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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 наследство, 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 културните 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 трудови 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

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Ефросинија ПАРЕВСКА1
ПАФТИТЕ ОД ЕТНОЛОШКАТА ЗБИРКА НА НАКИТ НА
НУ „ЗАВОД И МУЗЕЈ“ – БИТОЛА
Апстракт: Пафтите се широко застапен народен накит кој на
етнолошката граѓа ѝ е познат од XVIII век, како неизоставен дел од
женската селска и градска носија. Во Збирката на накит на НУ Завод и
музеј – Битола има околу триесетина примероци, различни по форма,
големина и начин на изработка и украсување. Во трудот е направен обид за
нивна типологизација и делумно да се продре во нивната сложена
симболичка функција.
Клучни зборови: пафти, типологизација, функција, симболизам, народно
украсување, битолска работилница

Накитот и китењето се нераскинливо врзани со битисувањето во сите
култури. Тие од самиот почеток имале повеќекратна содржина, која од друга
страна може да се каже дека ја условила нивната појава2. Според Е. Манева,
накитот во себе содржи многу лична симболика, но, исто така и општа архетипска 3 . Се смета дека тој настанал заради заштита на носителот од
надворешни зли влијанија 4 . Оваа теорија ја надополнува и Б. Рибаков, кој
тврди дека одредени делови од телото се китат со цел нивна заштита од
навлегување на лоши сили5.
Појасниот дел е зоната од човековото тело каде ce употребува накит со
разновидна утилитарна намена и симболично значење. Започнувајќи од
праисториските култури, оваа зона зазема значајно место во изгледот на
облеката, накитот и неговата симболика 6 . Половината, особено стомачната
зона, во средновековието била местото (како и пекторалниот и срцевиот дел)
каде ce носеле или ce чувале амулетите со разновидни лечебни, исцелителски

1

Ефросинија Паревска, кустос -етнолог, НУ Завод и музеј – Битола, ул. Климент Охридски бр. 18, 7000
Битола, e-mail: e.parevska@yahoo.com.
2
Никола Пантелиħ, Накит и киħење у XIX и XX веку, Београд: Етнографски музеј (1971), 14.
3
Елица Манева, Средновековен накит, Скопје: Ѓурѓа (2000), 4-5.
4
Тихомир Ђорђевић, Порекло накита и одела, 1939, цитирано кај Никола Пантелиħ, Накит и киħење у
XIX и XX веку, 9, фуснота 1.
5
Борис А. Рыбаков, Язычество древних Славян, 1981, цитирано кај Елица Манева, Средновековен
накит, 5-6, фуснота 2.
6
Елица Манева, „Од средновековните појасни гарнитури до подоцнежните пафти“, Годишен

зборник на Филозофскиот факултет 65 (2012): 86.
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и профилактички „моќи“7. Симболизмот на појасот или, воопшто, појасните
гарнитури, е поврзан пред сè со симболизмот на плодноста8. Тој, исто така
симболизира и заштита од зли духови или уроци, доколку е сплетен или со
затворени токи, особено кога е во склоп на невестинското руво9.
Традиционалните пафти се вид на појасен накит, чија симболика и
значење се многу поголеми и посодржински од нивното поимање само како
украс на женската половина. Овој скапоцен додаток се состои од две големи,
метални, идентични токи кои служат за запетлување на појасот со помош на
кука или ушка и се едни од најраспространетите елементи на народниот
накит. Покрај нивната утилитарна и декоративна функција, покажување на
убавината и деликатноста на женската силуета и држење на облеката,
пафтите имаат разновидна намена. Тие се показатели и на социјалниот и
економскиот статус, а можеби нивната најголема улога е апотропејската, како
заштитници на репродуктивните органи на носителката. Невестата ги
облекува првпат на денот на свадбата и со тоа го означува нејзиниот премин
од девојка во жена, која понатаму треба да донесе нов живот на свет и да го
продолжи родот. Се смета дека бремените жени носеле поголеми пафти, за да
се заштити плодот од предвремено раѓање или пометнување10.
Пафтите во македонскиот народен говор, во зависност од подрачјето,
се познати како: пафти, пахти, пахте, чапрази, чапраге, скопци и плочи 11 .
Терминот пафти потекнува од турскиот збор pafta, со значење на луксузен
украс или елемент од коњска узда и за неговата етимологија има повеќе
теории 12 . Едната е дека доаѓа од зборот pacta, кој се појавил уште во
тракиско-римско време како дериват на глаголот paciscor, од латински зделка, договор, споразум, спогодба, па потоа преминал во турскиот јазик со
значење на накит 13 . Другата теорија е дека неговите јазични корени се
персиски14.
Според археолошките наоди, на македонската територија пафтите за
првпат се појавиле во XVI век15. Биле својствени како за христијанското така
7

Борис А. Рыбаков, Язычество древней Руси, 1987, цитирано кај Елица Манева, Од средновековните
појасни гарнитури до подоцнежните пафти, 86, фуснота 2.
8
Jean Chevalier &Alain Gheerbrant, Rječnik simbola – mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojeve,
Zagreb: Nakladni zavod MH (1983), 521.
9
Ibid, 100, 278, 522.
10
Gratiela Buzic, Pafta Belts of the Balkans, https://www.ethnicjewelsmagazine.co.uk/articles/pafta-belts/
(посетено на 29.6.2021).
11
Никола Ивановски (ед.), Народниот накит и китењето во Македонија, Битола Октомври 1985,
Каталог од изложба (Битола: Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости,
музеј и галерија – Битола, 1985), 3-8.
12
Ирина Витлянова, Пафтите накит и амулет, Велико Тьрново: Фабер (2016), 8.
13
Ibid. , 7.
14
Ibid. , 8.
15
Елица Манева, Од средновековните појасни гарнитури до подоцнежните пафти, 86.
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и за муслиманското население и претставувале дел од женската и машка
профана и свечена облека, но и од свештеничката 16 . Со текот на времето
доживеале бројни промени во поглед на изгледот, декорацијата, квалитетот
на изработка и начинот на употреба17. Од истовремено машки и свештенички
накит, започнуваат да се применуваат строго како женски елемент,
интегрален за женската, а особено невестинската носија.
Во Етнолошката збирка на накит во НУ „Завод и музеј“ - Битола
постојат околу триесетина вакви пафти кои биле составен дел од облеката на
градската и селската жена од Битолскиот крај, почнувајќи од XVIII па сè до
почетокот на XX век. Точна датација за нивната изработка не може да се
одреди бидејќи народниот накит во голем дел се пренесувал од генерација на
генерација во рамките на едно семејство18. Она што може да се истакне е дека
сите тие се со домицилно потекло, изработени од домашни мајстори,
кујунџии и претставуваат еден од украсите каде што креативноста и
мајсторијата на битолскиот занаетчија го достигнуваат својот врв, за што се
сведоци и обработените примероци во овој труд.
Битолската
златарска
работилница
претставувала
посебна
работилница која со своите луксузни творби го снабдувала целото подрачје
на Балканскиот Полуостров 19 .Битолските златари - занаетчии толку многу
произведувале накит што турските власти издале хатишериф во кој се
забранува претопување на сребрени и златни монети, од кои се изработувал
накитот, на подрачјето на источна Румелија 20 . Овој документ е показател
колкава количина на накит била изработувана и продавана во и од оваа
работилница.
За пафтите што се производ на битолската работилница, Б. Радојковиќ
вели дека повеќе од кои било други ја претставувале уметничката работа на
златарите 21 . Правени од масивно сребро и други благородни метали, се
одликувале со раскошна барокна декорација, испреплетена со ориентални
мотиви, со флорални елементи во кои се застапени листови и натуралистичко
претставени цветови, рогот на изобилието, венчиња и плетеници 22 .
Левантскиот барок во оваа работилница пристигнал, најверојатно преку
Солун и го нашол своето погодно тло во богатата средина на трговска Битола,
16

Ibid. , 91.
Ibid.
18
Ђорђе Тешић, „Народни накит XIX века према збирци Етнографског музеја у Београду“, Гласник
Етнографског музеја у Београду 26 (1963): 239.
19
Бојана Радојковић, Накит код Срба од XII до краја XVIII века, Београд: Музеј примењене уметности
(1969), 255.
20
Ibid. , 257.
21
Ibid.
22
Ангелина Крстева, „Народната декоративна уметност“, во: Етнологија на Македонците, edited by
Крум Томовски, Галаба Паликрушева, Ангелина Крстева (Скопје: МАНУ 1996), 265.
17
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со значајни златарски работилници чии пафти биле извозувани на север и
купувани од Призрен до Белград, Мостар и Дубровник23.
Пафтите кои се дел од Етнолошката збирка на битолскиот музеј, се
изработени најчесто од бакар, бронза како и благородни метали: сребро,
сребро со позлата, посребрени, како и со разновидни легури, користен е и
седеф, а начинот на изработување бил во техника на леење, исчукување,
филигран, гранулација, емајл, гравирање, со додатоци на боено стакло и
украсни камења. Според нивната форма можат да се поделат на неколку
типови: бадемасти, кружни, правоаголни или пафти со правоаголни
продолжетоци и пиротски пафти.
Бадемастите пафти иако се едни најраспространетите во народното
китење на Балканот, во битолската збирка на накит ги има шест на број, од
кои единствено две се комплетни. Сите шест примероци се изложени во
постојаната музејска поставка и припаѓаат на три поттипа на овој вид: бадем
пафти со благо свиткани краеви нагоре, бадем пафти со краеви свиткани во
форма на полжав и бадем пафти со седеф.
Во видот на бадемасти пафтите со благо свиткани краеви нагоре, уште
наречени и пафти со форма на индиска палмета, спаѓаат единствените два
целосни примероци од овој тип во етнолошката музејска збирка на накит
(фото. бр. 1 и 2). Двете се изработени од сребро со позлата. Кај двата пара
преку куката за закопчување е залемена украсна плочка, наречена “цвет“ или
„штит“ со што се добива впечаток дека пафтите се составени од три делови, а
со тоа делуваат побогато и се истакнува естетската компонента во
изработката. Разликата помеѓу нив е во различната техника на изработка,
филигран и техника на леење и исчукување, како и застапената декорација и
украси. Двете парчиња се збогатени со растителна орнаментика, а
филигранскиот пар покрај аплицираните вегетабилни орнаменти, е
надополнет и со украсни камчиња.

23

Бојана Радојковић, Накит код Срба од XII до краја XVIII века, 257.
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Фото. бр. 1 Бадемасти пафти со форма на индиска палмета – техника на леење и
исчукување

Фото. бр. 2 Бадемасти пафти со форма на индиска палмета – техника на филигран

Од вториот поттип – бадемасти пафти со краеви свиткани во форма на
полжав, застапени се само три нецелосни парчиња. Сите се изработени во
техника на филигран од сребро, од кои едниот е од сребро со позлата (фото.
бр. 3). Кај сите, нанесената декорација на површината се состои од
растителни и геометриски орнаменти и украсни камчиња од боено стакло.
Што се однесува на бадем пафтите со седеф, нивниот изглед е таков
што на двете страни имаат по една рамка изработена од скапоцен материјал,
во која се вметнувале седефни плочки украсени со различни мотиви 24 . Во
нашиот музеј, за жал, зачувана и изложена е единствено левата седефна
плочка од овој вид на пафти, на чија површина е изгравирана птица (фото. бр.
4).
24

Ђорђе Тешић, Народни накит XIX века према збирци Етнографског музеја у Београду, 275.
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Фото. бр. 3 Бадем пафта со краеви во форма на полжав Фото. бр. 4 Седефна плочка од бадем
пафти

Кружните пафти ги има во најголем број, поточно седумнаесет од кои,
за жал, само шест се целосни. Изработени се во техника на леење и
исчукување, од бакар, сребро, сребро со позлата, некои се и емајлирани и
сите се богато орнаментирани со геометриски, а особено вегетативни или
флорални украси. Исто како и кај бадемастите, разликуваме неколку
варијанти: обични кружни (фото. бр. 5) и кружни со додаток „пулуз“ (фото.
бр. 6). Овој лиен додаток е поставен од двете страни на пафтите, со цел нивно
издолжување и претставува едно продолжение на самата декорација на
пафтата 25 . Покрај „пулузот“, кај некои од нив на средината е вметната
декоративна плочка во форма на мал круг „штит“ или на „цвет“, заради
прикривање на куките за закопчување и подобра визуелна импресија.

Фото. бр. 5 Дел од кружни пафти

Фото. бр. 6 Кружни пафти со додаток „пулуз“

Пафтите со правоаголни облици или продолжетоци се најмасивните
и најцелосно зачуваните во целата музејско-етнолошка збирка. Иако не се
многубројни, ги има вкупно седум, пет од нив се комплетни. Во најголем дел
се направени од сребро или легура на сребро, а една и од бакар, во техника на
леење и исчукување. Нивниот изглед е конвексен, односно, кај сите на
25

Ibid.
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средината е поставен голем испакнат цвет на кој се прикачени правоаголните,
странични додатоци (фото бр. 7). Покрај разликата во големината и формата,
овие пафти се разликуваат од останатите во нивната декорација.
Украсувањето со геометриска и вегетабилна декорација е подеднакво, но на
овие пафти се забележуваат и орнаменти со зооморфни мотиви: змија,
двоглав орел и други видови на птици, а на еден од примероците и мотив на
ангел.
Последната група на пафти, наречени пиротски пафти е типолошки
најмалку застапена во збирката на накит. Називот им е - пиротски затоа што
во најголем број биле носени во Пирот, Србија, а се претпоставува и дека
самиот дизајн и изглед потекнуваат оттаму26. Четирите музејски парчиња се
изработени од сребро, во техника на исчукување, како и декорација со
флорална орнаментика. Составени се од две крилни и една средишна плочка
(цвет), вертикално поставена и залемена за една од крилните плочи кои се во
форма на стрелки (фото. бр. 8). Едната крилна плоча, која се закопчува за
цветот на средина со помош на кука, недостига кај сите овие примероци.

Фото. бр. 7 Пафти со правоаголни облици

Фото. бр. 8 Пиротски пафти - дел

Сите горенаведени типови и поттипови на овој традиционален накит
биле широко распространети на цела територија на Македонија и на Балканот
и биле во употреба некаде до првите децении на XX век, кога ги губат своите
функции, „излегуваат од мода“ и му отстапуваат место на новиот западен
„помодерен“ начин на облекување.
Резиме
Стомачната зона е дел од човековото тело каде ce употребува накит со
разновидна утилитарна намена и симболично значење. Традиционалните
пафти се вид на појасен накит, чија симболика и значење се многу поголеми и
посодржински од нивното поимање само како украс на женската половина.
Тие се симбол на женственоста, на социјалниот премин од девојка во жена,
26

Ibiд., 276.
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чувари на нејзините репродуктивни органи и поттикнувачи на плодноста.
Битолските пафти изработени од разновидни метали, со раскошна барокна
декорација со ориентални примеси, претставуваат ремек дело на народната
применета уметност, каде креативноста на битолскиот занаетчија го
достигнала својот врв. Во збирката на накит во НУ„Завод и музеј“ - Битола
постојат околу триесетина примероци на пафти, кои биле составен дел од
облеката на градската и селската жена од битолскиот крај, почнувајќи од
XVIII па сè до почетокот на XX век. Со оглед на тоа дека досегашните
проучувања врз нив се однесуваат единствено споменувајќи ги во склоп на
народната носија и останатиот народен накит, обидот за нивна
типологизација во овој труд претставува една основа за нивна понатамошна
научна обработка на овој, очигледно значаен сегмент од материјалното
културно наследство.

Resume
The abdominal part is the zone of the human body where different kind of
jewelry is used with various utilitarian purpose and symbolic meaning. The
traditional pafta belts are a kind of an abdominal jewelry, whose symbolism and
meaning are much more important and more meaningful than their understanding
only as an ornament on woman’s waist. They are a symbol of femininity, of the
social transition from a girl to a woman, guardians of her reproductive organs and
stimulators of fertility. Bitola pafta buckles made of various metals, with lavish
baroque decoration with oriental touches, are a masterpiece of the folk applied art,
where the creativity of the Bitola craftsman has reached its peak. In the
ethnological collection of jewelry in the NI "Institute and Museum" - Bitola there
are about thirty samples of pafta buckles, which were an integral part of the clothes
of urban and rural women from the Bitola region, starting from the XVIII until the
beginning of the XX century. Considering that the previous studies refer to them
only by mentioning them as part of the traditional folk costume and other folk
jewelry, the attempt for their typologisation in this paper is a basis for the further
scientific elaboration of this, obviously important segment of the material cultural
heritage.
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