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РЕСТАВРИРАЊЕ И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА
КУБУРА НАРЕЧЕНА ШИЛЈА

RESTORATION AND CONSERVATION OF A
FLINTLOCK CALLED ŠILJA
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Охрид
fileva@live.com

Предмет
на
овој
конзерваторскореставраторски извештај е зафатот извршен
врз кубура наречена Шилја којашто потекнува
од приватна збирка. Називот „Šilja”, кубурата
го добила поради формата на завршетокот,
односно на рачката која е со конусна, шилеста
форма. Таа, воедно, спаѓа во групата наречена
„леденица“, тоа се сродни пиштоли со механизми
на кремен. Оваа кубура е датирана во периодот
на крајот на XVIII и XIX век и претставува тип
на кубури коишто биле изработувани во Дебар,
Р Македонија. Во карактеристиките за шилјите
можеме да споменеме дека на територијата на
Западна Македонија се наоѓале повеќе градови
како центри за производство на кубури од овој
тип, меѓу кои е и Дебарскиот, секако по кој го
добил називот со кој се среќава како дебаред.
Патот на ширењето на овој тип на кубура
започнува од Западна Европа преку Венеција
до големиот центар Котор во Бока Которска, од
каде доаѓаат механизмите и цевката, а оттаму
се спуштаат преку Драч кон Косово и Метохија и
сите поголеми градови во Западна Македонија.

The conservation-restoration procedure
conducted over a flintlock called Šilja is subject
to this conservation-restoration report. Namely,
this flintlock is part of a private collection. It was
called šilja due to the form of the ending, i.e. of
the handle, which has a sharp cone-like shape. At
the same time, this flintlock is part of the group
called ledenica, which is a similar gun with flint
mechanism. This flintlock dates from the period at
the turn of the 18th and 19th century and is of the type
of flintlocks that were produced in Debar, Republic
of Macedonia. When it comes to the particulars
of the flintlocks, it is worth mentioning that on
the territory of Western Macedonia, there were
a number of gunsmithing centres for this type of
flintlocks, among which is the Debar centre, which
lent it its name, for sometimes the expert literature
refers to it as debared. The route of proliferation
of this type of flintlock used to start from Western
Europe across Venice to the large centre Kotor in
Boka Kotorska, where the mechanisms and the
barrel originate from, and from there they go
towards Drač and Kosovo and Metohija to all larger
towns of Western Macedonia.

Опис на предметот
Description of the item
Предметот е со димензии, должина 58 см,
должина на цевката 35 см, калибарот на цевката
е 16 мм. Механизмот е шпански тип, наречен
„miqelet”, и е на палење со искра на кремен.
Меѓутоа самата кубура има свои карактеристики

The dimensions of the item are the following:
length 58 cm, length of barrel 35cm, barrel calibre
16 mm. The mechanism is a Spanish type, so-called
“miqelet”, with a flint-against-steel ignition form.
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кои се однесуваат, пред сè, на димензиите на
дршката и јаболкото (долниот завршен дел на
дршката). Кај многу од типот шилји дршката
скоро целосно се слева со јаболкото, што како
карактеристика може да се земе како разлика
меѓу кубурите наречени „celini” кај кои никогаш
не постои вакво слевање. Најчестите изведби на
опковот на дршката и на делот под цевкениот
систем е изведен од месинг за разлика од
„ledenici” кои се цели обложени со сребро (според
една од теориите за добивање на името леденица
е според металниот сјај на среброто).

However, the flintlock itself has its own peculiarities
referring most of all to the dimensions of the handle
and the apple (the lower ending part of the handle).
In many specimens of the šilja type, the handle is
almost fully fused with the apple, which can be
considered a difference between the flintlocks
called “celini” that do not have a fusion of this type.
Most commonly, the metal fitting of the handle
and the part below the barrel system are made of
brass, unlike ledenici which are fully silver-plated
(according to one of the theories, the name ledenica
was given due to the metal shine of the silver).

Состојба на предметот

State of the item

Цевката на кубурата е железна и е глатка во
внатрешноста. На површина се видливи остатоци
од цизелирани шари изведени со златна жица, но
тие се многу оштетени – „избришани”. Под самата
цевка се наоѓа дрвен опков препокриен со лим од
месинг, а прицврстен е за цевката најчесто со два
месингани прстена. На површините од месингот
се изгравирани геометриски шари кои и даваат
посебна убавина. Во горниот дел на цевката се
наѕираат втиснати жигови на работилницата
кои се нечитливи. Надворешно и внатрешно
во цевката видлива е прашина и кородирани
полиња, како и можни остатоци на „барутни
нагризувања”, во внатрешноста на цевката
воочлива е и парцијална корозија.

The barrel of the flintlock is iron and smooth
inside. On the surface, remains of chiselled patterns
made with golden wire can be seen, but these
patterns have been quite damaged – “obliterated”.
Below the barrel, there is a wooden fitting covered
with brass tin and it is attached to the barrel most
commonly with two brass rings. On the surface of the
brass, geometricized patterns are engraved, giving
singular beauty to the flintlock. In the upper part of
the barrel, engraved marks from the workshop can
be detected, but they are illegible. On the outside
and inside the barrel, dust is visible and there are
corroded fields, as well as possible remains of “black
powder corrosions”; partial corrosion is also visible
in the interior of the barrel.

[118]
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Под цевката, на самото дно, се наоѓа
каналче во кое е сместена харбијата (железна
шипка која служела за набивање на огнениот
полнеж), која во овој случај недостасува.
Помеѓу почетокот на цевката и дршката
од десната страна е сместен механизмот, кој
исто како и цевката, е железен и има за цел да
обезбеди искра-палење на барутната содржина
од цевката. Зад механизмот се наоѓа отвор на
цевката преку кој искрата продира кон барутното
полнење, сместено во дното на цевката. Ова е
во релативно добра состојба. На него е видлива
прашина, како и наслаги на некој тип на корозија,
а можеби и трагови од нагризеност од некогашно
согорување на барутот.
Под механизмот за палење се наоѓа орозот,
т.е. окинувачот кој е исто така изработен од
железо, а одгоре е заштитен со метален лак за
спречување на несакано повлекување на орозот.
Тој недостасува овде, потребно е да се изработи
или се врати сличен на првичниот.
Дршката е добро прицврстена и се состои од
тврд материјал, оревово дрво кое е благо свиено
во однос на линијата на простирање на цевката
кон назад, а таа е обложена со месинг. Тенкиот
врат и издолженото конусно јаболко завршуваат
со излиено и зашилено копче. Орнаментите
коишто се наоѓаат на горниот дел на дршката се
од излеани оловни гроздови со печатен восок и се
во сосема задоволителна состојба.

Below the barrel, on the underside, there is a
small canal, where the ramrod was placed (an iron
rod used for ramming the black powder), which is
missing in this case.
The mechanism is placed between the
beginning of the barrel and the handle on the right
side. This mechanism is iron, just as the barrel,
and its aim is to provide a flint to ignite the powder
of the barrel. Behind the mechanism, there is
an opening of the barrel through which the flint
penetrates towards the black powder on the bottom
of the barrel. It is in a relatively good condition. It
has visible dust, as well as layers of some type of
corrosion, some of which are traces of corrosion of
previous combustion of the powder.
The cock, or the trigger, is placed under the
ignition mechanism. It is also made of iron, and
it is protected with a metal coating to prevent
accidental triggering of the cock. It is missing, so
it is necessary to manufacture it or to substitute it
with a similar one.
The handle is well secured and it is made
of a hard material, walnut, that is mildly bent as
compared to the line of movement of the barrel
towards the back and it is placed in a brass
housing. The thin neck and the elongated conelike apple end with a cast and pointed button. The
ornaments placed in the upper part of the handle
are cast of lead grapes with sealing wax and are
completely satisfactory.
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Конзерваторски процес

Conservation Process

Следна етапа на која се пристапува е
расклопување на елементите од кои е составена
кубурата, како и нивно реставрирање и
конзервирање, и секако, нивно документирање
со фотографирање.
Месинговите делови на кубурата се
прицврстени со месингови шајки, додека
железните делови со железни штрафови.
По нивното детално документирање тие се
отстранети. На месинговите делови на оваа
кубура е применета само механичка метода
на чистење, користејќи скалпел и микромотор
со меки месингови четкици, поради добрата
сочуваност не беше потребно примена на други
методи на чистење. Се отстрани механизмот за
палење кој беше комплетен. И покрај големите
наслаги на корозија, сепак, тој не е целосно
демонтиран, па на него се применија методи на
чистење без целосно расклопување. Потоа се
отстрани цевката од своето лежиште која беше
всадена во дрвената дршка. Притоа се направи
импрегнација на дрвото со инсектицид, а потоа
комплетно се заштити дрвото на целата кубура.
По оваа постапка се пристапи кон конзервација и
реставрација на цевката, механизмот и окидачот
кои се железни споени со железни шрафови.
Најнапред, тие беа механички исчистени со
скалпел и микромотор, додека на цевката покрај
споменатите методи е користен ултрасоник, каде
со помош на звук се разгради површината на
корозијата која на овие делови беше прилично
застапена. На одредени места беа применети
и хемиски средства за чистење како што е 96%
денатуриран етанол. Откако се утврди дека
споменатото средство е недоволно да ги разгради
оксидираните делови и тврдокорната корозија,
се пристапи кон примена на облоги и купки на
петролеј со перманентно контролирање три дена
додека не се доби посакуваниот резултат. По
направеното чистење по хемиски пат се утврди
дека е потребно да се третираат механизмот
и цевката со фосфатна киселина како би се
исчистиле помалку достапните места кои со

The next stage was dismantling of the
composing parts of the flintlock, as well as their
restoration and conservation, and of course, taking
photographs of them in order to document them.
The brass parts of the flintlock were secured
with brass nails, whereas the iron parts were secured
with iron screws. After the detailed documentation,
these screws were removed. Only a mechanical
cleaning method was applied on the brass parts of
this flintlock, with the use of a scalpel and a micro
motor with soft brass brushes; namely, due to the
good degree of preservation, it was unnecessary to
use other cleaning methods. The complete ignition
mechanism was removed. However, in spite of the
enormous corrosion sediments, this mechanism
was not fully dismantled, so cleaning methods were
used on it without full dismantling. Afterwards, the
barrel was removed from the mechanism, which
was inserted in the wood handle. The impregnation
of the tree with insecticide helped protect it along
the entire flintlock. After this procedure, we
decided to start conservation and restoration of
the barrel, the mechanism and the trigger which
are made of iron and are secured with iron screws.
First of all, they were mechanically cleaned with
scalpel and micro motor, whereas on the barrel,
apart from the mentioned methods, ultrasonic was
used. Namely, with the assistance of sound waves,
the corrosion surface was removed since these
parts were corroded to a large degree. At certain
places, chemical cleaning solutions were used, such
as Ethanol denatured 96%. Having found that this
solution was not sufficient to dissolve the oxidised
parts and the heavy corrosion, compresses and
crude oil immersion were used with continuous
three-day control until the desired results were
achieved. After the chemical cleaning, it was found
that it was necessary to treat the mechanism and
the barrel with phosphate acid in order to clean the
less available spots that were out of reach with the
previous method. This was done in the following
manner: under supervision, the items were shortly
immersed in a solution of phosphate acid mixed
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with water in 10-20% proportion, but the process
was controlled in order not to damage the metal.
After this method, the items were washed in water
and brushed with a fine iron brush in order to
remove the layer of corrosion from the surfaces.
At the end, the items were polished with micro
motor and washed with Ethanol denatured 96%.
The iron screws and the trigger were cleaned only
mechanically, whereas the lacking trigger guard
was replaced with an identical one (spare parts left
from previous conservations were used).
Finally, before all elements were returned
to the primary position, they were protected with
protective wax, in this case Cosmoloid, taking into
account that the item will be exposed in optimal
conditions and no external factors would affect it.
Cosmoloid is a type of wax that does not leave any
traces, protects from further corrosion and most
importantly, its application does not render a
surface unnaturally shiny, as is the case with other
types of wax. After this process, all elements were
returned in the initial position and the item was
photographed after completion of the conservation
process.

претходната метода останаа надвор од дофат. Ова
е направено така што на краток временски период
под постојан надзор предметите се потопија во
раствор од фосфатна киселна помешана со вода
во сооднос 10-20%, контролирајќи ги како не би се
оштетил металот. После оваа метода предметите
се испрани во вода и исчеткани со фина железна
четка за да се отстрани слојот на корозија
од површините. На самиот крај предметите
се исполирани со микромотор и испрани со
денатуриран 96% етанол.Железните шрафови
и окидачот се исчистени само механички,
додека штитникот што недостасува е заменет со
идентичен (искористени се резерви на делови од
други конзерваторски зафати).
За крај, како финален процес пред да се
вратат сите елементи во првобитна положба
се заштитени со заштитен лак, а во случајов
е користен Cosmoloid, имајќи во предвид дека
предметот ќе биде изложен во оптимални услови
и дека на него нема да делуваат надворешни
влијанија. Cosmoloid е лак што не остава никакви
траги, штити од понатамошно кородирање и
што е најбитно површината на која е нанесен
не е неприродно сјајна како што е случај со
други лакови. После овој процес сите елементи
се вратија во првобитна положба и предметот
беше фотографиран по завршување на
конзерваторскиот зафат.
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