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сманлиското присуство на Балканот траеше од 14-от до 20-от век. Во некои региони ова присуство беше континуирано, во други прекинувано (во Мореа односно
Пелопонез, на пример), а други пак никогаш не го почувствуваа османлиското
освојување (на пример Јонските острови и Далматинскиот брег). Сепак, речиси за
целото население на Балканскиот Полуостров, османлискиот период претставува важен дел
од нивното историско искуство.

Во голема мера оваа историја е непозната, или пак е толкувана од различни перспективи на
секоја земја. Ова се должи на фактот што христијанските народи на Балканот ги формираа
своите нации-држави најчесто преку воен конфликт со Османлиската Империја. Овие конфликти силно ги нагласија религиозните разлики помеѓу христијаните и муслиманите. Во исто
време, појавата на западноевропскиот модел доведе до маргинализација на културното значење на османлискиот период. Како резултат на тоа, Османлиската Империја стана препознатлива по културната „заостанатост“ и сите нејзини следбеници ја сметаа за „непосакувано
наследство“.
И покрај тоа, околу 600 години христијаните, муслиманите и Евреите живееја заедно во урбаните и руралните средини, ја обработуваа земјата, си помагаа во продавниците, се среќаваа и
се забавуваа во чаршиите и кафеаните. Османлиското општество беше, секако, општество на
хиерархија и дискриминација помеѓу оние кои владееја и народот. За рајата (оние кои плаќале данок) секојдневниот живот бил суров, полн со конфликти и тешкотии.
Денес, сеќавањето на овој период останува зачувано во објектите кои ја промениле намената, или пак целосно избледеле поради запоставеност и уништување. Сепак, без оглед на
нивната состојба, руинирани или зачувани, објектите од османлискиот период, приватни и
јавни, христијански, муслимански и еврејски, остануваат како документи за заедничката историја, историја која ја споделувале народите на Балканот приближно шест века. Современите
фотографии од овие споменици ни овозможуваат да го видиме османлиското наследство во
едно поинакво светло, да го преиспитаме нашето заедничко минато и да ја раскажеме нашата
балканска приказна.
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ногумина веруваат дека Балканот беше освоен од Османлиите по падот на Константинопол (Цариград, Истанбул) во 1453 г. Сепак, вистината е дека голем дел
од Балканскиот Полуостров веќе беше освоен во 14-от век, а султаните во почетокот на 60-тите години на споменатиот век ја лоцираа својата палата на територијата на Европа, во Адријанопол (Едрене). И покрај немирите и дестабилизацијата предизвикани од нивниот пораз од страна на Тамерлан во битката кај Анкара (1402 г.), Османлиите
конечно го завршија своето освојување на Балканот кон крајот на 15-от век. Тие два пати се
обидоа да ја освојат и Виена, во 1529 г. и во 1683 г., но нивниот освојувачки поход во Европа
дефинитивно беше прекинат пред виенските градски ѕидини.

ОСВОЈУВАЊЕ

Со територијалната експанзија, од 14-от до крајот на 17-от век, номадското кнежевство на османлиската династија стана исламска империја, која водењето света војна против христијанскиот запад го сметаше за своја должност. Кога за време на владеењето на султанот Сулејман
Величествениот го достигнала својот врв, Османлиската Империја се протегаше од Дунав до
Нил. Балканот во текот на шест века беше важен дел од оваа империја.
Османлиите се проширија на Балканот на запад, кон римската Виа Игнација, која, преку Серез
и Монастир (Битола), водеше до брегот на Албанија, како и северно, кон Филипополис (Пловдив) и Софија, сè до Белград. Муслиманското население од Анадолија водено од војската се
насели во освоените територии. Преминувањето во ислам, доброволно или не, и движењето
на населението постепено го променија демографскиот профил на Балканскиот Полуостров.
Со османлиското освојување еднакво драматична беше и промената на изгледот на балканските градови. Откако Османлиите ќе освоеја град, тие веднаш големите цркви ги пртвораа
во џамии, или градеа нови, импозантни џамии со високи минариња и други „јавни“ објекти:
безистени (покриени пазари), амами (јавни бањи), имарети (јавни кујни, односно комплекси
од сакрални и профани објекти), анови/каравансараи (гостилници), турбиња (гробници). На тој
начин урбаниот пејсаж на Балканот доби „османлиски” карактеристики, отсликувајќи ја новата
политичката реалност. Османлиите навистина се обидоа да го направат нивното освојување
„впечатливо“.
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ИСХАК-БЕГОВА
(АЛАЏА)
ЏАМИЈА,
СКОПЈЕ

ТУРБЕ
НА СУЛТАН
МУРАТ I,
МАЗГИТ

ОСВОЈУВАЊЕ

ОСВОЈУВАЊЕ

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Самир Карахода

Тип: Џамија

Тип: Турбе

Место: Скопје

Место: Мазгит, Кастриот или Обилиќ

Дата: 1438-39 г.

Дата: 14-ти век

Ктитор: Исхак-бег

Ктитор: Бајазит I, син на султан Мурат I

Историја: Во почетокот позната како имаретска џамија

Моментална состојба/употреба: Неколку пати реставрирано во

Моментална состојба/употреба: Во употреба

текот на вековите; отворено за посета

Исхак-беговата (Алаџа) џамија е еден од најстарите османлиски објекти во Скопје. Изградена
е во 1438-9 г. и на почетокот била користена како имаретска џамија. Нејзиниот ктитор, Исхак-бег, бил еден од пионерите - ктитор на многу познати градби и син на Паша Јигит-бег,
освојувачот на Скопје. Поради некогашната богата декорација позната е и под името Алаџа
џамија (шарена – од турскиот збор alaca). Минарето, високо околу 30 м, е изградено од фино
обработени правоагаолни камени блокови. Објектот преставувал дел од целокупниот комплекс финансиран од Исхак-бег, кој го сочинувале: ан, јавна кујна и медреса. Позади џамијата
се наоѓа турбе, најверојатно изградено во втората половина на 15-от век. Се верува дека тоа
е гробницата на синот на Исхак-бег, познат под името Дели Паша. Главната карактеристика
која ја прави оваа џамија единствена на Балканот (со исклучок на порталот на Јени џамијата
во Битола) е декоративното користење на сини, зелени и тиркизни плочки, кои се наоѓаат на
тамбурот на куполата.
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Овој споменик ја слави османлиската победа над српската и босанската армија во познатата
битка на Косово Поле (1389 г.) и го чествува сулатан Мурат I, убиен на бојното поле. Неговиот
син Бајазит I (reg. 1389-1402) подигнал турбе на местото каде починал. Според старата турска
традиција, внатрешните органи од телото на султанот биле закопани тука. Неговото тело било
испратено во Бурса, тогашен главен град на Османлиската Империја. Гробот е реновиран неколку пати во текот на вековите и успеал да ги преживее војните кои го опустошија регионот.
Опкружен е со гробови на османлиски државни службеници од 19-от век, со детални натписи
за нивните животи. Квадратниот објект кој денес сè уште постои бил изграден од страна на
османлискиот државен достоинственик Хуршид-паша во 1845 г. Султанот Абдул Хамид II (reg.
1876-1909) наредил изградба на простран двокатен објект, лоциран позади гробот, наменет
за посетители (завршен во 1896 г.).
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МИРАХОР
ИЉАЗ-БЕГOВА
ЏАМИЈА,
КОРЧА

ТУРБЕ НА
ГАЗИ ЕВРЕНОС,
EНИЏЕ
ВАРДАР

ОСВОЈУВАЊЕ

ОСВОЈУВАЊЕ

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Џамија

Тип: Турбе

Место: Корча

Место: Јаница (Eниџе Вардар)

Дата: 1495-96 г.

Дата: 1417 г.

Ктитор: Иљаз-бег

Ктитор: Синовите на Гази Евренос

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Историја: Денешниот изглед на објектот е резултат на неколку
интервенции, последната е направена на почетокот на 20-от век
Моментална состојба/употреба: Одлична состојба; неодамна

Изградбата на џамијата во 1495-56 г. била финансирана од Иљаз-бег, висок функционер
во Османлиската Империја кој потекнувал од истата област. Овој објект е поврзан не само
со раното османлиското владеење во Албанија, туку и со почетокот на историјата на Корча
како град. Со подигнувањето на овој монументален објект, Иљаз-бег имал за цел да основа
нов урбан центар. Џамијата има цврста еднокуполна структура. Куполата покриена со олово,
која лежи на осмоаголен елемент, создава една хармонична силуета со нејзиниот полукружен
облик. Џамијата некогаш имала минаре, кое речиси целосно се распаднало како резултат на
силниот земјотрес што ја погодил областа во 1961 г.
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реставрирано од Грчката археолошка служба
Гази Евренос бил еден од најпознатите османлиски војсководачи, кој го предводел
освојувањето на Балканот во 14-от век. Војувајќи во името на Османлиската Империја,
Евренос напредувал со постојани победи западно кон Тракија и Македонија, каде што и го
основал градот Јаница (Eниџе Вардар). По неговата смрт таму, во 1417 г., неговата фамилија
која заминала да управува со Eниџе Вардар во следните векови, изградила турбе во негов
спомен. Во почетокот на 20-от век (1908-10 г.) гробот бил реставриран и го добил денешниот
изглед со истакнати неокласични декоративни елементи. Мермерниот саркофаг во кој Евренос
бил погребан, денес стои празен. Над него имало друг саркофаг, оној на кој посетителите на
гробот можеле да го видат натписот (сега во Ефорат за антиквитети во Ротонда, Солун) кој
гласи: ‘Почина и премина од минливиот во вечниот дом.Оној кој добива милост и прошка,
маченикот, кралот на газиите и воините на светата војна, душман на неверниците и
многубошците, оној кој ја посети светата куќа на Бог (Мека)... Хаџи Евренос, син на Иса,
нека Бог го просветли неговиот гроб и нека неговата прав биде допрена од милоста
на Семоќниот и од неговата согласност. Во среда, 7-от ден од месецот
Шавал во годината 820 по Хиџра’. (7 ноември 1417 г.).
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ДИДИМОТИКА
(ДИДИМИТИХО)
ЏАМИЈА,
ТРАКИЈА

ТВРДИНА
НА ЕЛБАСАН

ОСВОЈУВАЊЕ

ОСВОЈУВАЊЕ

Фотограф: Камило Нолас

Фотограф: Јута Бенценберг

Тип: Џамија

Тип: Тврдина

Место: Дидимотика (Дидимотихо)

Место: Елбасан

Дата: Градењето започнало во 1400, а завршило 1420 г.

Дата: 1466 г.

Ктитор: Султаните Бајазит I (reg. 1389-1402),

Ктитор: Султан Мехмед II Освојувачот

Мехмед I (reg. 1413-1421), Мурат II (reg. 1421-1451)

Моментална состојба/употреба: Делумно зачувана

Архитекти: Доган, син на Абдула; Хаџи Иваз, син на Ахи Бајазит
Моментална состојба/употреба: Во тек се активности за
стабилизација и одржување од страна на Грчката археолошка
служба; нема пристап за јавноста
Дидимотика (Ott. Dimetoka) бил еден од првите балкански градови освоен од страна на Османлиите (1360 г.). Османлиските султани во двојниот ѕид на тврдината (Дидимитихо што
всушност на грчки значи ‘двоен зид’) поставиле свој харем, послуга и државна благајна. Со османлиското освојување христијанското население не си заминало од градот, туку продолжило
да живее во тврдината. Муслиманските доселеници живееле надвор од тврдината. За време
на владеењето на султанот Бајазит I, надвор од ѕидовите на тврдината, почнала да се гради
главната џамија на градот. Таа била завршена многу години подоцна, за време на владеењето на султанот Мехмед I, околу 1420 г. Со импозантната структура - високо минаре и уникатен
пирамидален дрвен покрив наместо две куполи кои биле првично планирани, џамијата дури и
денес продолжува да се издигнува величествено на главниот плоштад во градот. Неделниот
отворен пазар кој се наоѓа на плоштадот, во сенка на џамијата, покажува континуитет на економски и социјален живот во градот од времето на Османлиите па сè до денес.
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Тврдината на Елбасан била изградена во 1466 г. од султанот Мехмед II Освојувачот, на патот Виа Игнација. Новоформираниот и утврден град требало да биде користен како тврдина
(кале) против силите на Ѓерг Кастриот-Скендербег, кој се спротивставил на османлиската инвазија на Албанија. Тврдината била подигната врз темелите на воена структура која датира
од периодот на стариот до раниот среден век. Ѕидовите на тврдината имаат правоаголна
основа и големи заоблени кули на аглите, кои се опремени со складишта за оружје и пушкарница. Од трите порти на тврдината било можно делумно да се зачува само една, т.н. Пазар
порта на јужната страна. И покрај штетата што овој споменик ја претрпел низ вековите, сепак
тој е еден од најдобро зачуваните објекти од османлискиот период во Албанија.
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ФЕТИЈЕ ЏАМИЈА
(ЏАМИЈА
ВО ЧЕСТ НА
ОСВОЈУВАЊЕТО),
АТИНА

ЏАМИЈА
НА СУЛТАН
МЕХМЕД II
ОСВОЈУВАЧОТ,
ПРИШТИНА

ОСВОЈУВАЊЕ

ОСВОЈУВАЊЕ

Фотограф: Камило Нолас

Фотограф: Самир Карахода

Тип: Џамија

Тип: Џамија

Место: Атина

Место: Приштина

Дата: 1670-71 г.

Дата: 1460-61 г.

Моментална состојба/употреба: Реставрирана во 1935 г. Во 1963

Ктитор: Султан Мехмед II Освојувачот

г., бил реновиран ентериерот за да се користи како складиште

Моментална состојба/употреба: Во добра состојба; неодамна

на Грчката археолошка служба; нема пристап за јавноста

реставрирана од Турската агенција за меѓународна соработка и
развој (TIKA)

Атина, која била освоена од Османлиите во 1456 г., била најголемиот град во јужниот дел на
грчкиот полуостров. За време на владеењето на Сулејман Величенствениот, според пописот
на населението од 1521 г., во градот имало 2.286 христијански и само 11 муслимански домаќинства. Единствена џамија во тоа време била Партенон, користена од гардата на Акропол.
Сепак, во следните години бројот на муслиманското население се зголемил и започнале да
се градат и други џамии во градот. Џамијата во чест на освојувањето, односно Фетије џамијата во Атина, ја слави последната голема османлиска победа, т.е освојувањето на Кандиа
(денешен Ираклион) на Крит, со која во 1669 г. се завршила долгата Критска војна. Натписот
на мермерните прозорски рамки на фасадата потврдува дека џамијата била завршена во
1670-71 г. „Четирилисниот” план на џамијата бил доста модерен во времето на Османлиската
Империја. Археолошките ископувања покажуваат дека џамијата била изградена на местото
на една византиска базилика, која била претворена во џамија од страна на Османлиите во
шеесетите години на 17-от век, пред да биде срушена поради изградба на нова џамија со
соодветна ориентација кон Мека. Џамијата во чест на освојувањето била лоцирана во Горната
чаршија на Атина, финасиски и социјален центар на градот.
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Во 1455 г. султанот Мехмед II Освојувачот конечно го освоил и приклучил Косово кон османлиските територии. Во 1460-61 г. во чест на неговата победа изградил импозантна џамија во
Приштина, со централна купола со дијаметар од 14 м. Додека областа не се приклучила кон
Србија во 1912 г., градот имал мешано население кое го сочинувале православни христијани,
муслимани и мал број католици и Евреи. Во 1530 г. џамијата на султан Мехмед Фатих била
една од трите џамии во Приштина, која му служела на населението составено од 144 муслимански и 390 христијански домаќинства. Наскоро, религиозната структура на населението се
променила, така што до крајот на 19-от век, муслиманите броеле 76% од вкупното население
во Приштинскиот санџак. Бројот на џамии, исто така, се зголемил. Денес џамијата на султан
Мехмед Освојувачот е сè уште една од најважните во градот. Нејзината внатрешна декорација датира од крајот на 18-от век, кога џамијата била поправена од штетата предизвикана
од Османлиско – австриската војна (1736-39 г.).
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З

а време на османлискиот период религијата претставуваше клучен елемент, не само
за идентитетот на луѓето, туку и за нивниот секојдневен живот. Заедничките обреди
поврзани со раѓањето, бракот и смртта, обичаите за исхрана, начинот на размислување и делување, беа тесно поврзани со религијата. Ова е причината зошто светите
места за практикување на верата беа најважните точки во османлиските градови.

ОБОЖУВАЊЕ

Османлиската држава несомнено беше исламска држава, во голема мера заснована на светото право на исламот – шеријатот. Меѓутоа, за да функционира оваа огромна, мултиетничка
држава, неопходно беше да се интегрираат и немуслиманите и да бидат признаени нивните
верски лидери. Светиот закон на исламот – шеријатот, им даде право на христијаните и на
Евреите да ги одржуваат своите цркви и синагоги, но не и да градат нови. За секоја поправка
се бараше дозвола од османлиската власт, без разлика дали од локалниот судија (кадија)
или дури и од централната администрација во Истанбул. Но во пракса, османлиската држава
покажа реализам и флексибилност, така што и покрај официјалната забрана, беа изградени
нови цркви и синагоги. Покрај тоа, имаше доста простор за слободно организирање на животот на локално ниво. Сепак, од страна на дел од фанатичната улема (муслиманската верска
интелигенција) или од страна на локалните османлиски моќници, имаше одредени насилни
постапки насочени против другите религии. Постоеше особено непријателство против католиците, бидејќи Папата се сметаше за најголем непријател на султанот. Османлиските власти го
променија својот став веднаш по војната со Хабсбурзите (1683-1699 г.). Сепак, во периодот
на Танзиматот, односно на реформите и либерализацијата на верската политика во 19-от век,
беа подигнати многу повеќе цркви, вклучувајќи и католички.
Соживотот на различните верски заедници се одвиваше во просторот покрај џамиите, црквите
и синагогите. Важно беше и присуството на дервишките редови, чиј живот се вртел околу нивните засолништа т.е. теќињата. Дервишките редови ја претставуваа мистичната и популарна
верзија на исламот која, исто така, стана многу популарна и на Балканот.
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СИНАНПАШИНА
ЏАМИЈА,
ПРИЗРЕН

МАНАСТИР
БЛАГОВЕШТЕНИЕ,
ОВЧАРСКОКАБЛАРСКА
КЛИСУРА

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Самир Карахода

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Џамија

Тип: Манастир

Место: Призрен

Место: Овчарско-кабларска клисура

Дата: 1615 г.

Дата: 1601-02 г.

Ктитор: Суфи Синан-паша

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Историја: Арсенал, магацин
Моментална состојба/употреба: Внатрешноста моментало се реставрира

Изградена од Суфи Синан-паша, поранешен беглербег (врховен командант) во Босна во два
наврати (1600-01 и 1607-08 г.), џамијата се издига над градот Призрен. Синан-паша го носел
епитетот Суфи додаден кон неговото име како признание за неговата мудрост. Изградбата
на џамијата се чини дека завршила по неговата смрт, во 1615 г. Се смета дека камењата
за изградбата на џамијата биле донесени од блискиот манастир Свети Архангел, за кој се
претпоставува дека бил напуштен по османлиското освојување. Џамијата функционирала сè
до почетокот на Првата светска војна, кога била пренаменета во арсенал и претрпела оштетувања. Тремот бил демолиран во 1939 г. Сè до 1941 г. џамијата служела како магацин, кога
била вратена на нејзиниот вакаф.
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Манастирот Благовештение е сместен во живописната Овчарско-кабларската клисура, позната уште и под името Српска Света Гора поради многуте манастири во овој регион. Манастирот
се наоѓа на левиот брег од реката Морава, под планината Каблар, а бил изграден во 160102 г. Тој е еден од ретките манастири во оваа клисура за кој постојат прецизни датуми на
основање, напишани над неговата влезна врата. Црквата има монументална архитектура и се
карактеризира со конусна наместо полукружна купола. Фреските, насликани во периодот од
1602 до 1632 г., се вбројуваат меѓу најважните достигнувања на српското сликарство во овој
период. Во библиотеката на манастирот постојат ракописи од 16-от и 17-от век. Манастирот
денес, исто така, важи како место каде што српскиот патријарх Павле (1914-2009) го примил
неговиот монашки завет.
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ДУРБАЛИ
СУЛТАН ТЕЌЕ,
АСПРОГИЈА,
ФАРСАЛА

АЛАЏА
ЏАМИЈА,
ТЕТОВО

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Камило Нолас

Фотограф: Иван Блажев

Тип: Дервишко теќе

Тип: Џамија

Место: Аспрогија, Фарсала, Тесалија

Место: Тетово

Дата: 17-ти век

Дата: 1495-1564 г.

Моментална состојба/употреба: Под надзор на Грчката

Ктитор: Сестрите Хуршиде и Менсуре

археолошка служба; повремено се користи за аџилак

Историја: Обновена и исцртана во 30-тите години на 19-от век
Моментална состојба/употреба: Во употреба

Суфиискиот мистицизам (tasavvuf) беше широко распространет во исламскиот свет. Неговите
следбеници, односно дервишите, формираа редови, секој со свои ритуали и текиња. Дервишките
текиња најчесто биле големи објекти во околината на населбите, опкружени со дворови, слично на
христијанските манастири. Истото се однесува и на Бекташкото теќе на Дурбали Султан во Аспрогија, Фарсала. Бекташкиот ред бил еден од најголемите во османлиското општество. Комплексот
се состои од: две турбиња, гробишта, мегдан (место каде се изведувале бекташките ритуали), одаите на шејхот, ќелии, кујна, просторија за гости, менза и ергела. Најстариот гроб датира од 17-от
век, додека најновиот има два натписи кои датираат од годината 1286 по Хиџра (1869). Датумот
е напишан во хронограм од арапскиот збор ѓафур (ghafour) - Семилостивиот, кој ако се додадат
нумеричките вредности на арапските букви ја открива годината. Теќето, кое поседуваше голем
земјоделски имот, продолжи да се користи и по 1881 г., кога Тесалија се приклучи кон Грција,
како и за време на 20-от век. Фредерик Хаслук споменува дека било посетувано и од локалните
христијански селани. Престанало да функционира во 1973 г., кога умрел последниот шејх, албанскиот Баба Саит. Денес местото е посетувано од членови на албанските имигрантски заедници во
Атина и Солун за курбан церемонијата - муслимански ритуал на принесување жртва.
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Џамијата Алаџа (Шарена џамија) во Тетово е една од најраскошните градби на исламската
архитектура од османлискиот период во целиот регион. Историчарите не се согласни во врска
со годината на изградба на првата џамија, која датира од 1495 до 1564 г., па дури и еден век
подоцна. Според неодамнешното истражување, џамијата била основана од две сестри, Хуршиде, која е закопана во турбето пред џамијата, и Менсуре, која се преселила од Анадолија
во Тетово. Џамијата била обновена во раните 30-ти години на 19-от век, од локалниот моќник
Абдурахман-паша и била раскошно обоена, од страна на уметници од околината на Дебар.
Додека ентерирот прикажува мурали насликани во масло, фасадата е изработена во фрескотехника, во имитација на мермер.
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КАТОЛИЧКА
КАТЕДРАЛА,
СКАДАР

СИНАГОГА ВО
ЕВРЕЈСКОТО
МААЛО,
БЕР (ВЕРИЈА)

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Католичка катедрала

Тип: Синагога

Место: Скадар

Место: Бер (Верија)

Дата: 1858-67 г.

Дата: 16-ти век (?); обновена во 1850 г.(?)

Историја: Сериозно оштетена во 1905 и 1912-13 г.; користена

Моментална состојба/употреба: Реставрирана во 90-те години

како спортска палата за време на комунизмот

на 20-от век

Моментална состојба/употреба: Во употреба
Католичката катедрала во Скадар била подигната во периодот 1858-67 г. Дозвола за градба
на црквата била добиена од османлиската администрација по наредба на султанот Абдулмеџид I. Црквата е импозантен, голем објект изграден со финансиска и материјална поддршка
од папството, Високата Порта, локалното католичко население и од Хабсбуршката Империја.
Катедралата била долга 74 м, широка 50 м и висока 23,5 м. Нејзината купола првично била
изградена од дрво, но во 1897 г. истата била заменета со поцврст материјал. Сликите нацртани во 1909 г. од познатиот албански сликар Коле Идромено, посебно насликаната Дама (Богородица) од Скадар пратена од два ангели облечени во локална носија, можат да се видат
и денес. Црквата била сериозно оштетена од земјотресот во 1905 г. и од бомбардирањето за
време на опсадата од страна на црногорската армија во 1912-13 г. Следејќи ја забраната за
вера и верски институции за време на комунистичкото владеење во 1967 г., катедралата била
претворена во спортска палата. Некогаш тука се одржувал и Конгресот на Унијата на жени на
Албанија. Исто така, во 1967 г. кулите биле уништени, а главниот влез на црквата бил закован
со штици.
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Бер (Ott. Karaferye) бил освоен од Османлиите по падот на Солун во 1430 г. Под османлиска
власт, според Евлија Челеби, Бер прераснал во мешовит балкански град, со 16 муслимански и
15 христијански маала, како и 2 еврејски заедници. Елитата на градот вклучувала муслимани
и немуслимани, кои понекогаш соработувале во работата и споделувале слични префинети
вкусови. Еврејската заедница во Бер датира од римско време. По падот на Константинопол во
1453 г., Евреите од Бер, заедно со оние од Солун, биле принудени да се преселат во новиот
османлиски главен град. Сепак, еврејските заедници од Бер и Солун се препородиле на крајот
на 15-от век со помош на прогонетите Сефарди од Пиринејскиот Полуостров, кои се сместиле
во двата града. Еврејската населба во Бер постои и денес како единствен пример за мало
еврејско маало од времето на османлискиот Балкан. Влезот до маалото бил возможен само
преку порти кои се затворале навечер. Синагогата се наоѓа во центарот на маалото. Таа била
обновена во 1850 г. (или порано), со дозвола од султанот. Во согласност со внатрешната организација на Сефардите, објектот потсетува на старите синагоги од Солун. Во 1943 г. Евреите
од Бер од страна на нацистите беа транспортирани во логорот на смртта Аушвиц-Биркенау.
Синагогата беше реставрирана во последната деценија на 20-от век.
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БАЛИБЕГОВА
ЏАМИЈА,
НИШ

МЕЛАНИ
ТЕЌЕ,
ЃИРОКАСТРО

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Иван Петровиќ

Фотограф: Јута Бенценберг

Тип: Џамија

Тип: Дервишко теќе

Место: Ниш

Место: Ѓирокастро

Дата: Ран 16-ти век

Дата: 1800 г.

Ктитор: Бали-бег, висок државен службеник од Едрене

Ктитор: Али Баба од Ѓирокастро

Историја: Надвор од употреба со заминувањето на Османлиите

Историја: Изграден на местото на христијански манастирски

во 1878 г.; обновена во 1976-77 г.

комплекс и поранешно Бекташко теќе

Моментална состојба/употреба: Уметничка галерија

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Бали-беговата џамија се наоѓа во централниот дел на тврдината во Ниш, десно од главната
патека од влезот и датира од раниот 16-ти век. За прв пат е спомената во османлискиот даночен регистар од 1523 г., како меџид (mescid - мала џамија), најверојатно изградена некаде
по 1516 г. Таа била изградена врз темелите на средновековен објект, срушен во 1428 г. од
страна на Османлиите. Џамијата била дар од Бали-бег од Едрене, висок османлиски државен
службеник. Околу 1760 г. веднаш до џамијата била изградена медреса. Во 1868 г. Абдурахман-паша од Ниш формирал исламска библиотека до неа, доградувајќи две одделни одаи на
северниот ѕид. По конечното повлекување на Османлиите од Србија (1878 г.) Бали-беговата
џамија не се користела уште долго време. Во 1976-77 г. биле направени поправки, а денес
работи како Уметничка галерија „Салон 77“.
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Мелани теќето било основано во 1800 г. од Али Баба од Гирокастро, чиј гроб се наоѓа пред
главниот објект. Сегашното теќе е реконструкција на поранешното Бекташко теќе, кое било
изградено од Хасан Баба на местото на христијански манастирски комплекс. Главниот објект
се состои од кружна сала за молитва со вградени соби и галерии. Фасадата на објектот, кој
може да се пофали со добра галерија, е изработена во локален стил со прецизно обработени камења, карактеристични за оваа област. Денес теќето служи како религиозен центар за
албанските Бекташии, кои секоја година таму ги слават постите и празникот Невруз. Празниците кои го одбележуваат крајот на месецот Рамазан (периодот на пост кај муслиманите) и
одбележувањето на Курбан Бајрам (подготвеноста на Абрахам да направи возвишена жртва
за Бог) се прославуваат со делење на слатки и месо меѓу роднините и соседите и на сиромашните луѓе. Бекташките муслимани особено го слават празникот Невруз (22 Март) во спомен
на роденденот на имамот Али. Денес во теќето Мелани постојано живее само еден дервиш.
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ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА
БОГОРОДИЦА,
БЕРАТ

АРАБАТИ
БАБА ТЕЌЕ,
ТЕТОВО

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Иван Блажев

Тип: Православна црква

Тип: Дервишко теќе

Место: Берат

Место: Тетово

Дата: 1797 г.

Дата: 16-ти или 18-ти век

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Ктитор: Серсем Али Баба
Моментална состојба/употреба: Во употреба

Православната црква Богородица во Берат претставува една од најважните цркви изградени
за време на османлискиот период на албанска територија. Таа се разликува од типичните локални цркви по својата невообичаена големина. Изградена е во 1797 г. врз темелите на една
постара црква, а се состои од главен брод, олтар и повеќе помошни еднокатни соби на север
и двокатни соби на запад. Интересно е тоа што сводовите на портикото лежат на мермерени
столбови донесени од блискиот антички град Аполонија. Градбата се одликува со нејзината
огромна височина, вообичаена за сакралната архитектура во периодот од 13-ти до 19-ти век.
Во црквата Богородица се сместени многу икони кои се препознатливи по својата уметничка
вредност.
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Бекташкото Арабати Баба теќе во Тетово е најголемото и најразвиеното османлиско дервишко
теќе на Балканот. Нема сигурни податоци за времето на неговата изградба. Легендата вели
дека било основано во 16-от век од страна на Серсем Али Баба, виден припадник на Бекташкиот ред, кој по краток престој во теќето во Дидимотика бил испратен во Тетово (1538).
Според друга легенда од 18-от век, теќето било изградено од Арабати Баба, кој починал
во 1780 г. Истото, во раниот 19-ти век, било реновирано од познатиот тетовски управител
Реџеп-паша (починал во 1822 г.) и неговиот син Абдурахман-паша. Реџеп-паша поседувал
многу села, чифлици, продавници и куќи во Тетово и околината, но исто така и во Тирана,
Елбасан, Солун и Истанбул. Теќето функционирало сè до 1912 г., а неодамна делумно му е
вратена неговата стара функција. Постоечките објекти се поделени на два типа: објекти за
ритуални цели или сместување на дервишите и бабата (нивниот духовен водач), потоа турбе,
месџид (мала џамија), семахане (просторија каде дервишите ги изведуваат своите ритуали) и
куќа на шејхот; и објекти кои служеле за секојдневните потреби на комплексот: просторија за
гостите, шадрван (фонтана за земање абдест – ритуално миење пред молитва), „Сината Кула
или Куќата на Фатима“, кујна, и др.
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20

ЦРКВА
СВ. СПАС,
СКОПЈЕ

БАЈРАКЛИ
ЏАМИЈА,
БЕЛГРАД

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Православна црква

Тип: Џамија

Место: Скопје

Место: Белград

Дата: По 1689 г.

Дата: 1690 г.

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Ктитор: Султан Сулејман II
Историја: Била користена и како Католичка црква во 18-от век
Моментална состојба/употреба: Единствената џамија која
функционира во Белград

Сместена во Старата скопска чаршија, црквата Св. Спас (Светиот Спасител) е препознатлива
по својот невообичаен изглед: половина од првобитната црква била изградена под земја,
веројатно како резултат на наредбата од 17-от век за забрана на градење на христијански
објекти повисоки од џамиите. Црквата го добила својот сегашен изглед во првите децении
од 19-от век. Таа припаѓа на типични псевдобазилики со едноставен надворешен изглед,
галерија во внатрешноста и посебен влез. Најубавиот елемент во ентериерот на црквата е
чудесно изрезбаниот дрвен иконостас, направен помеѓу 1819 и 1824 г. Тоа е дело на познат
тим на уметници, предводени од копаничарските мајстори Петре Филиповиќ од селото Гари и
Макарија Фрчкоски од селото Галичник. Денешниот изглед на иконостасот датира од 70-тите
години на 19-от век, кога на него биле ставени икони од разни балкански уметници.
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Бајракли џамијата го добила своето име од турскиот збор bayrak - знаме, кое се веело на
џамијата со цел да го најави почетокот на молитвата на другите џамии во градот. Била изградена од султанот Сулејман II околу 1690 г. и била една од стотината свети места за поклонување на муслиманите во Белград во време на османлиското владеење. Помеѓу 1717 и 1739
г. за време на австриското владеење, била претворена во католичка црква. Со враќањето на
Османлиите во Белград, Хусеин-бег, ќехајата (kahya-економ) на врховниот заповедник Алипаша, во 1741 г. го обновил објектот. Некое време потоа бил познат и како Хусеин-бегова
или Хусеин Ќајова џамија. По реставрацијата во 19-от век, направена од српските благородници, станала главна џамија во Белград. Денес таа е единственото место на поклонување на
муслиманите во Белград. Бајракли џамијата беше запалена на 18 март 2004 г., за време на
националистичките немири. Подоцна таа беше обновена со помош на граѓаните на Белград,
српската влада и на меѓународните фондови.
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АЛТУН
АЛЕМ
ЏАМИЈА,
НОВИ ПАЗАР

ХАЏИ
ЕТЕМ-БЕГОВА
ЏАМИЈА,
ТИРАНА

ОБОЖУВАЊЕ

ОБОЖУВАЊЕ

Фотограф: Иван Петровиќ

Фотограф: Јута Бенценберг

Тип: Џамија

Тип: Џамија

Место: Нови Пазар

Место: Тирана

Дата: Ран 16-ти век

Дата: 1793-1823 г.

Ктитор: Муезин Муслихудин Абдулгани

Ктитор: Мола-бег и неговиот син Етем-бег

Моментална состојба/употреба: Реконструирана во 2011; во

Историја: Служела како музеј за време на комунизмот

употреба

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Алтун Алем џамијата (Џамија со златна полумесечина) е најпознатата џамија во Нови Пазар.
Таа е една од најпознатите османлиски верски објекти во Србија и е дел од комплекс составен
уште од училиште и гробишта. Била изградена во првата половина на 16-от век, веројатно
пред 1528 г. од Муезин Муслихудин Абдулгани. Џамијата има само една просторија во
внатрешноста, со купола и портико со двојна купола. Главниот дел на џамијата е изграден
од грубо обликувани и кршени камења со редови од тули. Нејзината реконструкција била
завршена во 2011 г.
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Хаџи Етем-беговата џамија се наоѓа на главниот плоштад во Тирана. Како еден од најзначајните и најважните споменици на oсманлиското наследство во Албанија, била подигната и декорирана помеѓу 1793-94 и 1822-23 г. Од страна на историчарите на архитектурата се смета
за дело со исклучителна вредност. Најстариот дел од џамијата е молитвената сала со куполна
градба, која има засечени агли и многу низок осмоаголен тамбур. Изградбата на џамијата започнала во 1793-94 г. од Мола-бег, правнук на Сулејман-паша, основачот на Тирана. Подоцна
објектот бил проширен и завршен во 1822-23 г. од страна на неговиот син Етем-бег, кој го дал
своето име на овој споменик. Ентериерот е украсен со живописни слики на ѕидот со различни
мотиви. Откако служела како музеј за време на комунизмот, во пост-комунистичкиот период
била вратена нејзината основна функција. Сега е едно од главните места за поклонување на
албанската муслиманска заедница.
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О

сманлиското општество беше строго хиерархиско. Општествените односи беа регулирани преку дискриминацијата помеѓу муслиманите и немуслиманите од една
страна, и помеѓу владеачката класа, која не плаќаше данок, и субјектите кои
плаќаа данок, без разлика на верата, од друга страна. Немуслиманските жители
на империјата беа сметани за институционално инфериорни во однос на муслиманите, но сепак имаа право да ја практикуваат својата религија и да поседуваат имот.

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Ваквата хиерархија, исто така, се рефлектираше и во организацијата на градовите. Во османлиските градови понекогаш постоеја одделни населби за муслиманите, христијаните и
Евреите. Но, во секој случај, тие сите заедно живееја во уличките и чаршиите на своите градови. Безистенот беше срцето на градот, место за средби и трговски центар. Всушност, Евлија
Челеби во 17-от век издвоил два вида на османлиски градови, во зависност од тоа дали во
нив имало безистен или не.
Во сите три религии водата беше симболично поврзана со внатрешната чистота. Куранот
предвидувал неколку ритуали со водата, особено со протечната вода. Тоа е причината зошто
амамите беа градени во сите османлиски градови. Тие беа двојни, со посебни простории за
мажи и жени, или единечни, отворени за мажи и за жени, но во различно време. Амамите беа
центар за дружење, особено за жените, пред сè, муслиманките. Лејди Мери Вортли Монтагју
(Lady Mary Wortley Montagu), сопруга на британскиот амбасадор во Истанбул, во 18-от век нив
ги нарекуваше „кафеани за жени“.
Дарувањето вода, според Куранот, беше голем добротворен чин и многу богати муслимани,
дури и султаните, донираа средства за градење на, повеќе или помалку, раскошни фонтани.
Преовладуваше мислењето дека јавните работи беа одраз на побожност и милосрдие и не
се сметаа за активности на државата. Османлиските градови беа преполни со градежни
комплекси направени за добротворни цели. Овие градби беа типични вакафи, односно,
добротворни институции посветени на Бога.
Меѓуградските контакти беа олеснети од широка мрежа на патишта, каде цврстите, засводени
мостови играа важна улога. Караваните на трговците патуваа низ Балканскиот Полуостров
и Централна Европа, отворајќи можности за комуникација и размена на производи и идеи.
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ЧИФТЕ
AМАМ,
СКОПЈЕ

ФОНТАНА
НА ВАЛИДЕ
СУЛТАН
ЏАМИЈАТА,
ИРАКЛИОН

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Јавна бања - амам

Тип: фонтана за земање абдест (шадрван)

Место: Скопје

Место: Ираклион, Крит

Дата: 1470 г.

Дата: 1672 г.

Kтитор: Иса-бег

Ктитор: Ајан Мехмед-ефенди

Историја: Користен и како простор за складирање

Моментална состојба/употреба: Реновирана и функционира како

Моментална состојба/употреба: Изложбен простор

кафетерија

Чифте амамот (двоен амам) се наоѓа во центарот на Старата скопска чаршија, во близина на
безистенот, Сули ан и Мурат-пашината џамија. Амамот бил изграден околу 1470 г. од Иса-бег,
син на Исхак-бег и е втора по големина јавна бања во овој период. Таа е двојна бања, со дел
за жени во југозападното крило и дел за мажи во североисточното крило на објектот. Исто
така имало и дел кој бил користен од еврејската заедница во Скопје. Објектот бил оштетен
неколку пати: во земјотресот во 1555 г., во големиот пожар во 1689 г. и повторно во катастрофалниот земјотрес во 1963 г., по што бил реставриран. И покрај тоа што не опстанале сите
карактеристични елементи на една османлиска бања, амамот го има зачувано својот оригинален изглед. Служел како јавна бања сè до 1916-17 г., потоа како простор за складирање, а
сега се користи како изложбен простор од страна на Националната Галерија.
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ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Крит беше последното големо освојување на Османлиите и победа над Венецијанците по долгата Кандиска војна (1645-69 г.). Големиот бран на преминување во ислам за време на војната
и годините потоа, придонел да се формира голема муслиманска заедница на островот, главно
во градовите. По предавањето на Османлиите, во 1669 г., Кандија (Ираклион), главниот венецијански град на Крит, постепено се претворал во претежно муслимански град, каде што
многу објекти биле адаптирани за потребите на муслиманите. Католичката црква Сан Салваторе била претворена во џамија во чест на Хатиџе Турхан султан, мајката на султанот Мехмед
IV. Во 1672 г., била изградена фонтана во близина на џамијата за земање абдест (ритуално
миење) од страна на верниците пред нивното влегување во џамијата. Фонтаната била изградена веднаш до венецијанската фонтана Бембо, која, според Евлија Челеби, во почетокот била
користена како фонтана на џамијата. Трошоците за изградба, кои пораснале до 200.000 акчи,
биле покриени од страна на познатиот ајан Мехмед-ефенди, заменик на управникот на Крит
и Кандија, Ибрахим-паша. Во регистарот на судијата од Кандија фонтаната е опишана како
фонтана со камени темели, 10 мермерни столбови, 12 железни огради, 19 отвори за вода и
стреа. Денес објектот на фонтаната функционира како кафетерија на раздвижениот Корнару плоштад. Во текот на 18-от век, фонтаните во османлиските градови станаа еден вид опсесија за богатите ктитори. Еден од нив, богатиот трговец Ибрахим-ага,
во 1776 г. изградил уште една фонтана во Кандија. Тој се погрижил таа да
биде обезбедена со мраз од планините на Крит, така што минувачите можеле да се освежуваат во текот на жешкото лето на овој медитерански остров.
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МОСТ НА
ТЕРЗИИТЕ
(ТЕРЗИСКИ МОСТ),
ЃАКОВИЦА

БЕЗИСТЕН,
ШТИП

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Фотограф: Самир Карахода

Фотограф: Иван Блажев

Тип: Мост

Тип: Покриен пазар

Место: Ѓаковица

Место: Штип

Дата: 18-ти век

Дата: Крајот на 16-ти век

Ктитор: Терзискиот еснаф

Историја: Пазар, затвор, магацин, дуќан за храна

Историја: Реставриран во 1982-84 г.

Моментална состојба/употреба: Уметничка галерија

Мостот на терзиите/Терзискиот мост над реката Ереник (Рибник) бил изграден од терзискиот еснаф на Ѓаковица во 18-от век, со цел да ги поврзе Ѓаковица и Призрен. Османлискиот
натпис на мостот ја потврдува донацијата од страна на еснафот. Еснафите биле основа на
економијата во османлиските градови и во нив членувале занаетчии, мали препродавачи и
трговци. Покрај економска функција, овие здруженија имале исто така и социјална улога, изведувајќи добротворни проекти и работи од јавен интерес. На чело на секој еснаф стоел шејх,
кој претставувал морален и религиски авторитет. И османлиските службеници и локалното
население се грижеле за одржувањето на патиштата, мостовите и каравансараите, со цел
олеснување на транспортот и комуникацијата. Многу често ваквите акции биле поддржувани со даночни ослободувања. Овој мост е долг над 192 м и има 11 полукружни лакови и
10 засводени прозорци. Мостот го олеснил движењето на трговските каравани помеѓу двата
планински предели на Ѓаковица, како и со Лежа и Скадар. Бил реставриран во 1982-84 г.
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ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Овој добро зачуван безистен се наоѓа во центарот на градот Штип, кој бил важен урбан центар во османлискиот период. Во 1896 г. во градот имало: единаесет џамии, една медреса,
осум дервишки теќиња, четири цркви, една синагога и три амами. Безистенот бил изграден на
крајот на 16-от век. Неговиот ентериер се состои од три дела, одвоени со столбови. Иако без
декорации, едноставните форми на ова камено здание му даваат одреден степен на монументалност. Намената на безистенот се променила неколку пати: кон крајот на 18-от и почетокот
на 19-от век бил користен како затвор, потоа како магацин и дуќан за храна. Денес се користи
како уметничка галерија.
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28

ГАЗИ
МЕХМЕДПАШИН
АМАМ,
ПРИЗРЕН

„ЕВРЕЈСКИ”
АМАМ,
СОЛУН

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Фотограф: Самир Карахода

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Јавна бања – амам

Тип: Јавна бања – амам

Место: Призрен

Место: Солун

Дата: 70-тите години на 16-ти век

Дата: 1500 г.

Ктитотр: Гази Мехмед-паша, Скадарски санџак-бег

Ктитор: Халил-паша

Историја: Простор за поизводство на сирење, магацин, културни

Моментална состојба/употреба: Реставриран од Грчката

настани

археолошка служба; во одлична состојба; изложбен простор

Моментална состојба/употреба: Во добра состојба; се користи
како изложбен простор
Призрен во османлискиот период претставувал мултиетничка и мултирелигиозна заедница,
како и важен центар на балканската трговска рута. Неговиот османлиски амам бил изграден
од Гази Мехмед-паша, Скадарски санџак-бег, во 70-тите години на 16-от век. Тој е дел од
комплекс составен од џамија, јавна кујна, медреса, библиотека и гроб. Покривот е составен
од две големи и девет мали куполи. Објектот, всушност, претставува двојна бања, наменета
за мажи и за жени, и има посебни влезови. Машката галерија има фонтана во средината, со
софи за седење и пиење кафе и чај. Амамот на Гази Мехмед-паша е една од најимпозантните
јавни бањи изградени на Балканот за време на османлиската доминација. Во 1833 г. двајца
локални достоинственици, браќата Махмуд и Емин-паша, го реставрираале објектот, кој функционирал како амам до 1944 г. Во годините што следеле бил користен за производство на сирење, како магацин, а подоцна и за различни културни настани. Под заштита на државата бил
ставен од 1954 г. и бил одржуван до 1981 г., кога бил оставен на немилост на времето. Денес
галериите на Гази Мехмед-пашиниот амам се користат за изложби на фотографии, промоции,
литературни настани и концерти.
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Оваа бања била изградена во центарот на Солун од Халил-паша, најверојатно Румелиски
беглербег некаде околу 1500 г. Протераните Евреи од Пиринејскиот Полуостров во тоа време
се населиле во Солун, во близина на амамот и затоа бил наречен Еврејски амам. Може да се
претпостави дека бил користен од нивна страна. Сигурно е дека бил користен и како женски
амам, на што упатува и неговото друго име односно Женски амам. Лоциран во ценатарот на
градската чаршија, Халил-пашиниот амам, исто така, бил наречен и Големиот чаршиски амам.
Неговата локација продолжува да биде во срцето на градскиот комерцијален живот: цветниот пазар го зафаќа плочникот пред амамот. Оваа локација сега е наречена “Luludadika”, по
грчкиот збор што значи цвет.
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30

КУРШУМЛИ АН,
СКОПЈЕ

БЕЛИОТ
МОСТ,
ВРАЊЕ

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Ан/каравансарај

Тип: Мост (и фонтана), инфраструктура

Место: Скопје

Место: Врање

Датум: 1549-50 г.

Дата: 1844 г.

Ктитор: Муезин Муслихудин Абдулгани

Моментална состојба/употреба: Мост; фонтаната не е во

Историја: Користен како затвор, па повторно како ан, и потоа

употреба

како депо на оружје
Моментална состојба/употреба: Лапидариум на Археолошкиот музеј

Лоциран на крајот од Старата скопска чаршија, Куршумли ан е единствениот целосно зачуван
османлиски ан на Балканот. Бил изграден од Муезин Муслихудин Абдулгани во 1549-50 г.
Станува збор за масивна структура со отворен двор во чија средина се наоѓа една прекрасно
изработена фонтана. Објектот, кој служел како ан се додека не бил претворен во затвор во
1787 г., има 68 соби. Анот своето денешно име куршумли го добил во 19-от век, по оловниот
кров со кој бил покриен (тур. kurşun - олово). На почетокот на 20-от век, пред да биде претворен во депо за оружје, повторно служел како ан. Од 1955 г. тука е сместен лапидариумот
на Археолошкиот музеј.
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Белиот мост (исто така наречен „Мостот на љубовта”) бил изграден во 1844 г. Според легендата, бил изграден во спомен на несреќната љубов помеѓу муслиманката Ајше и српскиот
овчар Стојан. Приказната вели дека пророците му претскажале на пашата дека неговата ќерка Ајше ќе доживее насилна смрт, па затоа тој во близина на мостот изградил бела палата
со само еден мал прозорец и ја заклучил ќерка си внатре. Одовде Ајше секој ден го гледала
Стојан и се вљубила во него. Таа успеала некако да се искраде од палатата за да се сретне
со него, но пашата ги изненадил и извадил пиштол за да го убие Стојан. Ајше фрлајќи се пред
Стојан, била убиена наместо него. Потоа Стојан си го пресекол гркланот. Пашата наредил на
тоа место да се изгради нов мост, со натпис на арапски кој вели: „Проклет да биде оној кој го
разделува она што љубовта го спојува”. Фонтаната Џеренка се наоѓа во близина на Белиот
мост. Традицијата вели дека била изградена од Османлиите во спомен на познатиот херој
Алија Џерзелез, кој и покрај храброста и добриот изглед, не успеал да го освои срцето на
убавата црноока Србинка, Џеренка.
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32

ЧАРШИЈА,
ЃАКОВИЦА

ИСА-БЕГОВ
АМАМ,
НОВИ ПАЗАР

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Фотограф: Самир Карахода

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Чаршија

Тип: Јавна бања - амам

Место: Ѓаковица

Место: Нови Пазар

Дата: 17-ти век

Дата: 1460 -1480 г.

Моментална состојба/употреба: Повторно изградена откако

Ктитор: Иса-бег

изгорела во 1999 г.

Историја: Се користел до 20-тите години на 20-от век
Моментална состојба/употреба: Неупотреблив, во состојба која
рапидно се влошува

Чаршијата во Ѓаковица се развивала напоредно со просперитетот на градот, во кој за време на османлискиот период бил населен со муслиманско, православно, еврејско и католичко
население. Во 1595 г. Хадим Сулејман-ага, судски функционер, изградил џамија со комплекс
составен од: библиотека, училиште, бања и каравансарај. Првите записи за чаршијата му припаѓаат на османлискиот патописец Евлија Челеби (17-ти век), кој напишал: „Ѓаковица има
2000 украсени куќи, сместени во пошироката област. Има две прекрасни џамии, преноќишта
со оловен кров [...] прекрасна турска бања која го плени вашето срце и 300 продавници со
1000 различни изработки”. На 24 март 1999 г., по првото бомбардирање на НАТО на Косово,
чаршијата изгоре. Според извештајот на Институтот за заштита на културни споменици во
Ѓаковица во тој пожар изгореле: 423 продавници, 246 куќи, седум административни згради,
шест работилници, четири згради на здруженија и политички партии и канцеларијата на Институтот за заштита на културните споменици. По војната чаршијата беше повторно изградена
и денес го отсликува изгледот на еден османлиски пазар.
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Иса-беговиот амам се наоѓа во центарот на градот, во Старата чаршија, на десниот брег на
реката Рашка, во близина на Алтун Алем џамијата, Арапската џамија и Гази Синан-беговата
џамија. Амамот бил изграден помеѓу 60-тите и 80-тите години на 15-от век, а за прв пат се
споменува во 1489 г., што го прави една од најстарите османлиски бањи во Србија. Овој објект
од 15-от век бил дар од Иса-бег, основачот на Нови Пазар и Сараево. Османлискиот патописец Евлија Челеби го опишал овој амам во 17-от век, величејќи ја неговата градба, вода и
воздух. Конструкцијата покажува 11 куполи со различна големина, ѕидови наизменично ѕидани со камен и тула и стаклени прозорци. Има женски и машки дел, симетрично поделени со
ѕид, како и простории за соблекување, релаксација и масажа. Бил користен до 20-тите години
на 20-тиот век од страна на локалната заедница (Срби и Муслимани). Денес, амамот не е во
употреба и брзо се распаѓа.
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9-от век беше време на Танзиматот, односно на реформите спроведувани помеѓу
1839 и 1876 г. од султаните Абдулмеџид и Абдулазис, со цел создавање модерна
држава според европски модели. Контактот со Западна Европа, со нејзините обичаи
и култура почнаа многу брзо да влијаат врз жителите на Османлиската Империја.
Христијанските трговци и образованите луѓе кои патуваа во Западна Европа, всушност, во
својот багаж донесоа многу нови идеи и модели.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Драматичните промени што се случија во 18-от век во економијата, општеството и во политиката во Европа, одекнаа и во Османлиската Империја. И додека таа бараше да биде
сметана за еднаква со европските држави, во исто време продолжи со своето апсолутистичко
владеење врз своите поданици. Османлиската модернизација, всушност, беше предизвикана
со појавата на националните балкански движења, особено со успехот на грчката борба за независност. Националистичката идеологија, парламентарните институции, современата армија
која се бори за татковината, централната администрација, беа елементи на европските нациидржави во 19-от век. Наспроти овој меѓународен и локален развој, Османлиската Империја
ја промовираше идеологијата на „Османизмот“, односно идеологијата за рамноправност на
муслиманите и немуслиманите, нешто што јасно се разликуваше од принципите на муслиманскиот свет закон - шеријатот.
Сепак, промените беа далеку пошироки и подлабоки. Парната машина, банките, железниците,
фабриките, телеграфите, сите тие го променија животот на муслиманите и немуслиманите во
градовите. Самата слика на Османлиската Империја драматично се промени. Под влијание на
Западот нови трендови во архитектурата, сликарството и музиката ја зафатија империјата.
Присуството на жените во јавноста, исто така, се промени. Муслиманките беа вработувани во
училишта за девојчиња како наставнички. Високата Порта (османлиската влада) сега постави
за цел масовна едукација во согласност со западните модели. Во голема мера модернизацијата значеше вестернизација.
Саат-кулите може да се сметаат како олицетворение на модернизацијата во урбаните средини. Лоцирани на видливо место, така што сите може да ги видат, тие ја рефлектираа радикалната промена во перцепцијата на времето наспроти традиционалното мерење со повик
на муезинот за молитва од минарето. За да се прослави 25-годишното владеење на султанот
Абдулхамид II беа изградени повеќе од 100 саат-кули низ Османлиската Империја (1901–3 г).
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33

34

ЈЕНИ
(НОВА)
ЏАМИЈА,
СОЛУН

ПАШИНА
РЕЗИДЕНЦИЈА
(КОНАК),
ВРАЊЕ

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Камило Нолас

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Џамија

Тип: Приватна резиденција

Место: Солун

Место: Врање

Дата: 1900-1902 г.

Дата: 1765 г.

Ктитор: Султан Абдулхамид II

Ктитор: Раиф-бег (Џиниќ)

Архитект: Виталиано Посели

Историја: Користена како училиште за описменување од 1881-

Моментална состојба/употреба: Служи како изложбен простор на

1932 г.

градот Солун

Моментална состојба/употреба: Национален музеј и ресторан

Во 1900-1902 г. богатите припадници на солунските Донме Евреи (Евреи кои го прифатиле
исламот уште во 17-от век, следејќи го примерот на самопрогласениот месија Сабатај Цви)
ја финансирале изградбата на една од последните османлиски џамии што требало да се
изградат на Балканот. Дизајнот, инспириран од европскиот еклектицизам, бил направен од
италијанскиот архитект Виталиано Посели. Јени џамијата во Солун, според нејзиниот натпис,
била изградена „по иницијатива на главниот командант на 3-та царска армија, Хаџи Мехмед
Хајри-паша, под покровителство на неговото височество, заштитникот на калифатот“, султанот
Абдулхамид II. Неколку години подоцна, во 1909 г., веднаш по Младотурската Револуција,
Абдулхамид се нашол прогонет во Солун.
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Пашината резиденција била изградена во 1765 г. од моќниот Раиф-бег (Џиниќ). Се состои од
два објекта и е еден од најубавите примери за балканска народна архитектура. Делот наменет исклучиво за мажи (селамлик), со поглед кон улицата, бил користен од пашата и неговата
машка придружба. Хамеликот бил наменет за жените. Овие два објекта се поврзани со дрвен
мост, кој се наоѓа на првиот кат. Српскиот епископ Пајсије ја купил резиденцијата од ќерката
на последниот османлиски администратор и ја донирал на градот. Во 1881 г, тука било основано училиште за описменување (прво во Врање), кое постоело до 1932 г., кога објектот бил
вратен на општината. Денес селамликот е Национален музеј во кој е изложена колекција на
римски ископувања, средновековни монети, народни носии и ракотворби, додека во харемликот е сместен еден од најпознатите ресторани во Врање.
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ВОДОВОДОТ
ВО БЕНЧА,
ТЕПЕЛЕНЕ

СААТ-КУЛА,
БИТОЛА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Иван Блажев

Тип: Водовод/аквадукт

Тип: Саат-кула

Место: Бенча

Место: Битола

Дата: Ран 19-ти век

Дата: 16-ти или 19-ти век

Ктитор: Али-паша Јанински

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Моментална состојба/употреба: Делумно зачуван

Изградбата на водоводот во близина на селото Бенча била финансирана од Али-паша Јанински во првата декада на 19-от век, со цел да му обезбеди свежа вода за пиење на својот
роден град Тепелене и неговата тврдина. Овој водовод, иако само делумно зачуван, е едно
од позначајните дела од периодот на Али-паша.
Речиси легендарна фигура, Али-паша успеал да воспостави „држава во држава“ и да доминира со голем дел од западните османлиски провинции. На врвот од својата моќ тој владеел
со огромна територија, која сочинувала голем дел од денешна Албанија и Грција. Како харизматичен водач, тој стекнал огромно богатство и организирал моќна војска и ефикасна администрација. Толерантен кон другите религии, назначил неколку христијани за високи воени и
административни чиновници. Големите јавни градби кои ги изградил, ги одразуваат неговите
идеи во врска со модерната централизирана држава.
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Не е познато кога била изградена Саат-кулата во Битола. Пишани извори од 16-от век споменуваат Саат-кула, но не е јасно дали станува збор за истиот објект. Некои научници сметаат
дека е изградена во исто време со црквата Св. Димитрија во 1830 г. Легендата вели дека
османлиските власти собрале околу 60.000 јајца од околните села и ги измешале во малтерот
за да ги направат ѕидовите поцврсти. Кулата има правоаголна основа и е висока околу 30 м.
На врвот има правоаголна тераса со железна ограда. На секоја страна од оградата има железна конзола на која се поставени светлата за осветлување на часовникот, кој, пак, се наоѓа
на највисокото од трите нивоа. За време на Втората светска војна оригиналниот часовник бил
заменет со нов функционален, дониран од нацистите, бидејќи градот ги одржувал германски
гробишта од Првата светска војна. Во 1994-95 г. општинските власти поставиле крст на врвот
на Саат-кулата.
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ВУЛЕФТИКО
(ПАРЛАМЕНТ),
НАФПЛИО

МОНОПОЛСКИ
МАГАЦИН
ЗА ТУТУН,
КСАНТИ

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Камило Нолас

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Џамија

Тип: Индустриски објект

Место: Нафплио

Место: Ксанти

Дата: 1716-17 г.

Дата: 1890 г.

Ктитор: Султан Ахмед III

Ктитор: Régie Co. Intéressée des Tabacs de l’Empire Ottoman

Историја: Обновена во 1800 г., а во 1825 г. во него бил одржан

Моментална состојба/употреба: Во добра состојба; одобрена

првата седница на Грчкиот парламент

студија за реставрација

Моментална состојба/употреба: Во одлична состојба по реставрацијата; функционира како место за предавања и конференции
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Нафплио бил под османлиска власт помеѓу 1540 и 1686 г. и од 1715 г. до почетокот на грчката војна за независност. Како силно заштитен град со тврдината Паламиди и Бурци, бил
опколен од копно и од вода од страна на грчките револуционери предводени од Ласкарина
Бубулина, капетан од Спецес. Спогодбата за предавање на Нафплио конечно била потпишана
на 3 декември 1822 г. Муслиманското население, кое страдало за време на опсадата, било
однесено во Анадолија. Во 1823 г. Нафплио станал седиште на привремената револуционерна
власт и сè до 1834 г. бил првиот главен град на независната грчка држава. Првиот грчки парламент бил свикан во Нафплио во 1825-26 г., во поранешната џамија на султанот Ахмед III (изградена во 1716-17 г. и обновена во „европеизиран“ стил околу 1800 г.), која била поправена
од воениот инженер на револуцијата. Затоа бил наречен Вулефтико (Парламент). Објектот го
отсликува преминот од мултинационалната Османлиска Империја во модерна нација-држава
со политички институции инспирирани од западот. Во овој објект, исто така, се одржало и
судењето на Теодорос Колокотронис (1834 г.), еден од воените водачи на грчката војна за
независност. Во истиот период (1828-34 г.), Вулефтико бил користен за оджување на балови како и за многу други намени. Реставриран во 1994-99 г.,
објектот сега се користи како место за предавања и конференции. Уметничката
Галерија на општината Нафплио е сместена на приземјето.

Тутунот бил главен извозен производ на османлиска Тракија уште од 18-от век. Во регионот
на Ксанти (ott. İskeçe) тутунот станал единственот земјоделски производ во доцниот 18-ти век.
И покрај двата разурнувачки земјотреси, кои во 1829 г. уништија голем дел од градот, Ксанти
наскоро од мал град од доцниот византиски и раниот османлиски период, се претворил во
голем центар за обработка на тутун на јужниот Балкан. Градската економија растела уште побрзо со завршувањето на железницата Истанбул – Солун (1891 г.). Трговците со тутун кои граделе големи луксузни куќи во градот, исто така, граделе и големи магацини во предградијата
на Ксанти за собирање, складирање и обработка на тутун. Околу 1890 г. Монополот за тутун
на Османлиската Империја (Régie Co. Intéressée des Tabacs de l’Empire Ottoman), со седиште
во Истанбул, изградил голем магацин во југоисточниот дел на градот, каде биле лоцирани
продавниците за тутун. Магацинот постои и денес и се наоѓа помеѓу улиците: Капнергатон,
Павлу Мела и Анаксарху. Тој е поделен на четири двокатни дела со полуподрум, од кој во еден
биле сместени канцелариите. Архитектонската структура на магацините била инспирирана од
индустриските објекти во Западна Европа. Имало само еден влез, бидејќи османлискиот закон
за тутунски такси од 1875 г. не дозволувал втор влез, со цел да се спречи нелегалното тргување со тутун. Илјадници тутунски работници, кои припаѓале на различните
заедници, заработувале за живот во фабриката, односно во магацините за
тутун на Ксанти.
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САРАЈОТ
НА
НИЈАЗИ-БЕГ,
РЕСЕН

ЛИЦЕЈ
ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЌ,
БЕЛГРАД

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Приватна резиденција

Тип: Приватна резиденција / османлиски дворец

Место: Ресен

Место: Белград

Дата: 1905-09 г.

Дата: 1739-89 г.

Ктитор: Ахмед Нијази-бег

Ктитор: Главен секретар Хаџи Мустафа

Историја: Администрација, градско собрание, библиотека

Историја: Француски конзулат, образовна институција

Моментална состојба/употреба: Музеј и уметничка галерија

Моментална состојба/ употреба: Сега музеј; во многу лоша состојба

Највпечатливиот објект во градот Ресен е Сарајот (палата), изграден од страна на Ахмед
Нијази-бег, родум од Ресен. По потекло Албанец, офицер и член на Комитетот за единство и
прогрес (кој ја крена Младотурската револуција), Нијази-бег бил клучна фигура за време на
посетата на султанот Мехмед V Решат на регионот во јуни 1911 г. Поради албанските буни
во 1909-10 г, османлиската држава имала потреба од луѓе како Нијази-бег со цел да ги зацврсти врските со албанските муслимани. Тоа била една од главните политички цели на султановата посета. Изградбата на Сарајот на Нијази-бег започнала во 1905 г. Тој посакувал имот
во француски стил, веројатно инспириран по добивањето на разгледница од Версај. Изградбата била завршена во 1909 г., по Младотурската револуција, иако ентериерот бил довршен
неколку години по Балканските војни. Ахмед Нијази-бег бил убиен во 1913 г. во албанското
пристаниште Валона и не доживеал да го види својот објект изграден. По Балканските војни, сарајот служел за различни намени. За време на Втората светска војна бил користен од
окупаторските сили, потоа се користел како градско собрание, а подоцна и како општинска
библиотека. Денес тој е музеј и уметничка галерија.
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Објектот, подоцна познат како Лицеј Доситеј Обрадовиќ, најверојатно бил изграден за време
на повторното воспоставување на османлиската власт во Белград помеѓу 1739 и 1789 г. од
главниот секретар на султанскиот совет, Хаџи Мустафа. Османлиските извори бележат дека
голема куќа со градина била изградена на подарен имот, на раскрсница од три улици. Објектот е типична османлиска градба, поделена на селамлик - дел за мажи и харемлик - дел за
жени. Кон крајот на 18-от век објектот бил седиште на францускиот конзулат. Белградскиот
колеџ, основан во 1808 г. од страна на српската клучна фигура во просветата, Доситеј Обрадовиќ, се вселил во овој објект во пролетта 1809 г. Во колеџот се едуцирале две генерации
на студенти, но престанал да работи во 1813 г., кога бил затворен како резултат на Српското
востание. Кога Османлиите се вратиле во Белград, објектот бил вратен на претходните сопственици и останал во нивна сопственост сè до средината на 19-от век. Новите сопственици
на куќата биле богатиот трговец Никола Кутула и неговите следбеници. По Втората светска
војна, објектот бил реконструиран како Музеј на Вук и Доситеј, основан во 1949 г. Овој објект
сега е во многу лоша состојба.
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СААТ-КУЛА,
ПРИШТИНА

ТУРСКО
УЧИЛИШТЕ,
РЕТИМНО

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Самир Карахода

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Саат-кула

Тип: Училиште

Место: Приштина

Место: Ретимно, Крит

Дата: 19-ти век

Дата: 1892-93 г.

Моментална состојба/употреба: Во употреба

Ктитор: Султан Абдулхамид II
Архитект: Георгиос Даскалакис
Моментална состојба/употреба: Во објектот е сместено државно
основно училиште

Саат-кулата се наоѓа во центарот на Приштина, како и сите слични кули во Османлиската
Империја. Датирањето на нејзината изградба е контрадикторно. Според легендата, Јашар Гиноли, локален паша, наредил ѕвоното од саат-кулата во градот Вучитрн да се украде и да се
стави на кулата во Приштина. Сепак се чини дека таа била изградена кон крајот на 19-от век.
Некои историчари тврдат дека сегашната саат-кула, која датира од 1898 г., заменила една
постара кула, која била уништена во пожар. Исто така, се претпоставува дека таа саат-кула
била изградена во 1904 г. за време на Ибрахим-паша и владеењето на султанот Абдулхамид
II. Има шестоаголна форма и висина од 26 м. До нивото од 16.5 м. изградена е од песочен
камен и црвени тули, а ѕвоното е донесено од Романија.
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Во текот на 19-от век османлиската држава преку Танзиматските реформи ја прошири модернизацијата и над образованието. Современи училишта биле градени насекаде низ Балканот.
Ново училиште било подигнато во Ретимно, на Крит, во 1892-93 г. Според натписот требало
да служи „за унапредувањето на образованието на муслиманските девојки”. Истиот натпис
споменува дека „со добра Божја волја, ѕвездата на Абдулхамид-хан блесна над државите
на царевите од цел свет; овој објект започна да се гради благодарение на неговата голема
великодушност. Ден и ноќ муслиманите се молат за него. Нека со Божја волја биде вечно ова
училиште... кое беше изградено за доброто на исламот во Ретимно”. Објектот бил изграден од
Георгиос Даскалакис и бил финансиран од прилозите на муслиманите од Ретимно и од страна
на државата. Училиштето свечено било пуштено во употреба во ноември 1893 г. од страна на
генералниот гувернер на Крит, Махмуд Џелаледин-паша. Така нареченото „Турско училиште“
и денес продолжува да служи како државно основно училиште.
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ОСМАНЛИСКИ
ВОЕН ШТАБ,
СКАДАР

ВЛАДИНА
ЗГРАДА
(КОНАК),
СОЛУН

МОДЕРНИЗАЦИЈА

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Воен објект

Тип: Административен објект

Место: Скадар

Место: Солун

Дата: Средина на 19-ти век

Дата: 1891 г.

Моментална состојба/употреба: Училиште

Архитект: Виталиано Посели
Моментална состојба/употреба: Во добра состојба; денес тука е
сместен Генералниот секретаријат за Македонија - Тракија и
други владини служби

Османлискиот Воен штаб во Скадар бил изграден во втората половина на 19-от век. Наликува
на повеќето јавни објекти од тој период, со едноставна U-структура и двор во средината.
Со изградбата на овој нов објект османлиските власти имале за цел да ја зацврстат
воената структура на империјата во пограничната област со Црна Гора. По прогласувањето
на независноста на Албанија (1912 г.) објектот бил претворен во државно училиште и таа
функција трае до денес. Земјиштето за воена обука, од друга страна, денес служи како двор
на средното училиште и, на некој начин, како градски парк.
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Во 1891 г. Солун се здобил со модерна османлиска владина зграда со неокласична фасада и
ренесансни елементи, дизајнирана од Виталиано Посели, италијански архитект чие име било
поврзано со новиот архитектонски изглед на градот во доцниот 19-ти век. Посели, исто така
ги дизајнирал: османлиското средно училиште (идадија), каде денес е сместен Филозофскиот
Факултет на Универзитетот во Солун, османлиската касарна, каде денес е сместен 3-от Корпус
на грчката армија, Јени џамијата, градската Католичка и Ерменска црква, синагогата Бет Саул,
која не постои, вилата Алатини и други големи објекти. Во овој објект била сместена и новата
османлиска администрација од периодот на Танзиматските реформи, кои се спроведуваа за
модернизација на османлиската држава според западно-европските стандарди. Тие служби
биле: Вилаетскиот совет, судовите за правда, општинските и катастарските регистратури, вакафскиот оддел, полицијата и жандармеријата. За време на периодот на Танзиматот слични
објекти биле изградени во неколку провинциски градови во Османлиската Империја. Во 1911
г. султанот Мехмед V бил сместен во овој објект за време на неговата официјална посета на
Солун. Денес во објектот, сè уште наречен „Конаки“, се сместени владини агенции.
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О

сманлиската Империја конечно се распадна во 1923 г. Турската република го
зазеде своето место заедно со низа други држави, кои постепено се формираа
од почетокот на 19-от век. Сите балкански држави, па дури и современата кемалистичка Турција, бараа да се искорени сеќавањето на Османлиската Империја
и да се разликуваат од сè она што било „османлиско“, а кое се сметаше за несоодветно за
модернизација и „напредок”.

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

Поттикнувањето на различните национални карактеристики во секоја нација-држава, наложуваше бришење на мултиетничкото османлиско наследство. Идеалот за национална хомогеност, покрај тоа, водеше до асимилација или прикривање на различноста. Овој развој беше
поттикнат од главните демографски промени што се случија на Балканскиот Полуостров во
19-от и 20-от век. Војните, миграцијата и размената на населението, драматично и насилно
ја променија урбаната и руралната слика. Во некои региони повеќе немаше муслимани за да
ги користат џамиите. Во други, пак, беа напуштени православните манастири. Втората светска
војна и холокаустот доведоа до трагичен крај на вековното присуство на еврејските заедници
на Балканот. Еврејските синагоги и маала беа напуштени.
Природните катастрофи, како земјотреси и пожари целосно уништија градски реони, кои никогаш не беа обновени или пак беа обновени со нов „модерен“ дизајн. Широките авении и
новиот урбанистички план на балканските градови ги заменија старите османлиски улички;
станбените згради ги засенија имаретите и турбињата (гробниците), додека, пак, џамиите лишени од нивните високи минариња, исчезнаа во густата урбана средина.
Меѓутоа, сеќавањето на османлискиот период сè уште постои во имињата на места, кои се
спротивставуваат на обидите на централната власт да ги промени, во објектите за богослужба, како џамиите, синагогите и текињата, кои повторно се користат, а во последните години и
во информативни активности на националните и локалните субјекти за зачувување на историското наследство кое е предмет на повторна евалуација.
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45

46

ТУРБЕ
ВО
БЕРАТ

ЕВРЕЈСКИ
ГРОБИШТА,
НИШ

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Иван Петровиќ

Тип: Турбе

Тип: Еврејски гробишта

Место: Берат

Место: Ниш

Дата: 17-ти век

Дата: 18-ти век

Моментална состојба/употреба: Уништено

Историја: Погребувања до Втората светска војна;
експроприрани во 1948 г.; погребувања забранети по 1965 г.
Моментална состојба/употреба: Обраснати, полни со ѓубре,
загадени; област населена со ромско население

Трите турбиња за пашите од Берат, кои владееле со санџакот Валона, биле изградени во
17-от век. Според легендата, овие гробови биле подигнати на свето место, каде што било погребано телото на Али Баба. Локалното население раскажува како Али Баба ноќе станува од
неговиот гроб за да изврши абдест. Иако напуштени, гробовите опстанаа до првата половина
на 20-от век. Во текот на Втората светска војна два од гробовите биле уништени од Италијанците, а третиот по војната бил претворен во магацин. Она што преостана од нив целосно беше
уништено пред неколку години, кога на тоа место никна модерен станбен комплекс.
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Лоцирани во северозападното предградие на Ниш, Еврејските гробишта содржат остатоци од
гробови на повеќе од 1000 Евреи, главно Сефарди од Ниш. Постоечките монументи се саркофази и спомен-плочи гравирани со хебрејски текстови. Најстарите надгробни плочи датираат
од 18-от век. На овие гробишта се вршеле погреби сè до почетокот на Втората светска војна.
Во 1948 г. гробиштата биле експроприрани, а во 1965 г. Советот на округот Ниш ги забранил
погребувањата таму. Овие уништени гробишта сега се користат како депонија и се загадени со
локален индустриски отпад. Дел од надгробните плочи биле откорнати и користени од страна
на локалното ромско население за поправки на нивните домови и како предмети за домаќинство. Денес Еврејските гробишта во Ниш не може сериозно да се истражат. Тие се обраснати
со трева и плевел и се прекриени со тони ѓубре. Од 2004 г. Федерацијата на еврејските заедници во Србија, Градскиот совет на Ниш и приватни донатори работат на реставрација на
местото.
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ПАШИНА
ПОРТА,
БЕРАТ

МАНАСТИР
БУДИСАВЦИ,
КЛИНА

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

Фотограф: Јута Бенценберг

Фотограф: Самир Карахода

Тип: Сарајска порта

Тип: Манастир

Место: Берат

Место: Клина

Дата: 19-ти век

Дата: 14-ти век

Ктитор: Фамилија Вриони

Моментална состојба/употреба: Во употреба, под заштита на

Историја: Дел од семејниот сарај на фамилијата Вриони

Косовските полициски сили

Моментална состојба/употреба: Лоша состојба
Берат бил освоен од страна на Османлиите во 1417 г., а во својата историја до денес имал
периоди на голем просперитет, но и на стагнација. Со население од околу 6000-7000 жители
во 16-от век, бил еден од најважните градови на османлискиот Балкан. Во 17-от век овој
град имал 19 муслимански и 10 христијански, како и едно еврејско маало. Сепак, како последица на Османлиско-венецијанската војна (1685 г.), бројот на еврејското население започнал
рапидно да расте на тој начин што голем број на Евреи од Валона од безбедносни причини
се преселиле во Берат. Растејќи постојано, Берат ја заменил Валона како главен град на провинцијата. Во 19-от век моќната фамилија Вриони доминирала во градот и санџакот Берат.
Импозантната порта на нивниот сарај и гробот на еден од членовите на семејството постојат и
денес. Иљаз-бег Вриони бил клучна фигура во политичката елита на Албанското национално
движење и на независна Албанија во почетокот на 20-от век. Палатата денес е руинирана,
но и покрај тоа, благодарение на својата декорација, Пашината порта е еден од најубавите
споменици во Албанија.
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Црквата Св. Преображение е единствениот објект кој опстанал од средновековниот манастир.
Сериозно оштетена кон крајот на 15-от или во почетокот на 16-от век, црквата во голема
мера била обновена во 1568 г. под покровителство на патријархот Макарија. Негов портрет
на кој тој држи модел на црквата во своите раце, е зачуван во објектот. Црквата претрпела
дополнителни интервенции во 19-от век. Сите сочувани фрески во внатрешноста датираат од
реставрацијата во 16-от век. Црквата го преживеала вооружениот конфликт во 1999 г. без
никакви сериозни оштетувања. Објектот со калуѓерките во него се под заштита на Косовските
полициски сили. Локалното христијанско население го користи манастирот за верски обреди.
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ЕВРЕЈСКИ
ГРОБИШТА,
БИТОЛА

ИМАРЕТ,
АРТА

ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

Фотограф: Иван Блажев

Фотограф: Камило Нолас

Тип: Еврејски гробишта

Тип: Џамија

Место: Битола

Место: Марати, Арта

Дата: 1497 г.

Дата: 1481-1512 г.

Историја: Напуштени после 1943 г.

Ктитор: Фаик-паша

Моментална состојба/употреба: Запуштени, во распаѓање

Моментална состојба/употреба: Напуштено

Денес во Монастир (Битола) нема ниту еден Евреин. Никој повеќе не го слуша звукот на
песните и баладите, ниту гласот на мајките и молитивите. Синагогите кои опстанале
се како планини од урнатини. Останаа само гробишта и руини.
Жамила Анѓела Колономос
Изградени во 1497 г., Еврејските гробишта во Битола се едни од најстарите еврејски гробишта
на Балканот. Тие биле напуштени и оставени да пропаднат по депортирањето на Евреите од
Битола во 1943 г. Илјадници надгробни натписи останале, но само неколку од нив, кои се
наоѓаат во долниот лев агол на гробиштата, се во добра состојба. Повеќето еродирале или
не се читаат, а голем дел од нив не ја сочувале нивната првобитна исправена положба. Овој
дел од гробиштата содржи, исто така, и пораскошни надгробни плочи со читливи натписи кои
датираат уште од 17-от век.
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ЗАБОРАВЕНО / ЗАПАМЕТЕНО

Во 1449 г. Османлиите ја освоиле Арта, која претходно била под управа на династијата Токо.
Муслиманите се населиле во христијанскиот град, каде постоела и еврејска заедница на Романиоти, и за своите потреби подигнале џамии. Имаретот во Арта е основан од Фаик-паша за
време на владеењето султанот Бајазит II (reg. 1481-1512). Комплексот на имаретот го сочинувале џамија, која денес сè уште постои во Марати и теолошко училиште - медреса. Неговото
функционирање било финансирано од вакафот на Фаик-паша, каде биле вклучени ќириите
од амамот, работилниците и мелниците во Арта, а од тие приходи, исто така, биле одржувани и џамијата и училиштето во тврдината Кефалонија. Постоечката џамија што ја одразува
архитектурата на првите османлиски џамии, се состои од голема квадратана просторија за
молитва покриена со хемисферична купола. Галеријата која денес не постои, е документирана
во старите фотографии. Џамијата има извонредна камена ѕидарија со наизменични редови
од тула и камен. На северозападната страна цилиндричното минаре се издига над квадратната основа. Во голема мера заборавен и напуштен во периферијата на Арта, денес речиси е
невозможно посетителите и минувачите да ја разберат употребата на објектот во минатото.
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Уредник
• Проф. д-р ХРИСТИНА КУЛУРИ, Универзитет за социјални и политички науки „Пантеион“, Атина
Советник по историја
• Проф. д-р ТУЛАЈ АРТАН, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул
Историчари
• Проф. д-р ХАЛИЛ БЕРКТАЈ, Универзитет „Сабанчи“, Истанбул
• Д-р ФРАШЕР ДЕМАЈ, Институт за историја, Приштина
• Проф. д-р ФЕРИТ ДУКА, претседател на Катедрата за средновековни и османлиски студии на Институтот за
историја, Тирана
• Д-р ЕЛИЈАС КОЛОВОС, Катедра за историја и археологија, Критски универзитет, Ретимно
• Проф. д-р ИРЕНА СТЕФОСКА, Институт за национална историја, Одделение за античка и средновековна
историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
• Д-р РАДИНА ВУЧЕТИЌ, Катедра за историја, Филозофски факултет, Универзитет во Белград
Фотографи
• Јута Бенценберг
• Иван Блажев
• Самир Карахода
• Камило Нолас
• Иван Петровиќ

Овој проект е реализиран со финансиска поддршка од Европската Унија.
Содржината на оваа изложба е исклучива одговорност на Гете-Институт и во никој случај не може да
се смета дека ја изразува позицијата на ЕУ.
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