
Али ВИШКО

ПРОСВЕТИМТЕ ПРИЛИКИ ВО ТЕТОВСКАТА ICA3A ВО 
ВТОРАТА ПОЛОВИНА HÄ XIX ВЕК

Во склопот на реформинге вршени интензивно и во про
должение во втората половина на XIX век, со цел спасување 
на Османлиското Царство од пропаѓање, покрај администра- 
тивните, економските, воените, судските и друга промени, Ьеа 
вклучени и промените во просветната облает, каде што се зе- 
мени мерки за модерннзирање и проширување на училиишата 
мрежа во врска со приватнкте и државни училишта, за отво- 
рање на библиотеки во центры или градови и др.

Ваков еден развиток покрај другите области на Османли
ското Царство, се забележува и во Косовскиот Вилает, а исто- 
времено и во Тетовската Каза, ко ja во овој период се наоѓаше 
под споменатиот вилает» Оваа каза во овој период доживува 
брз и голем економски просперитет, така што покрај земјодел- 
ството, тука се развива трговијата, занаетчиството, сточарст- 
ството и др» Економскиот развиток на Тетово и  на нејзината 
околина во дадениот момент овозможува во овој крај виден по- 
дем во развитокот на полето на културата и просветата како 
во градовите Тетово и Гостивар, така и во нивните села»

¥ЧИ Л ИШТ АТ А ВО ТЕТОВСКАТА КАЗА И ГОСТИВАРСКАТА
НАХИЈА

¥чилиштата so Тетовската каза

Во овој период во Тетово, град со над 12.000 жители како 
и во многуте негови села се отворале голем број основни при- 
ватни училишта или сабиане, основни државни училишта или 
иптидае, медреси и подоцна едно руждие или прогимназија.

Со развојот на културно-просветните прилики, според про- 
најдените турски службеии документа од 1293 година по хи- 
цра (1876), кои приближно ja осветлуваат школ ската положба
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од учебната (1873/74 година, во Тетово и во неговите села имало 
седум основни училишта или иптидае за муслиманското насе
ление и едно основно училиште за христианского население.1) 
Во следните службени списи на Османлиското Царство за 1296 
X. (1878 год.) бројот на училиштата во оваа година е исто како 
и во 1873/74 учебна година.2) Оваа положба како што изгледа 
продолжува неколку години. Поголемиот број од споменатите 
училишта биле во самиот град Тетово, а еден мал број се 
наогале по тетовските села.

Во ова време, нешто под одна во Тетово се отвориле и 
државни основни училишта, кои биле финансирани од држав- 
ниот будет. Првите државни основни училишта овде биле отво- 
рени во 1313 х. (1895 год.). Во споменатата година во Тетово 
биле отворени две основни училишта, и тоа:

1. Во маалото „Теќе махалеси“ со годишни трошоци 7.650 
гроша.

2. Во маалото „Кумлук“ со годишни трошоци 5.600 гроша3).
Според пронајдените службени турски документа од тој

период, во она време бројот на училиштата во овој крај по- 
стојано се наголемувал, просветната мрежа се проширувала 
cè повеќе како во градот, така и во поголемите села. Кон кра- 
јот на претпоследната деценија и во почетокот на последната 
деценија на XIX век во Тетово и во неговата околина работеле 
пет основни училишта, четари медреси од верски карактер и 
неколку сабиане или приватни основни училишта за муслиман- 
ските деца.4) Само во основните училишта од градот Тетово 
во овој период имало близу 400 ученици. Основните училишта 
во градот Тетово според расположливите турски службени по- 
датоци за 1315 х. (1897—98 год.) што се однесуваат за учебната 
1895—96 година, биле како што следува:

1. Во маалото „Цедит махалеси“ едно основно училиште 
со 60 ученици, на чело со наставникот Хафз Хасан ефендија.

2. Во маалото „Цами Хакик махалеси“ едно основно учи
лиште со 120 ученици; на чело со наставникот Хафз Камил 
ефендија.

3. Во маалото „Купри махалеси“ одно основно училиште 
со 40 ученици, на чело со наставникот Хафз Хасан ефендија.

4. Во маалото „Сали Челеби махалеси“ едно основно учи
лиште со 150 ученици, на чело со наставникот Хафз Хусен 
ефендија.5)

9 Salnamei Vilayet Manastir, 1293 h. (1876 год.).
2) Salnamei Vilayet Kosova, 1296 h. (1878 год.).
3) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 h. (1899—1900 год.), c. 1330—1350.
4) Salnamei Vilayet Kosova, 1315 h. (1897—98 год.), с. 778—791.
5) Ibidem, 777.
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Покрај приватните и државни основни училишта, во тој 
период во Тетово, како што се напомна, постоеле и неколку 
медреси, кои служеле за верски цели. Според пронајдените по- 
датоци во Годишњакот на Министерството за просвета на Uc- 
манлиското Царство (Невлет Маариф Салнамеси) за 1317 х. (1899 
— 1900 год.), во учебната 1314/15 х. (1896—97) година во Тетово 
постоеле две медреси и тоа:

1. Во маалото „Купри махалеси“ една медреса со 71 уче
ник, под раководство на мудеризот Абдула ефендија, што беше 
оснивана од Мехмет ефендија.

2. Во маалото „Сахат махалеси“ една медреса со 72 уче- 
ници, под раководство на мудеризот Сулејман ефендија, што 
беше оснивана од Гостиварецот Бехлул ага/)

Подоцна, како што ее напомна и погоре, бројот на ме- 
дресите или верските училишта се наголемувал и стигнал до 
четири.

Во овој период истовремено во круговите кои економеки 
cToeja подобро, во редот на месните бегови и аги, како и 
лгеѓу трговците и занаетчиите се јавува потреба за учење на 
нивните деца и во повисоки училишта, со цел тие да се здоби- 
јат со пошироко знаење. Заради тоа кон крајот на осмата де- 
цекија на XIX век, во 1297 х. (1879—80 год.) во Тетово било 
отворено р у ж д и е  или прогимназија за машки деца. Спо- 
менатата прогимназија почнала да работи во државната зграда 
со државни трошоци, кои годишно изнесувале 10.000 гроша.6 7) 
Во почетокот Тетовското руждие се состоело само од први 
клас, кое го посетувале 30 ученика, а раководеле наставникот 
Вехби ефендија.8 9 10)

Во Тетовското руждие, почнувајќи од 1300 х. (1882—83 
год.) бројот на учениците се наголемил уште повеке, така што 
во таа година ова училиште било посетено од 95 ученика/) 
Број от на учениците кои го посетуваа споменатото училиште 
бил ист и во 1301 X. (1883—84 год.)1р), и 1302 х. (1884—85 год.),11), 
а пак во 1303 х. (1885—86 год.) ова училиште го посетувале 83 
ученика.12) Во 1304 х. (1886—87 год.) бројот на учениците во ова 
училиште се намалил на 7613). Подоцна истата прогимназија од 
едногодишна порасна на двегодишна, а потоа и на тригодишна 
или трикласна и во таков степей остана cè до крајот на тур- 
ското владеење во овие краеви.

6) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 h. (1899—1900 год.), с. 1330—1350.
7) Ibidem.
8) Salnamei Umumi, 1299 х. (1881—82).
9) Salnamei Umumi, 1300 х. (1882—83 год.), с. 203.
10) Salnamei Umumi, 1301 х. (1883—84 год.).
и) Salnamei Umumi, 1302 х. (1884—85 год.).
12) Salnamei Umumi, 1303 х. (1885—86 год.).
13) Salnamei Umumi, 1304 х. (1886—87 год).
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Во последыите години на XIX век бројот на учениците 
во Тетовското руждие почнал да се намалува, така што спо- 
ред расположливите податоци на Османлиското Царство од 
тој период, истото училиште го посетувале во учебната 1314/15 
X. (1896—97) година 42 ученика. Во ова тригодишно училиште 
во споменатата учебна година работеле четири наставници, од 
кои тројца предавале разки предмета, а едниот предавал во 
склопот на јазикот рачното пишување таканаречено „ р и к а “. 
Во ова училиште во таа учебна година работеле следните на
ставници:

1. Зејнелабедин ефендија, прв наставник.
2. Хасан ефендија, втор наставник.
3. Менхалдер ефендија, трет наставник.
4. Зејнелабедин ефендија, наставник на рачното пишување 

„рика“.
Во оваа учебна година при истото училиште служел и 

еден прислужник/4)
Во идната учебна 1897/98 година при Тетовското руждие 

учеле 44 ученика, каде што работеле исто така четири настав
ници и еден прислужник. Во оваа учебна година при споме- 
натото училиште работеле следните наставници:

L Шефки ефендија, прв наставник.
2. Хасан ефендија, втор наставник.
3. Рашид ефендија, трет наставник.
4. Шефки ефендија, наставник на рачното пишување 

„Р и к а“.14 15)
Во учебната 1898—99 година во споменатата прогимнази]а 

учеле 37 ученици, каде што работеле три, односно четири на- 
ставници за разни предмети, как о што биле:

1. Шефки есрендкја, прв наставник.
2. II 1ани ефендија, втор наставник.
3. Хасан ефендија, трет наставник.
4. Шефки ефендија, наставник на рачното пишување 

„р и к а“16).
Истовремено со споменатото руждие, што служело за шко- 

дување на муслиманското население, во овој период во Тетово 
во 1276 X. (1859—60 год.) било отворено бугарско руждие или 
прогимнази ja за школување на децата од христи ј анското или 
словенското население од овој крај. Според турските службени 
податоци пронајдеки во Годишникот на М инистерството за 
просвета на Османлиското Царство, ова руждие едно време 
имало само едно од деление или само први клас т.е. се состоело 
само од прва година, ко ja бет е организирана и оснивана од 
страна на бутарската подмитрополија во Тетово. Во почетокот

14) Salnamei Umumi, 1317 х. (1899—1900 год.).
15) Salnamei Vilayet Kosova, 1315 х. (1897—98 год,), с. 777.
16) Devlet Maarif Salnamesi, 1319 х, (1901—1902 год.).
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бугарското руждие го посетувале само машки деца; и тоа во 
голем бројо Во учебната 1314—15 година no хиџра (1896—97) 
споменатата прогимназија или руждие ja. посетувале 198 уче
ника, каде што предавал бугарскиот подмитрополит на Те- 
тово, мудеризот (професорот) Таким ефендија.17) И во учебната 
1316—17 X. (1898—99) година во споменатото руждие нема раз- 
лики, само што бројот на учениците иэнесува 189Т8)

Учшшштата во Гостиварската нахија

Во ова време, покрај Тетово и неговата околина, култур- 
ко просветен развиток се забедежува и во другите краеви на 
оваа каза или околи ja, и во Г остиварската кахија, ко ja во 
озој период беше во состав на споменатата каза, според адми- 
нистративно-територијалната по делба. Во тоа време во Гостивар 
и неговата околина биле отворени ред училишта државни ос- 
новни или иптидае, приватни основни или сабиане, медреси, 
руждија или прогимназии и др. Според турските службени по- 
датоци од овој период, во Г остиварската нахија, според то- 
гашните прилики, каде што Гостивар бил мало гратче со околу 
2.009 жители, школството било добро развиено. Така според 
споменатите податоци од 1897—98 година, во учебната 1895—96 
година во Г остиварската нахија (општина) имаше четири основ
ни училишта за муслиманските деда, две училишта основни за 
хркстиi анските деда, две сабиане или приватни основни учи
лишта и две медреси. Покрај овие во Гостивар, во околината 
работеле упхте 19 сабиани или приватни основни училишта 
Овие училишта во споменатата учебна година ги посетувале 
765 ученика и 60 ученички.19)

Во Гостивар покрај државните и приватни основни учи
лишта, во овој период постоеле и две медреси, каде што на- 
ставата, како што се спомена и погоре, беше од верски карак- 
тер. Според расположливите податоци од 1317 х, (1899—1900 
год.), во учебната 1896—97 година во Гостивар постоеле две 
.медреси и тоа:

1. Медреса „Сахах махалеси“, во истоимеиото маало, со 
110 ученика, под раководство на Хаци Умер ефендија и Идриз 
ефендија, што ja осиивал Хусейн ага.

2. Медреса „Џами Џедит“ во истоимеиото маало, со 73 
ученика, под раководство на Мехмет ефендија, што ja осни- 
вал Хаци Мустафа ефендија.20)

17) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 х. (1899—1900 год.), с. 1330—1350.
18) Devlet Maarif Salnamesi, 1319 х. (1901—1902 год.).
19) Slnamei Vilayet Kosova 1315 х. (1897·—98, с. 793—797.
20) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 х. (1899—1900), с. 1330—1350.
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И двете идни учебни годный положбата во епоменатите 
медреси во однос на учењето, бројот на учениците и сл. била 
иста.21)

И во Гостиварската нахија со развојот на приликите, се 
појавува потребата, од порано епоменатите причини, за отво- 
рање на една прогимназија или руждие. Гостиварското руждие 
било отворено во 1309 х. (1891—92 год.), во кое во дадениот 
момент учеле само машки деца. Ова училиште се наоѓало во 
центарот на градот, кај пазарот. Годишните трошоци на ова 
училиште изнесувале 11.000 гроша.22) Гостиварското руждие не 
било комплетно, туку се состоело од два класа, однооно било 
двогодинша или „ н и м р у ж д и е“, во која во тој период учеле 
93 ученика.23)

Подоцна бројот на учениците во Гостиварското руждие 
почнал да ее намалува, така што според податоците за учеб- 
ната 1896—97 година, ова училиште го посетувале 36 ученика. 
Во ова двогодишно училиште предавало двајца наставници, 
така што едниот предавал разни предмети, а другиот рачно пи- 
шување, така наречено „ р и к а “, во склоиот на старотурскиот 
јазик. Во дотичното училиште во оваа учебна година служел 
и еден прислужник. Наставниот кадар се состоел од следните 
наставници:

1. Насух ефендија, прв наставник.
2. Мустафа Кани ефендија, наставник по рачното пишу- 

вање „ р и к а “.24)
Во Гостиварското руждие во идната учебна година 1897/98 

учеле 25 ученика, каде што исто така служеле двајца настав
ници и то а:

1. Насух ефендија, прв наставник.
2. Абдул Вехап ефендија, наставник по рачно пишување 

„р и к а“25).

Библиотеките во Тетово и Гостивар

Со цел за проширување на знаењето кај широките народ
ны маси во Тетово и околината, во овој период во центарот на 
казата — во Тетово беа основани и работеа две библиотеки.

Едната библиотека се наоѓаше во местото наречено „Чар- 
ши Цами Шериф“, оснивана од Хаџи Абас ефендија во 1286 х.

21) Devlet Maarif Salnamesi, 1319 х. (1901—1902).
22) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 x. (1899—1900), c. 1330—1350.
23) Salnamei Vilayet Kosova, 1315 x. (1897—98 год.), c. 793—797.
24) Salnamei Umumi (Salnamei Devlet-i Aliye Osmaniye), 1317 x. (1899 

— 1900 год.).
25) Devlet Maarif Salnamesi, 1319 x. (1901—1902 год.).
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(1869—70 год.)· Ова библиотека според пронајдените податоци 
од 1317 X. (1899—1900 год.), кои ее однесуваат на 1315 х. (1897 
— 98 год.), во епоменатата година располагала со 186 книги.

Втората библиотека во Тетово се наогаше во маалото „Ку- ' 
при махалеси“, основана од Сабри бег во 1312 х. (1894—95 год.). 
Оснивачот, истиот Сабри бег, истовремено и работел во спо- 
менатата библиотека како библиотекар. Оваа библиотека во 
1315 X. (1897—98 год.) според расположливите податоци, рас
полагала со 356 книги.26)

И за културно-просветните потреби на Гостиварската на- 
хија, во Гостивар исто така биле основани две библиотеки.27) 
За основањето, како и за работата на овие библиотеки во Го
стивар во овој момент немаме повеќе податоци.

Овие библиотеки, според библиотечната книга на едната 
од споменатите библиотеки на Тетово, што случајно ja најдовме 
во ова место, располагала со книги на разни јазици — персиски, 
арапски, османлиско-турски и др., кои биле издавани во Каиро, 
Дамаск, Бејрут, Цариград и др.28).

Споменатите училишта и библиотеки во тој период играа 
видна улога во просветувањето, и воопшто во културниот раз- 
виток на народот од Полошкиот крај. Учениците кои излегу- 
ваа од споменатите училишта, по завршувањето руждие во 1е- 
тово и Гостивар, добиваа возможност да го продолжат своето 
школување во Скопските средни училишта — Гимназија или 
Идадије или Учителска или Дар-ул-Мухалимин, како и во дру- 
гите училишта на Османлиското Царство и на другите земЈИ 
вон од Царството. Ова овозможи и од овој крај да излегуваат 
виден број интелектуалци, кои своевремено станаа на чело 
на разни важни општествени, културни, политички и други 
дејности.

26) Devlet Maarif Salnamesi, 1317 х. (1899—1900 год.), с. 1330—1350.
27) Salname Vilayet Kosova, 1315 х. (1897—98 год.), с. 794—797.
28) Библиотечна книга на едната од двете тетовски библиотеки, на 

ко ja и недостаеуваат кориците, та затоа и не й се знае точната година.
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