бројни училишта, а се 
користат кога доаѓа до времен прекин на електричната енергија. 

Единствените декоративни форми кои може да се сретнат кај овој вид 
на ѕвона биле врежаните концентрични кругови. 

Освен изработката на ситните предмети, ѕвончарите – леари се 
занимавале и со изработка на различни црковни ѕвона или камбани, чијашто 
тежина достигнувала и по неколку десетици килограми.  

Квалитетот на изработката на големите црковни ѕвона првенствено 
зависел од умешноста на мајсторот, но и од квалитетот на употребениот 
материјал. Тие најчесто се лиеле од бронза, а најдобриот материјал за изра-
ботка на црковните ѕвона – камбани подразбирал употреба на бакар и 
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соодветна процентуална зависност на калај, што било детерминирано од 
големината на ѕвоното коешто се изработувало. 

На големите црковни ѕвона во голем број случаиможе да се забележи и 
соодветен врежан текст кој најчесто укажува на мајсторот или занаетчиската 
работилница во која било произведено ѕвоното или,пак, на донаторот кој ја 
нарачал неговата изработка. Кај одреден број затекнати примероци, од првата 
половина на XX век, може да се забележат и изведени релјефни, вегетативни, 
декоративни елементи во горните партии на ѕвоното, но и текст со истата 
намена како и претходнонаведениот. 

Во групата на култни предмети, сосема оправдано, може да се вклучат 
и кадилниците како составен црковен и куќен мобилијар.  

Кадилниците како дел од куќниот мобилијар биле неодминлив 
елемент во секое христијанско домаќинство. Најчесто се изработувале од 
керамика, но во градските домаќинства, речиси без исклучок се среќавале и 
кадилници изработени од бакарни легури. Тие се користеле за палење на 
темјан за време на празничните и верските обреди. Кај голем дел од кадилни-
ците, на капакот, покрај крстовидно поставените и изведени мали отвори, се 
наоѓал поставен и крст како еден од најзначајните христијански симболи. 

Посебна или условно речена преодна категорија на верски кон воени 
предмети, се металните кутии со различни големини, изработени од различни 
материјали и во различни техники. Тие првично служеле за чување на свое-
видни амајлии, а подоцна и за чување на други ситни, најчесто воени 
предмети, а во некои случаи и за чување на пари9. Во поширокиот балкански 
културен ареал, овие предмети согласно нивните специфики, се среќавале под 
различни терминолошки одредници, како на пр.: паласки, фишеклии, енам-
луци, припојасници10и сл. Тие, според својата комплексност, може да се 
третираат како документ на своето време, но и како стил врзан за обичаите и 
воените потреби кои заради нивната симболика треба да се согледаат како 
една целина. 

Овие предмети во главно биле изработувани од страна на мајстори – 
кујунџии, од кои на нашите простори особено се издвојувалебитолските 
мајстори. За ова говорат и бројните зачувани предмети од овој тип, ширум 
Балканот. На предметите изработени од битолските мајстори, доминирале 
прикази на христијанските светци, но и други сложени исламски мотиви11. 
Мошне впечатливи биле и работилниците на мајсторите во Скопје, Тетово, 
Прилеп и Крушево кои често патувале во градовите на Истокот и оттаму 
преземале и вметнувале нови декоративни мотиви.  

                                                           
9s.v. ПАЛАСКА, Макаријоска Лилјана, „Речник на македонската традиционална култура“, 
Скопје 2016, стр. 341. 
10Radojković Bojana, Filakteriji, enamlucii pripojasnice, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 
1974. 
11Крстева Ангелина, Народна декоративна уметност, Етнологија на Македонците, Скопје 
1996, стр. 26 
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Паласките биле со различна големина. Тие делумно се разликувале и 
по својата форма, но најчесто биле правоаголни со рамни страни, но се 
среќаваат и примероци со полузаоблени, лачно изведени страни. На задната 
страна мошне често се среќаваат метални прикачени елементи налик на 
„ушки“, низ кои се провлекувал ременот, и на тој начин паласките се 
прицврстувале за појасот. Поради ваквото својство во поширокиот балкански 
културен ареал е зачуван и терминот „припојасница“. Овој тип на паласки - 
фишеклии во суштина се смета за најмлад. Паласките можеле да се носат и 
околу вратот, но за таа намена на нив било поставувано кожно или метално 
ремче. 

Освен за носење на амајлиите, војниците многу често ги користеле и 
за чување на фишеците од огнострелното оружје, поради што се среќаваат и 
под терминот фишеклии.  

Паласките се затварале со едноставно изведено капаче, врз кое, кај 
некои предмети може да се забележи еден вид на рачка, изведена во ажурна 
техника со различни декоративни мотиви од типот на птиции други 
зооморфни и вегетативни прикази. 

Мотивите биле изведени во техника на исчукување и кај нив во 
суштина се следи исламската или христијанската иконографија, во зависност 
од сопственикот или нарачателот на одредениот предмет.  

Званичниот ислам, меѓу народот се трансформирал во форма на 
народен ислам и бил прилично либерален во овој поглед. Во таа смисла  и 
народното христијанство преќутно или преку своевидни трансформации на 
народните верувања, со носење на малечки икони во функција на амајлии, го 
прифаќало носењето на овој тип предмети. 

Кај исламските паласки доминираат мотиви од исламската 
иконографија и тоа најчесто мотивот на т.н. исламска врата, прикази на 
џамија и минариња, надополнети со густа вегетативна декорација од типот на 
кипариси, како и космогониски симболи од типот на полумесечини. 

Кај христијанските паласки доминираат христијански мотиви, од 
типот на птици, фонтани како симбол на изворот на животот, и други бројни 
вегетативни мотиви со христијанска симболика. Кај паласките изработени од 
битолските мајстори најчесто се среќаваат прикази на христијанските светци 
св. Димитрија и св. Ѓорѓи. 

Мотивот на птица е еден од најзастапените симболични мотиви кај 
овој вид на предмети, кои потекнуваат од периодот на XVIII и XIX век. Таа се 
јавува најчесто испреплетена со богата флорална орнаментика, кога треба да 
се појави како хералдички мотив. Птицата е христијански, но и исламски 
мотив и претставува симбол на земјата и небото. 

Енамлуците биле помали по форма и најчесто служеле за чување на 
енами – муслимански записи, кои имале за цел да го заштитат носителот на 
енамот од лоши сили.  

Тие биле со правоаголна форма, со капаче со или без рачка, а во 
нивниот долен дел мошне често постоеле различни типови на висулци, кои 
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им го збогатувале изгледот. Кај овој вид на предмети на страничните делови 
многу често се наоѓаат две мали рачки низ кои се провлекувало синџирче или 
потесна кожна врвка со која се обесувале околу вратот. 

Декоративните мотиви кај овој вид на предмети биле најчесто 
геометриски, изведени во техника на гравирање и исчукување.  

Она што е интересно кај овој тип на предмети е фактот што тие, 
согласно присутните мотиви, претставуваат своевидна мешавина од 
најразлични културни, уметнички и верски влијанија, кои на овие простори 
навлегле не само со доаѓањето на Турците – Османлии, туку и како резултат 
на трговските врски и влијанија со други европски центри12, што е особено 
забележливо кај битолските мајстори.  

Така на пример, во текот на XVIII век, кај овој тип нa предмети било 
особено забележливо италијанското влијание, согласно изведените 
композиции со доминантни вегетативни мотиви од типот на натуралистички 
обработени цветови, потоа вазни со овошје или цвеќе карактеристични за 
доцниот барок, но и други слични мотиви. 
 
Стопански и занаетчиски алатки 

Оваа група на предмети вбројува разнородни предмети кои се 
користеле како примарни или секундарни алатки во процесот на изработка на 
поедини занаетчиски /предмети/изработки или, пак, во рамките на поедини 
стопански дејности. 

Кујунџиите во процесот на изработка на накитот  користеле различни 
калапи за изработка на ситни сребрени или златни елементи. 

Калапите наликуваат на мали правоаголни плочки во кои се изведени 
различни, најчесто стилизирани вегетативни, а поретко геометриски форми 
од типот на кружници или топчиња. По леењето на формите, тие се ваделе од 
калапите и се прикачувале на масивните делови од накитот. 

Во врска со накитот и потребите на кујунџиите од Македонија, во 
Збирката на Христифор Црниловиќ, во Белград, во објектот „Манакова куќа“, 
може да се најдат голем број метални предмети и алатки што служеле 
исклучиво за изработка на накит. Така на пример, таму, покрај другите 
предмети, постои збирка од 61 т.н.. калеми – што биле главни метални 
кујунџиски алатки за моделирање метален накит13. 

Калапите кои се користеле за производство на фесови, исто така се 
значаен и специфичен елемент. Тие во суштина претставуваат конусовидни 
масивни предмети кои се загревале со помош на запален јаглен.  

                                                           
12Radojković Bojana, Filakteriji, enamlucii pripojasnice, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 
1974, стр. 24. 
13Податоците се од Христифор Црниловиќ од неговата „Збирка старина“, од 1926 година, 
запишани со рака од страна на проф. Анета Светиева, во 1980-тите години, при нејзината 
истражувачка работа. 
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Врз вака загреаните калапи се ставал, претходно обликуваниот фес од 
филц. Металната легура од која биле изработувани калапите ја апсорбирала и 
чувала топлината во еден подолг временски период, што овозможувало добро 
обликување на фесот. Кај новите фесови откако ќе завршел овој процес 
дополнително им се пришивал пискулот. Овие калапи се користеле и за 
одржување, односно оформување на фесовите кои заради употребата се 
деформирале, па повремено се носеле кај изработувачите на фесови за да им 
биде вратена првобитната форма. 

Мошне специфичен вид на калапи се калапите за изработување на 
боева муниција. Имено, калапот претставува своевидена кружна плочка во 
чијашто средина се наоѓа поставен еден вид на штраф со навртка. По 
површината на плочката се наоѓаат различни по големина, концентрично 
поставени, цилиндрични, отвори. На опачината на ваквата плочка се 
изгравирани броеви кои укажуваат на големината на произведените зрна. 
Загреаниот и течен метал се става во отворите и по неговото ладење се 
исчукуваат зрната.  

Развојот на трговијата и трговските дуќани довел до потребата од 
користење на најразлични предмети за мерење на тежината на стоката или 
занаетчиските изработки. За таа цел се користеле тегови, кантари или друг 
вид на предмети изработени од бакарните легури кои го олеснувале 
секојдневното стопанисување на трговците и занаетчиите. 

Во занаетчиските дуќани каде се продавале фини занаетчиски 
изработки се користеле тегови со помали тежини, додека пак кај оние каде се 
продавале друг вид на стоки од типот на жито, месо и сл. Се користеле тегови 
со поголема тежина. 

Кантарите, исто така биле со различен изглед и големина. Редок 
примерок во музејските збирки е кантарот со месингана плочка во форма на 
полумесечина која е поставена во своевиден елипсовиден прстен, на кој е 
прицврстена една алка со која кантарот се обесувал, и две метални куки на 
кои се прикачувала стоката која се мерела.  

Мерните вредности кои се наоѓаат на месинганата плочка биле 
изведени со техника на врежување. Спротивно од неа, била поставена 
метална игла, која во зависност од тежината на стоката се придвижувала по 
месинганата плочка, одредувајќи ја тежината на мерениот производ. 
 

* * *  
Врз основа на погореизнесеното може да се забележи дека примената 

на месингот и бронзата, како легури на бакарот, нашла широк одзивво сите 
аспекти на живеење на населението во Македонија, нудејќи една широка 
лепеза на производи. Нивната утилитарна и декоративна вредност, воедно, 
зборуваат за врвните естетски и професионални дострели не само на 
локалните мајстори туку и на населението во целост, оставајќи своевиден 
печат не само во времето и просторот како одраз на материјалната и физичка 
егзистенција туку многу повеќе на едно суптилно, духовно ниво.  
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РЕЗИМЕ 

Следејќи ја појавата на месингот, бронзата и нивните легури, како и 
нивното користење во изработката на различни предмети, можеме да 
заклучиме дека нивната употреба во традиционалната култура на населението 
во Македонија, поширокиот балкански културен ареал, а и генерално во 
светски рамки, била широко распространета. 

Таа е во тесна врска со откривањето на маталот уште во периодот на 
неолитот кој, воопшто, се смета за период на најголем цивилизациски 
исчекор, во овој контекст. Покрај разновидните метали и метални легури, 
најзначајно место во овој домен му припаѓа на бакарот кој во наведениот 
период доживува масовна примена.  

Бакарот како метал, многу ретко се наоѓал чист во природата. Тој, 
најчесто се среќавал во комбинација со различни видови на минерали кои во 
понатамошниот техничко – технолошки процес се одвoјувале, па одвоените 
материјали,меѓу кои и бакарот, се користеле како суровински материјал за 
изработка на најразлични видови на предмети. 

Со цел да се претстави широката употреба на предметите изработени 
од месинг и бронзените легури, во секојдневниот животна локалното 
население, во овој труд е направен своевиден преглед на неколку групи 
предмети кои припаѓаат на етнолошката збирка на НУ „Завод и музеј“ – 
Битола. 

За оваа цел, тие се поделени во следните групи: утилитарни предмети, 
култни предмети и економски и занаетчиски предмети. 

Утилитарната и декоративната функција на предметите, воедно, 
зборуваат за високите естетски и професионални стандарди поставени од 
страна на локалните занаетчии – мајстори, како и на локалното население, 
оставајќи на тој начин свој специфичен печат во времето и просторот како 
одраз на материјалното и физичко постоење, но повеќе на едно суптилно, 
духовно ниво.    
 
 

 

 

RESUME 

Brass and bronze as copper alloys, and the objects produces from them, in 
the traditional culture of the population in Macedonia, wider Balkan cultural 
areaand generally worldwide, have been widely used. 

Their appearance is closely connected to the metal discovery, during the 
Neolithic period, which was also considered as a period of the greatest civilizations 
step, in this context. Beside various metals and metal alloys, the most important 
role in this domain played the cooper, which in the mentioned period experienced a 
massive use. 
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Cooper was seldom found pure in nature. It was usually found combined 
with different types of minerals that in the further technical-technological process 
was separated, and used as a “raw material” used for production of various objects. 

In this paper, we had made and overview of few groups of ethnographic 
objects belonging to the ethnographic collection of NI “Institute and museum” 
Bitola, in order to present that the brass and bronze alloy objects were vastly used 
in the everyday life of the local population.  

For better representation, we have organized them in the following groups: 
object for utilitarian use, religious or cult objects and economic and manufacturing 
tools. 

Utilitarian and decorative function of the object is also speaking about the 
high aesthetic and professional standards’ set by the local masters and the 
population itself, that way, leaving its specific mark of the time and space as a 
reflection not only of the material and physical existence but more on the subtle, 
spiritual level. 
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