
Л. КУМ БАРАЏИ - БОГОЈЕВИК

ПРИЛОГ КОИ ПРОУЧУ В АаЬЕТ О НА СКОПСКАТА ЧАРШИЈА

Скоп-ската чаршија, која почесто се вика и „турска чаршија“ , 
прететавува интересен и значаен комплекс од турската градска 
архитектура во Скопје. Таа е од типот на познатите ориентално- 
балкански чаршии и денес со своите придружни објекти спаѓа 
меѓу најголемите сочувани чаршии во нашата земја. Меѓутоа, иако 
мошне значајна како архитектоники комплекс со одредена исто- 
риска вредноет, за неа многу малку е пишувано. Затоа врз основа 
на оекудните податоци што ги сретнуваме расфрлени во литера- 
турата и во архив-ските матери ja ли, како и врз основа на подато- 
ците што ги прибравме во -самата чаршија, во овој труд lie се 
обидеме колку е можно повеќе да го проследиме нејзиниот исто- 
риски развиток со цел да придонесеме за о-светлување и подетал- 
но обработување на овој проблем.

Скопската чаршија, како *и опте друга чаршии, настанала на 
најпрометното место од градот, таму каде што- се крстосувале 
яатиштата од сите страни. И сами-от збор çarsi-çarsu означува 
/?раскрсница или плоштад со приоди од сите четири страни“ .1)

Најраните податоци за формирање на скоп-ската чаршија 
можеме да ги следиме од времето на првите туреки краишки ко- 
манданта кои, со подигањето на бројни задужбини, одиграле важ
на улога во формирањето на Скопје како град со -ориентални бе- 
лези. Во нив но то1 време и во новонастанатит-е ист-ориски и еко- 
номски услови почну в а интеизивно да се развива градскиот живот 
и градскот-о стопанств-о.

Тсренот на којшто скоп ската чаршија настанала и постоела 
со векови бил природно многу поволен. Тоа е простор помеѓу 
скопското Кале и двете реки Вардар и Серава, т.е. просторот кој 
денес води од Камениот Мост до Бит-Пазар и од скопската тврди- 
на !И црквата Св. Спас до р. Серава. На овој терен скопската чар- 
ши ja го дожив еала својот вр-вен развиток, а исто така и повремени 
оштетувања и повторяй подигнувања.

*) Islam Ansiklopedîsi,. Istanbul 19453 том. 3, етр. 360.
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He e исклучено дека ыа ист сзвој тереы и пред турскиот 
период се од вив ал трговскиот живот и стоковната размена. Нај- 
веројатно, дека подоцна, во периодот на воспоставувањето на тур- 
ската власт, по!Стоеле издиференцирани две чаршии: христијанска 
и муслиманска. Оваа наша претпоставка во извесна мера ja пот- 
врдува вакуфнамата на задужбините на Иса-бег во Скол je од 10 
август 1469 година во која се вели: „Исто така, споменатиот за- 
вештател завешта за потребите на споменатите, ханиках и ме- 
дреса, во самото Скоп je, а во Муелмманската чаршмја (курзивот 
мој) дуќани и куќи и плацевиа.2) Подоцна, со спојувањето на дв*ете 
чаршии «се создала една единствена турска чаршија која се сочу- 
вала cè до нашего време.

Целата скопска чаршија била создадена на земјиштето што 
им прилагало на одделви вакуфи. Така, на пример, тука се наогал 
дел од увакуфените имота на Паша Јишт-бег, Иса-бег, Даут- 
паша, Мустафа-паша, Мевлана Муслихуддин-Муезии оца и други. 
Чаршијата, всушност, претставувала вакуфски имот чим. приходи 
оделе за издржување на задужбините на споменатите легатори.

Помету објектите што биле изградени во Скоп je за издржу- 
вање на одделви задужбиви и што се наогале во составот на чар* 
шијата, меѓу другите се и.· Бездетен, Сули Ан, Капай Ан, Куршумли 
Ан. Курчи Ан, Чифте Амам, големиот двоен амам на Даут паша, 
Ш ет.гул Амам, голем број дуќани изградени околу нив, како и дру
ги објекти кои повеќе не постојат во чаршијата.3)

Првото и најстарото езгро на скопската чаршија, како што 
е тоа случај воопшто кај чаршиите од ориентален тип, било околу 
Безистенот. Се работа за цврсто изградениот б-езистен на Исхак- 
бег, подигнат во средината на XV век околу кого таа се форми- 
рала. Паралелно со збогатувањето на градот, со ширењето на град- 
скиот реон и особено со зајакнувањето на неговата економска моќ, 
растела и се развивала и скопската чаршија.

Од времето кога таа настанала па до денос, скопската чар- 
тпија минувала низ разни фази на развитокот кои се еовпагаат со 
политачките и економските прилики на градот. Во крајот на XV i 
век скопската чаршија ja достигала својата градежна и стопавска 
кулминација. Меѓутоа, големите катастрофи што го снаотале Скоп- 
je и слабеењето на турското царство оставило траги врз изгледот 
на чаршијата. Така, на пример, чаршијата страдала многу во оно-

2) Глиша Елезовиќ, Т у  р е к и  с п о м е ш ц и , кн. I, св. 1, СКА, Београд, 1940, стр. 108.
3) Така, на пример, познато е дека Мустафа-паша за својата џамија во Скопје 

завешта л, помету другото, два високи карван-сараи со сите дуќани околу нив. Денес 
во Скопје нив ги нема и не се знае каде се наоѓале (Види: Глиша Елезовић, о. с. стр. 
725); Од вакуфнамата на Кукли-бег која датира од 1538 г., се дозиава дека овој заве- 
штател за потребите на своите задужбики во Призрен увакуфил карван-сарај во Бо- 
јаџиската Маала во Скопје кој се граничел со р. Серава и со јавен пат. Овој ан се на
огал на местото каде што до скоро постоеше ан познат под името Ж и в а -А н  (Види: 
Hasan Kaleši i Ismail Redžep, Prizrenac Kuki i beg i njegove zađužbine, Prilozi za ori
jentalnu filologiju, V il i— ЗХ, 1958— 9, Sarajevo, 1960, стр. 161),
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жарувањето на Скодје во 1689 година. Во оваа катастрофа биле 
оштетени дури и ма-сивно изградените објекти во чаршијата. Со 
тоа Турско-австр!иската војна во XVII век, која за Скопје била вис- 
тинска катастрофа, го означува крајот на расцутот што градот го 
дастигнал во XVI век.

По оваа катастрофа Скопје не можело долго време да се 
издигне. Колку опустела чаршијата во тоа време зборуваат, меѓу 
другого, и податоците што ги дава Ј о ван Хаџи Васиљевиќ, споре д 
кои во центарот на скопската чаршија во даден период бил поме-

Сл. 1. —  Дел од Покриената чарш ија со Казаѕнџилер џамија. Os гледа  
стар'иот начин на покривањето на чарш иските улащи

стен дури и Ат Назар (сточен пазар), додека сояствениците на ду- 
ќаните во Покриена Чаршија молеле кој и да било· да живее во 
0В1ие објекти бесплатно, како би можеле истите да се одржуваат и 
во нив да не лежат кучиња.4) И францускиот патописец А ми Буе, 
ко] во нашите краишта пропатувал кок средината на минатиот 
век, бележи дека „самата чаршија е мала, а дуканите нудат само 
обични предмета;“ .5)

4) Др. Јован Хаџи Васиљсвић, С к о и љ с  u њ еш ва  о к а л и н а , Београд, 1930, стр. 106.
б) Ami Boué, Recueil d’itineraires dans la Turquie d’Europe, tom. I, Vienne, 1854, 

стр. 21L
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Во чаршијата и подоцна не ретко станувале пожари кои од 
своја страна придонеле за измену в ање на нејзиниот изглед, За таков 
пожар во попово време нё известува, на пример, и Нушиќ.6) За 
одбележување е исто така дека и големите земјотреси оставило 
траги и во овој дел од градот. Таков беше случајот, на пример, 
и со појеледниот катастрофален земјотрес од 26 јули 1963 година 
кота добар дел од дуканите беа наполно уништени.7)

По- опте овие катастрофи чаршијата била обновувана за да 
продолжи и натаму да живее и да се развива, но секојпат губејки 
по нетто од евоите караткеристики. Обновувана е -со нови кон
струкции и со еовремени материјали без да се води секогаш сметка 
новите делови да се ускладат со старите.

Покрај овие причини за менување изгледот на чаршијата и 
нејзиното опаѓање, треба секако да ее одбележат и изменетите еко- 
номски уелови. Во врска со тоа ее забележува и изумирање и иечез- 
нување на некой од старите занаети поради појавата на индустри- 
ската стока. Со новиот начин на живеење и новите потреби се 
јавиле и нови занаети кои се инфилтрираат насекаде во чаршијата 
со што редот кој некогаш гюетоел во неа не се запазувал. За новите 
потреби дуќаните станувале теени и малая, поради што истите се 
доградувале и проширувале. Тие во извесна смисла. го· изменувале 
и архитектонскиот етил во чаршијата. Со напуштањето на старите 
традиции се напуштале постепено и старите институции во чар- 
шијата. Ановите, амамите, цамиите и другите монументални објек- 
ти не ja вршеле повеќе онаа функција за којашто биле изградени.8)

На промената на изгледот на сконската чаршија влијаело во 
извеена мера и проширувањето на улиците во чаршијата со кое 
биле срушени повеќе дуќани.9)

6) Бранислав Нушић дава детален извештај за големиот пожар што настанал 
во чаршијата во 1908 година и вели дека „сосем случајно избувнал од една печка на 
која се печеле леблебии и зафатил една работилница со памук, а оттаму и целата 
чаршија. Пожарот се раширил до црковните порти и тогаш изгорел и црковниот 
ан (се мисли на црквата Св. Спас). До изутрината биле срамнети со земја околу 700 
дуќани, три џамии и неколку големи магази. Ништо од еспапот не е спасено, пламе- 
нот cé проголта” (Види: Бранислав Нушић, ?, Полрхтитса од 29 јули 1908, според 
„Разгледи” , год. VI, бр. 5— 6, Скопје 1964, под наслов С к о п је  во  плам ен , детален из- 
вештај за скопската катастрофа, стр. 533.)

7) Голем број дуќани беа срушени и толку оштетени што постоеше опасиост 
од рушење. Чаршиските улици беа скоро непроодни од материјалот на паднатите 
дуќани. Во оваа катастрофа страдаа исто така и монументалните објекти во ком лек- 
сот на чаршијата.

8) Овие објекти кои се сведоци за величяната на Сконје и значењето на неговата 
чаршија во минатото ставени се под заштита на Законот, како и целиот комплекс 
на чаршијата.

8) Така, на пример, во еден документ наоѓаме дека во 1890 година Идрис Са
дик, сарач, сопственик на еден дуќан во сарачката чаршија, поднед жалба до валијата 
со која се жали дека општинската управа ширејќи ja улицата го затворила влезот 
на неговиот дуќаи (Види: Државен Архив на Македонија, С к о п ск а  опш т ш на, 1869 —  
1912, кутија 24, 1306 Temrnuz 4=16. V III. 1890, во нахамсшниот текст: Д АМ , СО, К.).
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' С л. 2. — Г лавнала улица во чаршијата со низа дуќаии ком се освднуваат 
на Безмстенот, Сули ан и Чифте амам * 6

Во истата 1890 година имаме жалба од Идриз Селим, Ахмед и уште 17 лица 
од Скопје кои се жалат до валијата против Хаџи Рауф ефендија затоа што сака да ja 
подигне одново изгорената џамија во чаршијата Тахтакале и неколку дуќани до да- 
мијата што се наоѓаат на општинско место и со тоа да ja затвора улицата и чешмата 
(Види: Д АМ , СО, К. 24, 1306 Tesrin-i-ewel 9=21. X. 1890). Споменатата џамија и 
чешмата се наоѓале во непосредна близина на Даут-Пашиниот Амам.

Во 1896 година имаме записник од состанокот на општинскиот одбор кој ре
шил да се извести вакуфската управа дека ќе се сруши еден вакуфски дуќан во чар- 
шијата Тахтакале за проширување на улицата (Види: Д АМ , СО, К. 30, 1312? 25 =
6. Υ ΙΠ . 1896.)

Kora се зборува за менувањето на стариот изглед на скопската чаршија треба 

да се одбележи дека и нејзиното пиво е поинакво, изменето. Имено, тоа денес е многу 

повиеоко од првобитното ниво. Нивото на чаршијата од X V  и X V I век било пониско 

од денешното за 1— 1,5 м, а некаде и до 2 м, во зависност од конфигурацијата на те- 
ренот. Тоа најдобро се гледа од нивото на стариот Б е з и ст е н , Д а у т -П а ш и п и о т  А м а м , 
потоа нивото на А р а с т а  Џ а м и ја  и др. (Во 1967 година со сондажното испитување на 

остатоците на Араста Џамија, што се наоѓа во самата чаршија, констатирани се три 
подни нивоа од кои иајстариот се наоѓа на длабочина од 2 м. Во истата година со 

пробни копања во непосредна близина на Араста Џамија се наиде на остатоци од  

објект за кој се претполага дека и припаѓале на посебната трговска институција 

„ а р а ст а ” за кое зборува и имею на оваа нами ja).
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Старата скопска чаршија, како «и сите други чариши во на- 
щите краишта, имала типична ориентална архитектура. Таа ce 
состоеля и cè уште имя сочувано густо наредени дуйани како 
нејзиии главки објекти. Дуќаните се издигнати скоро на еднаква 
висина, така што се добива впечаток дека се под еден покрив.10 *) 
Дуйаните во чаршијата ее лоцирани од двете страви на тесните и 
чеето искрив ени улици. Тие се град еле во „бондрук“ со дрвена 
конструкција и со мали димензии. Обично дуйаните се наслонува- 
ле до некой друш објекти какви што биле безистенот, анот, ама- 
мот, магазата и ел. Кон улицата сите дуйани биле отворени, така 
што можела подобро да се изложи стоката што ее продавала. 
Дуйаните ее затворале »со дрвени ќепенци и) Дуќаиите биле зашти- 
тувани со широки строи кои исто така биле од дрво и не ретко 
причина за несрейи и брзо ширење на пожарите.12) Според при- 
родата на работата што се одвивала во· дукавот, имало дуйани 
кои од задната страна имале уште по една просторија што слу- 
жела како работилница до која се доаѓало по стрмни скали.

Поголемиот и истовремено централниот дел од скопеката 
чаршија ее викал Kapali çarsi, Покриена или како што уште ja 
викаат Темна Чаршща. Овој назив и до денес е cè уште запазен 
кај постарите Скопјани. Како и кај многу друш турски чарпши, 
ОБО] дел од скопеката чаршија бил покриен оо штици.13) Се смета 
дека Покраена Чаршија го опфайала просторот меѓу некогашната 
таканаречена Туфегчиска и Бакалска Чаршија, т.е. дека биле

10) Имга и такви дуќани кои се под заеднички покрив. Такви се, на пример, ре
дицата дуќани од западната и од источната страна на Капан Ан, редицата дуќани 
на улицата ПО и други.

п) Во врска со затворањето на дуќаните со ќепенци (Види: Александар Де- 
роко, Капци на прозорима и ћепенцима, Глаеник СНД, књ. X X I, Скопље, 1940, стр. 
122.

12) Од повеќе документа што датираат од крајот на X IX  век узнаваме, на пример, 
дека се преземале мерки расипаните и дотраените широки стреи од дуќаните да се 
заменат со платно (Види: Д АМ , СО, К. 1, 1285 agustos 13=25 август 1869; Д А М , 
СО, К. 3, 1287 ternmuz 28=9. VIII. 1871; Д АМ , СО; К. 4, 1288 mart 18=3. V IIL  1872; 
Д А М , СО, К. 7, 1292 mayis 25=5. VI. 1876; Д АМ , СО, К. 13, .1298 12 subat=24 фе- 
бруар 1883: Д АМ , СО, К. 15, 1299 temmuz 30=11 август 1883; Д АМ , СО, К. 20, 1304 
te m m u z  7=9 . VII. 1888; Д АМ , СО, К. 23, 1306 baziran 27=9. VII. 1890).

13) Англискиот патописец доктор Браун во своите белешки дава опис на Бел- 
градската чаршија (Види: Стојан Новаковић, Б ел еш к е  доктора Брауна из српских 
зема.ъа од Године 1669, СКА, Споменик, IX, Београд, 1891, стр. 40; (Стојан Новаковић, 
опишувајќи ja Покриената Чаршија во Скопје, вели дека „од страните на широките и 
ниски стреи кои се наоѓаат над кепенците, од двете страни се издига во тап агол по
крив како кај некоја обична куќа. Од внатре се гледа целата дрвена конструкција 
на покривот прекриен со керамиди, како и сите згради во овој крај” . Поиатаму вели 
дека сето ова се наоѓало во лоша состојба, дека светлината доаѓала не само низ отво- 
рените баци туку и од сите страни, бидејќи пазарот одамна не бил поправан (Види: 
Стојан Новаковиќ, С  Мораве на Вардар, Балканска Питакьа, Београд, 1906, стр. 42). 
Хаџи Васиљевиќ вели дека општината го симнала стариот изгниен покрив и ja пре- 
покрила чаршијата (Види: Др. Јован Хаџи Васиљевић, о. с. ςτρ. 108). Н о по пожарот 
шт© избувнал во чаршијата во 1908 година, било забрането повторно покривање,

242



покр<иени цели улици.14) По еекавањето на постарите луге, на 
самиот влез во чаршијата15) од мегданот кај Сарачката Чаршмја, 
под самиот покрив на улицата, стоел натпис „Istanbul kapali 
çarsi“  (Истанбулска Покриена Чаршија). Според турскиот науч- 
кик Семави Ејџе, таканаречените покриени чаршии не можат да 
ce третираат како поеебни архитектоники видови. Тој смета дека, 
всушност, се работи за фиктивки формации кои се образувале 
околу безистенот кој ja претставувал сржта на чаршијата.16)

Со оглед на тоа дека скопската чаршија во своите рамки 
опфаќала пополем број улици во кои биле распределени дуќани 
на одредени занаети, :се до денешното време кај наюелението, осо- 
бено кај постарите, се сретнуваат во употреба низа називи. Така 
на пример: Ќурчиска, Казаириска, Туфещшска, Деммрриска, Бо- 
јариска и др. макар што> во- овие делови од денешната чаршија 
често не се сочувани дуќани на ооодветните занаети. Таков е 
случајот, на пример, со Туфекциската,. Демирциската, Бојаџиска- 
та. Исклучок претставуваат неколкуте дуќани на ќурчиите, ка- 
занциите, папуциите и др.

Како што се гледа сочуваните имиња ги означувале занае- 
тите што некогаш се изведувале во тие улици,

Бидејки некой од поразвиените занаети зафаќале често и 
повеќе улици, таквиот комплекс се наречувал и „чаршија“ .

Во опиоот што го дава за скопската чаршија во XVII век 
Евлија Челебија ги издвојува, на пример, како најубави следните 
чаршии: бесчиеката, казазиската, чадорциската, папуциската, бо~ 
јариската и таМациската/7) И во друга постари документа наоѓа- 
ме податоци за другите занаети. Така во вакуфнамата на Иеа-бег13 19) 
се споменуваат дуќани на бојаџии лоцираии спроти Чифте Амам, 
покрај карван-сарајот на Исхак-бег (денешен Сули Ан), а во XIX 
век има податок и за постоење на „бојаџиски мегдаиа19) на овој 
терен. Во истата вакуфнама,20 во 1469 година, се споменува Тама
риска Чаршија. Таа се настала најверојатно во близината на

14) Се работа за деиешните улици: 106а, ПО, Шарпланинска, Дебарска, 694, 
117 и Белградска улица, заклучно со улицата 120 кои Бит-Пазар.

15) На улицата 117.
16) Semavi Еусе, Les „Bedesten” dans l’architecture turque, II congresso interna» 

zionale di arti turca, Venezia, 1963, стр. 37.
17) Понатаму Челебија вели дека тоа биле големи чаршии изградени по опре

делен план. Сокаците им биле чисти и калдрмисани. Во време на летайте горештини, 
вели Челебија, целиот скопски пазар прилегал на багдадски ладовишта затоа што 
(сите негови чаршии биле прекриеыи со капаци и сводови како во Сараево и во Ален 
Види: Evlija Čelebija, Putopis, knj. II, Sarajevo, 1957, стр. 35).

18) Глиша Елезовић, о. с. стр. 116.
19) Plan de Boyadji-Maidan a Üsküb (Види: ДАМ, СО, К. 36). На планот е озна

чено дека Бојаџискиот мегдан кон амамот има широчина од 1077 аршини, а кон 
Ун-Пазар 2687 аршини.

20) Глиша Елезовић, о. с. стр. 91, 109.
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Безжтенот затоа што во натамошниот текст на вакуфнамата ce 
вели дека споменатиот завештател завештал два дуќана бли€к;у 
до б-езонстенот, на пазарот каде што се изработувале ќулави.

Документите на фондот „Турско општинско управление“ — 
Скоп je од 1869— 1912 година21) содржат многу изсцрпни податоци 
за разните чаршии. Врз основа на овие податоци ние успеавме 
да ли изделиме следните :

Абаџш ж а
А лаџ а22)
Ат П азар
Демирриска23)
И п ек ч ж к а
К азанриска
Кафтанриюка
К апай24)

К асапека25)
Ќ урчиска26)
Лонра27)
Л улери ск а
М утавриска
П апуриска28)
Сарачка

Тахтакале29)
Т е л  ал  ежа
Терзпска
Туф екчпска30)
Х а  лачк а
Чибукчиока
Ш еќерриска

Во чаршијата постоел одреден род кој со векови се заказу- 
вал. Дуќаните се отворале рано изутрина, а се затворале на зај- 
диоонце. Често чаршиските дуќани биле разбивани и пљачкосува- 
ни од разни вооружени разбојници :и безделници против кои се 
преземале соодветни мерки. Еден документ од 1585 година збо-

29 Види: ДАМ, СО.
22) Не ретко чаршиите го добивале името и по некој објект во чија близин< 

се наоѓале. Во нашиов случај чаршијата го добила името по Алаџа Џамија.
23) Се смета дека Д е м и р д и ск а т а  Ч а р и ш ја  била првобитната локација на ору 

жарските занаети. Таа се наоѓала кај денешната улица Дебарска. Тука се наоѓаЈ 
и дирек за кршење на железо како и Д е м и р џ и -Ч еш м а  (Види: Др. Ћурђица Петровић 
О р у ж а р ск и  за п а ш и  у  С к о п љ у  у  19 ве к у , Зборнюс на Музејот на град Скопје, ГГ—III 
Скопје, 1965/6, стр. 61.

2i) К а п а н  Ч а р ш щ а  го добила името по К а п а й  А н .
25) К а са п ск а т а  Ч а р  ш u ja  се наоѓала на просто рот од денешната улица 120 κοι 

Бит-ГТазар. Во втора половина на XIX век на местото на касапската чаршија се развив: 
б а к а лск а т а  ча рш щ а  (Види: Др. Јован Хаџи Васиљевић, о. с. стр. 108). Во сеќавањет< 
на луѓето се уште ова место се вика „Стара Касапана”. Да напоменеме дека уште в< 
1505 година во вакуфнамата на Јахја-паша се споменува ба к а л ск а  ча рш щ а , но не ■ 
познато каде се наоѓала во тоа време (Види: Глиша Елезовнћ, о. с. стр. 432.)

26) Ќурчиите делувале околу Ќ у р ч и  А н , денес на улица Шарпланинска. Пооп 
ширно види: Вера Кличкова, Ќ у р ч и с к о -К о ж у в а р с к и  за н а ет  и есла ф  во  С к о п је , Скопје 
1959.

27) Л о н д а  Ч а р ш щ а  го добила името по канцеларијата на еснафското здружени 
чие седиште во Скопје се наоѓало во близина на Иса-беговата Џамија. На раскрсни 
цата на улиците Цветан Димов и Христијан Карпуш до 1955 година се наоѓала ] 
Л о н д а  Ч е и ш а .

28) Папуциите работеле во ,,Папу диско од ларе” кое се наоѓало зад Капал Ah 
на раскрсницата на улиците Караорман, и Стиф Наумов. Овој простор бил позна 
и како П а п у д и ск и  M e ïg a n  кој некое време служел и како место за продавање на куму] 
и дрва одредено од страна на општинската управа (Види: ДАМ, СО, К. 20, kanua-i 
evvel 12, 1304=24. ΧΙΤ. 1888).

2Э) Т а х т а к а л е  Ч а р ш щ а  се наоѓала во подградието, т. е. во Тахтакале кое се пре 
тегало од Камениот Мост до старата општинска зграда, како и до Казанциската 
Чаршија. Спрема некой, во Тахтакале влегувало и Еврејското Маало и пазариштет 
пред тврднната (Види: Др Јоваи Хаџи Васиљевић, о. с. стр. 42, 43).

30) Т у ф е к ч и ск а  Ч а р ш щ а  се наоѓада на денешаата улица 106.
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рува, меѓу другого, за еден разбојкички нагщд на дуќаните во 
скопската чАршија.31) Ноќио време чаршијата била чувана од на- 
рочни чувари-пасванџии.32) Нив ги плакало занаетчиите и тргов- 
ците од оној реон што тие го чувале. Така, имаме податок од 
1544 година33) кој зборува дека во чаршијата поотоеле 1015 ду- 
ќагш од кои ее земала такса за нивното чување преку ноќ. Се 
наплатувале парични казни за прекршоци во врека со важечките 
прописи за чуваше на чаршијата. Паричните казни се земале и 
од оние лица што стражарито ќе ги фателе без причина да се 
задржуваат ноќе во чаршијата.

Особено внимание се обрнувало и на чистотата во чарши- 
јата. Против оние што ги кршеле хигиенските прописи се пре- 
земале одредени мерки.34)

Освен мерките за чистота, особено внимание се обрнувало 
и на заштитните мерки против пожари. Така, на пример, било 
забрането во мангалите да остане оган. Се предвндувале и посебни 
казни против оние дуќанџии што не се придржувале на наредбите 
за што постојат и документи од кои се гледа какви биле казните 
против прекршителите.35) Но и покрај мерките што се преземале, 
поради небрежноста и непридржувакьето на дуќанџиите кон изда- 
дените наредби биле предизвикуваыи многубројни пожари во чар- 
шијата. Од еден акт се гледа дека се барало да ее забрани држеиье 
на петрол и нафта во· чаршијата.36)

Интересен е податокот што го· среќаваме во документите 
дека во чаршијата било забрането минување со коли. За непри- 
држување кон општинските наредби ее применувале казни. Така,

31) Душаыка Шопова, Македонија во X V I и X V I I  век, Скопје, 1955, стр. 64.
32 ) Во врека со чувањето на чаршијата од пасванции постојат повеќе документи 

што се наоѓаат во фондот ,,Скопска општина” (Види: ДАМ, СО, К. 13, 1298 tesrin-i- 
evvel 5 =  17. X. 1882; ДАМ, СО, К. 22, 1305 mart 13=25.111.1889; ДАМ, СО, К. 22, 
J305 mart 25=6. IV. 1889; ДАМ, СО, К. 23, 1306 tesrin-i-sani 4=13. XI. 1890).

33) Dušanka Bojanić, Podaci о Skoplju iz 951 (1544) godine, Prilozi za orijentalnu 
filologiju, knj. III—IV, Sarajevo, 1953, стр. 608.

34) Како илустрација ќе наведеме неколку примери на изречени казни во вто- 
рата половина на XIX век против прекршителите на овие прописи. Со решение се 
казнуваат да платат по еден бешлук (5 гроша во сребро) Мустафа тутунџија од Луле- 
џиска Чаршија и уште две лица, сите од Скопје, кои и покрај наредбите натрупувале 
ѓубре пред нивните дуќани (Види: ДАМ, СО, К. 4, 1288 mart 24=5. VI. 1872). Од друго 
едно решение се гледа дека лицето Спасо, јажар од Скопје, се казнува со глоба од 
два бешлука (10 гроша во сребро) затоа што и покрај наредбите не ja чистел улицата 
пред својот дуќан (Види: ДАМ, СО, К. 8, 1294 mayis 17=29. V. 1878). Постои исто така 
еден извештај на еснафите на чаршијата во Скопје со кој ja известуваат ошптинската 
управа дека арабациите од Тетово, Гостивар и други места доаѓаат со воловски коли 
во Градот, преку ден шетаат во чаршијата и иоќеваат на улиците, создаваат ѓубре, 
па затоа чаршијата не може да се чисти (Види: ДАМ, СО, К. 35, 1327? 26=7. VIII. 
1911).

35) ДАМ, СО, К  10, 1296 катш-i-sani 15=27. I. 1881; ДАМ, СО, К. 23, 1306 
may is 22=3. VI. 1890.

36) ДАМ, СО, К. 23, 1306 eylûl 1=13. IX. 1890.
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еден извештај на општинскиот 'инспектор й обрнува внимание на 
општинската управа дека повеќе арабаџии во Скопје, и нокрај 
издадените наредби, мииувале со коли в сред чаршијата.37 38)

Не само тоа, туку -се забранувало исто така чување до-биток 
по дуќаните во чаршијата. По изградбата на кланицата во Скоп je 
во 1869 година -строго се забранувало колење на добиток во ку
пите и во дуќаните во чаршијата. Ова го дознаваме од разни 
решенија за изречување на казни.58)

Се забранувало исто така и сушење на кожи во чаршијата, 
во дуќаните и аиовите. За таа цел биле одредувани пснсебни места 
во градот. Доколку тие не им одговарале на кожарите, тие се 
обрнувале до општината со барање да се одреди поповолно место. 
Така, на пример, ќурчискиот еснаф се обрнал до општинскиот 
управител молејќи да му се одреди друго ме-сто поблиску до чар- 
шијата, ’бидејќи општинската управа за сушење на кожи го одре- 
дила местото „Јурија“ во Каршијака во Скопје кое е далеку од 
чаршијата, а кота е ло то  времето невозможно било да се чуваат 
кожите. Молбата била сфатена и општинската управа требало на 
ќурчискиот еснаф да му одреди други две места за сушење на 
кожи, поблиску до чаршијата.39) Меѓутоа, прекршителите на овие 
наредби се чини биле многубројни. Податок за ова наоѓаме во 
повеќе документа:. Во еден од нив општинскиот инспектор ja из- 
вестува општинската управа дека Јусуф и Хасип, опинчари во 
Скопје, ставале да се сушат кожи насред улица.40) И самата он- 
штинска управа од своја страна го известува инспекторот дека и 
покрај решението да не се суши кожа во аиовите, анџиите не се 
придржуваат кон тоа.41)

При ѕидањето на дуќаните во чаршијата ce в одело- сметка 
тие да бидат изградени според одр-едените норми што постоеле.42) 
Без претходно издадена градежна дозвола и изработен план не

37) ДАМ, СО, К. 20, 1304 agustos 27=9. IX. 1888; ДАМ, СО, К. 20, 1304 kamin-i- 
evvel 12 =  24. XII. 1888; ДАМ, СО, К. 23, 1306 subat 24-10. ПТ. 1891.

38) ДАМ, СО, К. 4, 1288 haziran 29=11. VII. 1872.
39) ДАМ, СО, К, 10, 1291 temmuz 10=22. VII. 1875.
40) ДАМ, СО, К. 10, 1296 eylûl 17=9. X. 1880.
41) ДАМ, СО, К. 2, 1304 temmuz 3=15. VII. 1888.
4а) Тоа го гледаме од следниот документ: скопскиот околиски управител ja 

прифатил молбата на Коста кондураџија да му се одобри да соѕида дуќан во чар- 
шијата во Скопје, според постојниот план. Порано општинската управа му забра
нила да подига дуќан, бидејќи истиот се ѕидал над определената линија (Види: ДАМ, 
СО, К. 4, 1288 mavis 22=3. VI. 1872).

246



можело да ее градат ду1саии во чаршијдта. Во спротивно биле 
изречувани одредени казни.43)

И покрај тоа што екопската чаршија од ред веќе изиееени 
причини го изменила својот изглед и ja намалила својата терито- 
рија, од нејзиното формирање до денес, зем-ена во целост таа 
претставува, како по својата положба, така и по својот архитек- 
тонски изглед, значаен споменик на едно минато и заслужува во 
иднина да стане предмет на поиецрпни студии. 40

40) Така со посебно решение се казнувал, според законот на градежните, со 5 
бешлука (25 гроша во сребро) Сулејман Умер, мајстор од Скопје, кој и покрај општин- 
ските наредби никој да не смее да врши поправки или да ѕида нова зграда без дозвола 
од општинската управа, вршел поправка на дуќанот на Коста кондураџија (Види: / 
ДАМ, СО, К. 8, 1294 agustos 3 =  15. VIII. 1878).
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