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GRADOT  TETOVO

Na 50 km. zapadno od Skopje , vo podno`jeto na [ar Planina se nao|a gradot Tetovo. Spored 
legendata imeto Tetovo doa|a od zborot “Hteto”,po  imeto na nekoj junak {to ja ubil lamjata koja 
sekoja godina zemala po edna mlada nevesta. A spored istoriskite izvori Tetovo se spomenuva vo 13 vek 
vo pismoto na Ohridskiot arhiepiskop Homatijan. Od 15 vek do Balkanskite vojni Tetovo se 
spomenuva pod imeto “Kalkandelen"  (bo`ji {tit).Tetovo se do 14 vek bil selska naselba, vo koj se 
odr`uval pana|ur, imalo pazar, golemi crkovni imoti koi uslovile toj da se razvie kako zna~aen 
crkoven centar.

Vo 15 vek Tetovo ve}e se spomenuva kako grad so pove}e du}ani i rabotilnici i kako rezultat 
na toa vo nego se naseluvaat lu|e od site strani na Polog. Za vreme na Avstro-turskata vojna gradot 
ekonomski oslabnuva se do 19 vek koga brojno se zgolemuva negovoto naselenie. 

So pojavata na novata narodna prosveta i kni`evnost vo Makedonija vo prvata polovina na 19 
vek se zabele`uva `ivnuvawe na gradskiot element i vo Tetovo. Vo vtorata polovina na 19 vek gradot 
bele`i u{te pogolem podem, koga stanuva zna~aen trgovski i zanaet~iski centar.

Celosen prosperitet Tetovo bele`i duri po Vtorata 
svetska vojna koga  se sozdadoa uslovi idealite na Ilinden i na 
mnogu drugi vostanija pred i po nego da se pretvorat vo delo.

Denes Tetovo e moderna gradska naselba vo koja `ivee 
naselenie od razli~ni etni~ki grupi so razli~ni verski 
opredelbi. Tetovo i tetovsko e podnebje {to izobiluva so golemo 
kulturno bogatstvo, koe sozdavano so vekovi vo sebe uspealo da 
vklu~i elementi od razni kulturni vlijanija {to se vkrstuvale 
na ovie prostori vo razli~ni vremenski periodi.  

Vo Tetovo  opstojuva Nacionalnata ustanova Muzej na 
tetovski kraj , osnovan 1950god. Vo ramkite na Muzejot rabotat 
slednite oddeli:
       
       -oddel za arheologija;
       -oddel za istorija na umetnost;
       -oddel za istorija;

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

-oddel za etnologija;

QYTETI I TETOVËS

Qyteti i Tetovës shtrihet rreth 50 km në perendim të Shkupit, rrëzë Malit Sharr.Sipas legjendës, emri Tetovë 
rrjedh nga fjala “Hteto”, që mendohet se është emri i një trimi, i cili e ka vrarë kuçedrën, e cila për çdo vit ka marrë nga një 
nuse të re. Sipas burimeve historike, Tetova përmendet në shekullin e XIII në letrën e kryepeshkopit të Ohrit, Homatijan. 
Duke filluar nga shekulli i XV dhe deri në luftrat Ballkanike, Tetova përmendet me emrin “Kalkandelen” ( mburoje e 
Zotit ).Deri në shekullin XIV Tetova ka qenë venbanim fshatarë, në të cilin ka patur tregje, prona të mëdha kishtare dhe 
kjo ka qenë si parakusht për  zhvillimin e këtij vendbanimi si qendër e rëndësishme kishtare. 

Në shekullin e XV Tetova përmendet si qytet,i cila ka shumë shitore dhe punëtori artizanale dhe si pasoj në këtë 
qytet fillojnë të vendosen njerëz nga të gjitha anët e Pollogut.Gjatë kohës së luftës Austro-turke qyteti ekonomikisht 
dobësohet dhe kjo zgjat deri në shekullin e XIX, kur numerikisht fillon të rritet numri i banorëve.

Me paraqitjen e arsimit populllorë dhe letërsisë në Maqedoni në pjesën e parë të shekullit XIX vërehet  
rigjallërimi i elementit qytetarë edhe në Tetovë.Në gjysmën e dytë të shekulllit XIX qyteti shënon përparim akoma më të 
madh, ku ai shndërohet në qendër të rëndësishme tregtare dhe zejtare. Përparim të plotë Tetova shënon pas Luftës së Dytë 
Botërore, kur u krijuan kushte, që idealet e Ilindenit dhe shumë kryengritjeve të tjera të zabtohen në vepër. 

Sot, Tetova është vendbanim modern qytetarë, në të cilin jetonë popullatë nga grupet e ndryshme etnike dhe me 
përcaktime të ndryshme fetare. Tetova dhe rrethina është rajonë që ka pasuri të mëdha kulturore dhe kjo kulturë e krijuar 
me shekuj në vetvete ka arritur të inkuadroj elemente nga ndikime të ndryshme kulturore, të cilët janë gërshetuar në këto 
hapësira në periudha të ndryshme kohore.Në Tetovë gjendet Instituti Kombëtarë Muzeu i Tetovës dhe rrethinës, i cili 
është themeluar në vitin 1950.Në kuadër të muzeut punojnë këto departamente:

-departamenti i etnologjisë;
-departamenti i arkologjisë;
-departamenti i historisë së artit;
-departamenti i historisë;
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THE CITY OF TETOVO

Fifty kilometers from Skopje, at the foot of the 
mountain Sar Planina, lies the city of Tetovo. According to the 
legend the name of the city of Tetovo comes from the word 
“Hteto”, coming from the name of a hero that killed the dragon 
which took one young bride each year. According to the 

thhistorical sources Tetovo is mentioned in the 13  century in 
the letter from the Ohrid's archbishop Homatijan. From the 

th15  century till the Balkan wars, Tetovo is mentioned under 
ththe name “Kalkandelen”(God's shield). Until the 14  century 

Tetovo was a village settlement, which had a fair a market, big 
church estates which caused the city to grow into a significant 
religious center.

thIn the 15  century, Tetovo is already mentioned as a 
city with many shops and workshops and as a result of that 
people started migrating into the city from all over Polog. 
During the Austrian-Turkish war, the city weakens  

theconomically until the 19  century when the population 
growths significantly. 

With the appearance of the new people's education 
thand literature in Macedonia in the first half of the 19  century, 

a positive movement upwards is noticeable in the city element 
thin Tetovo.  In the second half of the 19  century the city 

registers even bigger rise, when it turns into a significant trade 
and craftsmen center. 

Tetovo registers a complete prosperity after the II 
World War when the conditions to accomplish the ideals from 
the Ilinden and other rebellions could be put in action. 

Today Tetovo is  a modern city in which people 
from all ethnical nationalities, and religions live. Tetovo 
and its surrounding is an area which has an abundance of 
huge cultural wealth, which created for centuries 
managed to include in itself, elements from different 
cultural influences which crossed on this area in 
different time periods.

The National Museum of the Tetovo's 
surrounding, founded in 1950, is still prevailing in 
Tetovo. The following departments are working in the 
Museum:

-      the ethnology department
- the archeology department
- the history of arts department
- the history department.
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      So obemnite istra`uvawa vo poslednite  decenii vo Polog i negovata okolina se konstatira deka, 
sepak ovoj region ima pove}e spomenici od ranata sakralna arhitektura, koi ne i bea poznati na 
po{irokata  nau~na javnost.
      Za `ivotot na crkvata vo najranite vekovi, zboruvaat brojni ostatoci od crkvi , koi so svoite 
dimenzii ~esto pati ni ka`uvaat za eden organiziran na~in na ispolnuvawe na religijata na ovie 
prostori. Tuka bi gi spomenale: crkvata Sv. Konstantin i Elena kaj s. Vratnica so dimenzii 18,20 h 4,20 
so narteks od 10 metri. Denes ovaa crkva e vo urnatini. Potoa kompleksot od 7 crkvi vo okolinata na 
Le{ok vo neposredna blizina na Le{o~kiot manastir. Novo otkriena crkva od 6 vek vo Tudence so 
dimenzii 14,50 h 8,20 m. Sekako so svojata golemina i zna~ewe se izdvojuva  bazilikata vo s. Sten~e, koja  
e datirana vo pettiot vek od na{ata era. Ovaa crkva e so krstilnica koja e vo forma na krst. Postojat 
mnogu za~uvani dokumenti za gradovite koi  postoele vo ovoj region, vo koj sekako imalo i golemi i 
bogati hramovi kako vo gradovite: Polog”, Htetovo”, Gradec”, Sobri”, Le{ok.Tuka samo }e gi 
spomeneme golemite i pro~ueni manastiri koi za ̀ al denes ne postojat. Toa se : Modri~kiot manastir, 
ubiciran pome|u selata Pirok i Gradec i mnogu spomenuvaniot vo istoriskite izvori Bogorodica 
Htetovska, {to se nao|al po te~enieto na rekata Pena vo okolinata na Tetovo. Ovie manastiri se 
izgradeni vo 11 i 13 vek.

KISHAT DHE MANASTIRET

 
kishë është shndërruar në rënojë. Pastaj kompleksi prej 7 kishave në rrethin e Leshkës në afërsi të manastirit të Leshkës. 
Kisha e sapo zbuluar nga shekulli i VI në fshatin Tudencë me dimensione 14,50 x 8,20 m. Megjithatë , për madhësinë 
dhe për rëndësinë e saj dallohet bazilika në fshatin Stençë, e cila daton që nga shekulli i V i erës sonë. Kjo kishë ka 
vendin e pëgëzimit, që është në formë të kryqit.
Ekzistojnë shumë dokumente të ruajtura për qytetet, që kanë ekzistuar në këtë rajonë, në të cilët kuptohet kanë ekzistuar 
edhe tempuj të mëdhenjë dhe të pasur si në qytetet: “Pollog”, “Htetovo”, “Gradec”, “Sobri”, “Leshkë”. Këtu do t'i 
përmendim vetëm manastiret e njohura, por që tani fatkeqësisht nuk ekzistojnë. Ato janë: Manstiri i Modriçës i 
vendosur ndërmjet fshatrave Pirok dhe Gradec dhe manastiri shumë i njohur dhe shumë i përmendur në burimet 
historike Bogorodica Htetovska( Shën Mëria e Htetovës ),  i cili ka qenë i ndërtuar përgjatë rrjedhës së lumit Pena në 
rrethinë e Tetovës. Këto manastire janë ndërtuar në shekujt XI dhe XIII.

Gjatë hulumtimeve të bëra në rajonin e Pollogut gjatë dekadave të fundit është konstatuar se megjithatë ky 
rajon ka më tepër përmendore të arkitekturës së hershme sakrale, të cilat nuk kanë qenë të njohura për mendimin më të 
gjërë shkencorë.

Për jetesën e kishave gjatë shekujeve të hershëm flasin mbetjet e shumta të kishave të vjetra, të cilat shpesh 
herë na tregojnë për një jetë të organizuar kishtare të praktikimit të fesë në këto hapësira. Këtu, do t'i kishim përmendur: 
kishën Shën Konstatini dhe Elena në fshatin Vratnicë me dimensione 18,20 x 4,20 me narteks prej 10 metra.Sot, kjo

CHURCHES AND MONASTERIES

By the huge researches in the last decades, in Polog and the surrounding, it was determined that , still, this 
region has more monuments from the sacral architecture, which were not known to the wider scientific public.

Lots of church vestigates talk about the existence of the church in the earliest centuries, which by their 
dimensions often imply of an organized religious ways in this areas. We could mention: St. Constantine and Helena in 
the village Vratnica with the dimensions 18,20  x  4,20 with a narthex of 10 meters. Today the church is in ruins. Then the 
complex of 7 churches in the surrounding of Leshok in the area of the Leshok's monastery. The newly discovered church 

thfrom the 6  century in Tudence with the dimensions 14,50  x  8,20m. One building is distinguished by its size and 
thmeaning and that is the basilica  in the  v. Stenche which is from the 5  century BC. This church has a christening room in 

the shape of a cross. There are many documents about the cities which existed in this region, which had big and rich 
temples as the cities: Polog “ Htetovo”, Gradec, Sobri, Leshok. Will just mention the big and famous monasteries which, 
unfortunately, do not exist now days like the Modrichi monastery, located between the villages Pirok and Gradec, and 
many time mentioned in the historical sources Bogorodica (St. Mary) Htetovska, which was located on the course of the 

th thriver Pena in the surrounding of the city of Tetovo. This monasteries were built in the 11  and the 13  century. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ÖÐÊÂÈ È ÌÀÍÀÑÒÈÐÈ
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Od 14 vek vo tetovsko bile izgradeni i ̀ ivopisani Sv. Atanasij vo s.Le{ok, Sv. \or|i vo Mala 
Re~ica, Sv.Nikola vo s.^elopek..
Cr. Sv. Nikola, s. ^elopek. Izgradena vo vtorata polovina na 14 vek,delumno razru{ena za vreme na 
Turcite, a obnovena i pro{irena vo prva polovina na 19 vek od Ali Pa{a Janinski. Crkvata e 
ednokorabna, co 5-to ctrana apsida, so slepa kupola pro{irena kon zapad. Crkvata ima dva sloja 
`ivopis od 14 i 19 vek. @ivopisot od 14 vek e zastapen vo prvata zona na naosot. Toa se sceni od 
Hristovite praznici: “Ro`denstvo Hristovo”, “Sretenie”, “Sleguvawe vo ad”, “Lazarevo 
voskresenie”, “Hristos pred Pilat”, “ Pad na golgota” i “Raspetie”. Ova slikarstvo mu pripa|a na 
docniot 14 vek na t.n. mona{ko slikarstvo.

Od vremeto  koga zavladeale osmanliite se Sv.Nikola vo Dolna Le{nica od 15 vek; 
Sv.Arhangel vo s. Nepro{teno od 1568 god. za koja istoriskite podatoci se mnogu skudni i se sveduvaat 
samo na slovenskiot natpis ispi{an vo fresko tehnika na isto~niot yid vo oltarot od koj doznavame 
deka ktitori na crkvata bile Nikola i negoviot brat Rade za vreme na polo{kiot mitropolit 
Gerasim; Sv.Nikola od s.Nova}e od 1576 god..

Stilskite analizi na ̀ ivopisot poka`uvaat deka od krajot na 16 vek ili po~etok na 17vek se 
crkvite Sv. Ilija vo Raotince i Sv. Petka vo s. Siri~ino. Dodeka crkvata Sv.Bogorodica vo Le{ok e 
od 14 vek , no celosno obnovena vo 1641 god. od Mitropolit Nikanor i povtorno ̀ ivopisana vo 19 vek.
      Pogolemiot del na crkovnite spomenici vo Tetovo i tetovsko se od po~etok na 19 i 20 vek me|u 
koi posebno bi gi izdvoile: 
- Crkvata Sv.Petka vo s.Vratnica (1924/25 god.),golema ednokorabna so la`na kupola. 
Posebno vnimanie vo ovaa crkva predizvikuva ikonostasot izraboten od poznatiot makedonski 
ikonopisec D.A.Papradi{ki.Crkvata Sv.Nikola vo s.Tearce (1866 god.), trikorabna bazilika, koja 
poseduva izvonredni arhitektonski i estetski kvaliteti vo odnos na dekorativnite elementi na 
drvo. Posebno se izdvojuva edna retka pojava vo sakralnoto slikarstvo kade {to se naslikani etno 
elementi, narodna nosija od ovoj kraj.Crkvata Sv.Ilija vo s.Sten~e (1867 god.), `ivopisana e 1882 
god. od zografite Petre Nova~ev i Avram Di~ov. Ovaa crkva poseduva monumentalen ikonostas so 
ikoni od Di~o Krstevi~-Zograf.

thIn the 14  century a lot of pictures monasteries 
were built like: St. Atanasij  in the v. Leshok, St. George in 
Mala Rechica, St. Nikola in the v. Chelopek……
The church St. Nikola in the v. Chelopek was built in the 

thsecond half of the 14  century, partly destroyed during the 
ruling of the Turks, and rebuilt and expanded in the first 

thhalf of the 19  century by Ali Pasha Janinski. The church 
is with one arch, with a 5-sided apsis, with a blind ending 
dome expanding to the West. The church has a two layer 

th thpainting from the 14  and the 19  century. The painting 
thfrom the 14  century is concentrated in the first zone. 

There are scenes from Christ's' celebrations: “The birth of 
Christ”, “The meeting”, “Climbing down to hell”, 
“Lazarus' resurrection”, “Christ before Pilatus”, “The fall 
of the Golgotha”, and the “Crucifixion”. This style 

thbelongs to the late 14  century of the so called monastic 
art.

From the time of the ottoman ruling there are the 
thchurches St. Nikola in Dolan Leshnica from the 15  

century, St. Archangel in the v. Neproshteno from 1568, 
fro which we have very little historical data and they only 
end to a Slavic  writing in a fresco technique on the East 
wall in the altar from which we find out that the founders 
of the church were Nikola and his brother Rade in the time 
of the ruling of the metropolitan Gerasimus, St. Nikola 
from the v. Novake from 1576.
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Duke filluar nga shekulli i XIV në rrethinë e Tetovës janë ndërtuar edhe kishat Shën Atanasij në fshatin 
Leshkë, Shën Gjergji në Reçicë të Vogël , Shën Nikolla në fshatin Çellopek….
Kisha Shën Nikolla në fshatin Çellopek. Është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të XIV, pjesërisht është 
shkatëruar gjatë kohës së turqëve, kurse është meremetuar dhe zgjëruar në në gjysmën e parë të shekullit XIX nga Ali 
Pasha i Janinës.Kisha ka formën njëkorabe, absidë pesëanësore, kupolë të verbër e zgjëruar në anën perendimore.Ka dy 
shtresa të vizatimeve kishtare të shekullit XIV dhe XIX. Vizatimet kishtare të shekullit XIV janë të përfaqësuara në 
zonën e parë.Ato janë skena të festave të Krishtit: “Lindja e Krishtit”, “Takimi”, “Zbritja në Ad”, “Ringjalja e Lazrit”, 
“Krishti para Pilatit”, “Rënia në Golgotë” dhe “Kryqëzimi i Krishtit”. Këto piktura i takojnë shekullit të XIV të të 
ashtuquajturit art figurativ i murgëve. 

Nga koha kur kanë filluar të sundojnë osmanlitë në këto hapësira është kisha e Shën Nikollës në fshatin 
Leshnicë e Poshtme, që daton nga shekulli i XV; Shën Arhangjeli në fshatin Neproshten, që daton nga viti 1568, për të 
cilën të dhënat historike janë shumë shterpe të grumbulluara vetëm në tekstin në gjuhën e vjetër sllave të shkruar në 
fresko-teknikën në murin lindor të kishës në altarin, ku kuptojmë së ktitorë të kishës kanë qenë vllezërit Nikolla dhe 
Rade, që kanë jetuar gjatë kohës së mitropolitit të Pollogut, Gerasim; Shën Nikolla në fshatin Novakë nga viti 1576. 
Analizat stilistike të vizatimeve kishtare tregojnë se nga fundi i shekullit të XVI ose fillimi i shekullit XVII janë kishat 
Shën Ilija në Raotincë dhe Shën Premtja në fshatin Siriçinë.Kisha Shën Bogorodica në fshatin Leshkë, daton që nga 
shekulli XIV, kurse është meremetuar tërësisht në vitin 1641 nga mitropoliti Nikanor dhe përsëri është vizatuar në 
shekullin XIX.

Pjesa më e madhe e monumenteve historike kishtare në Tetovë dhe rrethinë datojnë nga shekulli i XIX dhe 
XX, mes të cilave në veçanti, do ti kisha dalluar:

Kisha Shën E Premtja në fshatin Vratnicë ( 1924/25 ), kishë e formateve të mëdha njëkorabe me kupolë të 
rrejshme.Vëmendje të veçantë në këtë kishë ofron ikonostasi i realizuar nga piktori kishtarë maqedonas D.A. 
Papradishki. Kisha Shën Nikolla në Tearcë ( 1866 ) në formë të bazilikës trekorabe, e cila posedonë cilësi të 
mrekullueshme arkitektonike dhe estetike në raport me elementet dekorative prej druri. Këtu dallohet një dukuri e 
ralëë e vizatimeve sakrale, ku janë vizatuar etno elemente të veshjeve popullore nga kjo anë. Kisha Shën Ilija në 
fshatin Stençë ( 1867) e vizatuar në vitin 1882 nga zografët Petre Novaçev dhe Avram Diçov.Kjo kishë posedon 
ikonostas monumental me ikona të Diço Kërsteviç - Zograf.

The stylistic analysis of the paintings show that 
thfrom the end of the 16  century or the beginning of the 

th17  there are the churches St. Ilija in Raotince, and St. 
Petka in the v. Sirichino. The church St. Bogorodica in 

thLeshok is from the 14  century, but it was completely 
rebuilt in 1641 by the metropolitan Nikanor and painted 

thagain in the 19  century.
The main part of the religious monuments in Tetovo and 

ththe surrounding are from the beginning of the 19  and the 
th20  century and we can especially mention the following:

- The church St. Petka in the v. Vratnica 
(1924/25) a big one arched church with an artificial 
dome. The special attention in this church is aroused by 
the iconostasis made by the famous Macedonian 
iconostasis builder D.A. Papradishki. The church St. 
Nikola in the v. Tearce (1866) a three arched basilica, 
which owns a remarkable architecture and esthetic 
qualities in relation to the decorative wood elements. A 
very rare special appearance distinguishes oneself in the 
sacral art were ethno elements are painted, the ethno 
national costumes from this part of the country. The 
church St. Ilija in the v. Stenche (1867) was painted in 
1882 by the icon-painters Petre Novachev and Avram 
Dichov. This church possesses a monumental iconostasis 
with icons by Dicho Krstevich-Icon-painter.
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Kontinuitetot na hristijanstvoto na ovie prostori mo`eme da go sledime od docniot 4 vek 
preku prvoto episkopsko sedi{te vo s.Sten~e, potoa Polo{kata eparhija od 14 vek, so centar vo 
s.Le{ok od koj period se poznati imiwa na pove}e polo{ki episkopi koi se spomenuvaat do 
sredinata na 16 vek.

Tradicijata na ovie prostori prodol`uva i denes so obnovata na Makedonskata pravoslavna 
crkva. Sedi{teto na Polo{ko-kumanovskata eparhija na ~ie ~elo e mitropolit Gospodin Kiril se 
nao|a vo soborniot hram Sv. Kiril i Metodij vo Tetovo.

Vazhdimësia e krishterizimit në këto hapësira mund ta ndjekim, që nga shekulli i IV nëpërmjet selisë së parë të 
peshkopatës në fshatin Stençë, pastaj nëpërmjet eparhisë së pollogut nga shekulli i XIV më qendër në fshatin Leshkës, 
dhe nga kjo periudhë janë të njohur emrat e peshkopëve të Pollogut, të cilët përmenden deri në mesin e shekullit të XVI-
të.

Tradita e krishterizimit në këto hapësira vazhdon edhe tani me rimëkëmbjen e Kishës Ortodokes 
Maqedonase.Selia e peshkopatës Pollog-Kumanovë, në krye të të cilës është hirësia e tij, Kiril, gjendet në tempullin 
Shën Kirili dhe Metodi në Tetovë. 

thThe continuity of the Christianity on this regions can be followed from the late 4  century through the first 
thepiscopacy in the v. Stenche, then the Polog's eparchy from the 14  century, with the center in v. Leshok from when a lot 

thof episcopical names are mentioned till the 16  century.
The tradition in this region continues and today with the renewal of the Macedonian Orthodox Church. The 

residence of the Polog's-Kumanovo's eparchy led by the metropolitan Mister Cyril is in the synodal temple St. Cyril and 
Methodist in Tetovo.
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ETNOLOGIJA 

ETNOLOGJIA

ETHNOLOGY

Vrz kulturnoto minato golemo vlijanie 
odigruva orientot. Osnovnite odliki na nosiite vo 
tetovsko e nivnata za~uvanost so mnogu arhai~ni i 
oblekovni elementi , kako i ukrasuvaweto spored 
narodnata tradicija i obi~ai. Spe~ifi~nost i 
posebnost na nosijata i dava vezot, resite, 
aplikaciite, gajtanite, {iritite i metalniot 
filigranski i monistren nakit. Vo Pologot mo`at 
da se izdvojat  po 4 tipa na nosija kako kaj 
makedonskoto hristijansko naselenie, taka i kaj 
naselenieto so islamska veroispoved.

Orienti ka luajtur rolë të rëndësishëm në të kaluarën 
kulturore të Tetovës.Karakteristikat kryesore të veshjeve 
popullore në rajonin e Tetovës janë ruajta e elementeve 
arkaike si dhe dekorimi në bazë të traditës dhe dokeve 
popullore. Veçanti dhe dallueshmëri veshjes popullore i jep 
thurrja, reset, aplikacionet, shiritat dhe stolit të përpunuara 
nga filigrani.
Në Pollog mund të gjinden katër tipe të veshjeve popullore si 
tek popullata e krishtere maqedonase, ashtu edhe tek 
popullata me fe islame. 

The orient has a big influence on the cultural past. 
The basic elements of the traditional costumes in the Tetovo 
region is their preservation with many archaic and clothing 
elements, as well as the decoration according to the ethno 
tradition and customs. The specific and unique nature of he 
costumes is the embroidery, the frays, the applications, the 
braids, gimps and the metal filigree and the jewelry. There are 
4 types of traditional costumes which can be distinguished in 
the Polog region at the Macedonian Christian and the Islamic 
population. 

>>>>>>>>>>>>
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Od pri~ina {to nema stroga granica vo izgledot i  oblekovnite elementi kaj nosijata vo 
regionite Dolni i Gorni Polog, opisot na istite }e go opfati celiot Polog, davaj}i akcent na  
nosijata vo Tetovo i tetovsko.

 Kaj makedonskoto  hristijansko naselenie prviot tip na nosija gi opfa}a  5-te sela pod Suva 
Gora: Blace, Tenovo, Radiovce, ^elopek i Miletino. Vtoriot tip na  nosija ja nosi hristijanskoto 
naselenie od predelite Podgor i Poselje, kade  od selo do selo ima sitni razliki i specifiki.  
Tretiot tip na nosija e karakteristi~en za selata  Sten~e i Volkovija vo Dolni Polog , ~ija 
identi~nost prodol`uva i vo Gorni Polog   vo selata rasposlani  niz poleto.
Kaj naselenieto  so islamska veroispoved se izdvojuvaat 4 tipa na nosija, podelba koja zavisi od 
nacionalnata pripadnost i mesto na ̀ iveewe.
Spored mestoto na ̀ iveewe  nosijata se deli na  gradska i selska , a spored nacionalnosta na albanska, 
turska i romska.

Pod poimot “gradska nosija” se podrazbira nosijata koja ja noselo gradskoto naselenie bez 
verska i   nacionalna ograni~enost. Istata od den na den pretrpuva promeni kako vo ornamentikata na 
vezot , taka i vo sostavnite delovi i krojot, kade nacionalnite obele`ja se poistovetuvaat so verskata 
pripadnost.Gradskata nosija ja noselo albanskoto naselenie koe `ivee vo gradot, a turskoto i 
romskoto naselenie celosno , bidejki toa i skoro celosno `ivee vo tie sredini. Gradskata nosija so 
osnovnite sostavni delovi ja nosi i makedonskoto hristijansko naselenie, koe ja prifa}a kako moda.
Selskata nosija ja noselo  naselenieto vo selata na planinata Suva Gora. Napravena e od platno, 
ukrasena so vez od svilen konec i monistra i e sli~na na nosiite na drugite balkanski narodi .
Kako kraen zaklu~ok  mo`e da ka`e deka  narodnata nosija nepovratno se gubi, se vidoizmenuva .

Razvojniot pat na poku}ninata zavisel od ekonomskite i materijalnite mo`nosti i potrebi 
na semejstvoto. Taa bila raznovidna po forma, sostavena glavno od drveni , zemjeni metalni , volneni i 
drug vid na predmeti. Niv gi izrabotuvale ~lenovite na semejstvoto , selskite majstori ili gradskite 
zanaet~ii.

Nga fakti që nuk ka ndonjë kufi të saktë në pamje dhe në elementet e veshjes në rajonin e Pollogut të Poshtëm 
dhe të Epërm, përshkrimi i këtyre veshjeve do ta përfshijë tërë rajonin e Pollogut, duke e theksuar veshjen në Tetovë dhe 
rrethinë.Tipi i parë i veshjeve të Pollogut tek popullata maqedonase i përfshinë pesë fshtrat rrëzë Malit të Thatë: Bllacë, 
Tenovë, Radiovcë, Çellopek dhe Miletinë.
Tipin e  dytë të veshje e mbanë popullata e krishterë në viset Podgor dhe Poselje, ku nga fshati në fshat ka dallime të 
vogla të veshjeve.

Tipi i tretë i veshjeve është karakteristikë për fshtrat Stençë dhe Vollkovijë në Pollogun e Poshtëm, 
ngjajshmëria e kësaj veshje vazhdon edh ne Pollogun e Epërm në fshatrat fushor. 
Popullata me besim islam, gjithashtu dallon katër tipe të veshjeve popullore, ndarje kjo që varet nga përkatësia 
kombëtare dhe vendbanimi.
Sipas vendbanimit veshja ndahet në veshje qytetare dhe veshje fshatare, kurse sipas përkatësisë kombëtare në veshje 
shqiptare, turke dhe rome. 
Me termin “veshje qytetare” nënkuptohet veshja e cila është përdorur nga popullata qytetare pa dallim të fesë dhe 
përkatësisë kombëtare.Kjo veshje nga ditë në ditë ka pësuar ndryshime si në aspektin e qepjes, ashtu edhe në 
ornamentikën e thurrjes, ku dallimet nacionale kanë filluar të identifikohen me ato fetare. veshjen qytetare e ka përdorur 
popullta shqiptare që ka jetuar në qytet, kurse popullata turke dhe rome në tërësi, pasi turqit dhe romët në përgjithësi 
kanë jetuar në qytet. 
Veshjen qytetare e ka përdorur edhe popullata maqedonase, e cila e ka përkrahur si modë.Veshjen fshatare e kanë 
përdorur banorët e vendbanimeve malore të Malit të Thatë.Kjo veshje është e bërë nga pëlhura e zbukuruar mepe prej 
mëndafshi, kurse modeli është i ngjajshëm me veshjet e popujve të tjerë ballkanik. 
Në formë të përfundimi mund të thuhet se veshja popullore aktualisht është duke u zhdukur në pakthim, ose ndryshon 
qenësisht. 

Rruga e zhvillimit të orendive shtëpiake ka ndryshuar varësisht nga gjendja ekonomike dhe mundësitë 
materiale si dhe nga nevojat e familjes. Orenditë shtëpiake kanë qenë të llojëllojshme për nga forma e përbërë nga 
elemente prej druri, bote (qeramike), metali, leshi dhe lloje të tjera. këto elemente kanë qenë të përpunuar dhe ndërtuara 
nga anëtarë të familjes, mjeshtrit e fshatit apo zejtarët e qytetit.
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Because there is not a distinguished difference between the costumes from Dolni and Gorni Polog they will be 
described as a costume from the Polog region, accenting the the costumes in Tetovo and the surrounding.
The first type at the Macedonian Christian population joins the 5 villages in the foot of the mountain Suva Gora: Blace, 
Tenovo, Radiovce, Chelopek, and Miletino. The second type, of the traditional costumes, is wore by the Macedonian 
Christian population from the regions Podgor and Poselie, where we can notice small differences and marks from village 
to village. The third type is typical for the villages Stenche and Volkovija in the Dolni Polog, whose uniqueness 
continues in the Gorni Polog-in the villages in that area.
The Islamic population distinguish 4 types of traditional costumes, a devision which depends on the national affiliation 
and the place of living. 
According to the place of living the costumes are divided on a city and village costumes and according to the nationality 
on Albanian, Turkish and Romes.

Under the title “city costumes” we distinguish a costume which was worn by the city population without a 
religious or a nationality distinctions. The above name went under different changes from day to day as in the ornaments 
of the embroidery and in the content of the look of the costume, where the nationality symbols are related to the religion. 
The city costumes were worn by the Albanian population which lived in the cities and completely by the Turkish and 
Rome population, because they almost completely lived in the city. The city costume, with its basic characteristics, is 
worn by the Macedonian population which was accepted as a fashion trend.
The village costumes was worn by the village population on the mountain Suva Gora. It was made from a cloth, 
decorated with embroidery with a silk thread and jewelry and it was similar to the other Balkan traditional costumes.
As a final conclusion, we can say that, the traditional costumes are irrevocably loosing its trend and is also changing its 
characteristics.

The development path of the household depended on the economical and the financial possibilities and the 
needs of the family. It was different in form, consisting mainly of wooden, earthen, metal, wool and other types of 
objects. They were made by members of the family, village or city craftsmen. 
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Predmetite od drvo glavno bile izraboteni  samodelski 
ili od selskite i gradskite zanaet~ii, od drva {to se nao|ale vo 
okolinata. Naj~esto se izrabotuvale la`ici, drveni ~inii, 
no}vi,trpezi, sukalki, sita, kov~ezi, butini ka~iwa i mnogu 
drugi predmeti  so va`na no ne sekojdnevna upotreba.
Metalnite  predmeti  zavzemale  vidno  mesto   vo  
doma}instvoto.Metalite koi najpove}e se upotrebuvale  bile: 
bakarot ( od koj se izrabotuvale ~inii, |u|umi, tavi, kotliwa, 
saani it.n.); pa mesingot (kako mangali i razni ukrasni predmeti 
) i ̀ elezoto ( pegli, no`evi, verigi, ma{i, tepsii i t.n. ).
Vo doma}instvoto bile upotrebuvani i golem broj na predmeti 
od volna, konop i ko`a. Toa bile predmeti za pokrivawe, 
postilawe i oblekuvawe kako : jambolii, pernici, bisa}i, 
torbi, obuvki, ~ergi,  kilimi i tn.

>>>>>>>>>>>>>>

The wooden subjects were mainly made out of the wood which 
was in the surrounding. The most often made objects were: spoons, 
wooden plates, tables, rolling-pins, sieves, chests, milkchurns, barrels and 
many other objects for every day use. The metal objects had a significant 
part in the household. The most used metals were: copper (for plates, jugs, 
pans, cattles, etc), brass (decoration objects) and iron ( irons, knives, 
chains, tongs, baking tins etc.). A large number of woolen objects were 
also used in the household, also objects made of hemp and leather. They 
were objects for covering, bed, and clothing like: woolen home-made 
wool blankets(jambolija) pillows, bags, horse bags, shoes, carpets etc.

Orendit nga druri kanë qenë të ndërtuara nga vetë shtëpiakët, ose nga 
zejtarët e fshatit ose fshatit dhe është përdorur druri që është gjetur në afërsi të 
fshatit, apo qytetit. Më shpesh janë ndërtuar lugë prej druri, enë, sofra, sitë, sanduqe 
dhe shumë sende të tjera të rëndësishme por jo të përdorit të përditshëm.
Orendit prej metali kanë zënë vend të rëndësishëm në amvisërit e 
atëhershme.Metalet, të cilët më së shumti janë përdorur kanë qenë: bakri ( me të 
cilin janë bërë enë, gjygimë, tigane, enë për gjellë ( saane ) dhe të tjerë); mesingu ( 
janë bërë tagarë dhe sende për zbukurim); dhe hekuri ( hekur për hekurosje, thikë, 
masha, tepsi dhe të tjera).
në familjet tetovare janë përdorur edhe shumë elemente nga leshi si konop dhe 
lëkurë.Ato kanë qenë elemente për veshje, mbulesë dhe për shtrimin e shtratit si: 
jamboli, çarshafë, torba, çerga, qilime, etj.



13

13

ARHEOLOGIJA

ARKEOLOGJIA

ARCHEOLOGY

>>>>>>>>>>>>

Za predistorijata na Polog pi{ani i  istoriski spomenici re~isi nema.Najpogodna zona za 
`iveewe se prostirala vo podno`jeto na [arskiot masiv opfa}aj}i gi bo~nite dolini a delumno i 
poleto. So niv golem broj arheolo{ki lokaliteti denes se zatrupani pod povr{inata.

Vo Polog se evidentirani nad 100 lokaliteti ,samo eden mal broj od ovie  se istra`eni 
.Najstari naselbi od pomlado kameno vreme poznati se kaj selata @elino i Brvenica,koi le`at vo 
poleto pokraj smiot Vardar na izdignati terasi koi dominiraat nad okolnata ramnina.
Najstari naselbi od pomlado kameno vreme,  poznati se: kaj selata Sten~e ,Pal~i{te, @elino i 
Brvenica.Le`at vo poleto pokraj samiot Vardar na  izdignati terasi,koi dominiraat nad okolnata 
ramnina.

Sa i përket parahistorisë në Pollog burime të shkruara historike pothuajse nuk ka. Zona më e përshtatshme për 
të jetuar është shtrirë përgjatë rrëzës së Malit Sharr, duke i përfshirë majat e ultësirës së Pollogut.Në këto pjesë tani një 
numër i madhë i lokaliteteve arkeologjike janë nën tokë.

Në rajonin e Pollogut janë rregjistruar mbi 100 lokalitete, kurse vetëm një numër i vogël i tyre janë hulumtuar. 
vendbanimet më të vjetra nga koha e re e gurit janë të njohura në fshatin Zhelinë dhe Bërvenicë, të cilat janë në afërsi të 
lumit Vardar në terasat e ngritura, të cilat dominojnë mbi rafshinën përrethë.
Venbanimet më të vjetra nga koha e re e gurit poashtu janë të njohura edhe në fshtrat: Stenç, Pallçisht, Zhelinë dhe 
Bërvenicë. Këto vendbanime shtrihen në fushën afër vardarit në terasat, të cilat dominojnë me rafshinë përrethë. 

For the Polog's prehistory, there are very little written documents. The best living area was in the foot of the Sar Planina 
mountain including the side valleys and the field. A large number of archeological findings are buried under this 
surfaces now days. There are 100 findings identified in Polog, and only a small number has been explored. The oldest 
settlements from the early stone age are by the village Zelino and Brvenica, which lay on the field by the river Vardar on 
rise terraces which dominate the surrounding valley.
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So orawe na povr{ina se izvle~eni 
brojni par~iwa od grn~arija,`rtvenici, pehari, 
figurini,pintaderi,  aksosi kerami~ki tegovi 
za tkae~ki razboj,sitni kremeni ,se~ila so ostri 
rabovi,gorena zemja i `ivotinski koski. 
Grn~arijata e modelirana so slobodna raka ,so 
prosti top~esti i konusni formi.Od ukrasite se 
javuva impreso i barbotin-tehnika,a retki boeni 
par~iwa nosat crvena mazneta prevlaka ,site 
obele`ja upatuvaat na najranata kulturna grupa 
kaj nas: Anzabegovo,Maxari i  Vr{nik, koj vo  
Makedonija  e datirana pome|u 6.000 i 4.000 god 
pred n. E. Vo selo Pal~i{te so iskopuvawata bea 
otkrieni  mnogu predmeti ,kade e otkrien i 
bronzeniot me~,koj e od mikenski tip.
Nema  somnenie  deka  na jatraktivniot  
arheolo{ki naod vo Polog e edna zidana 
grobnica od docno arhajsko vreme,otkriena vo 
Te t o v o . G r o b n i c a t a   i m a  ~ e t v r t e s t a  
o s n o v a , g r a d e n a  e  o d  g o l e m i  k a m e n i  
blokovi,sovr{eno obrabotena i so mazni 
povr{ini.,gore bila zasvodena. Osven menadata 
najdeni se i mali par~iwa od bronzen {lem 
,stilot na izrabotkata na Menadata upatuva na 
klasi~no  vreme 530-430 godina p.n.e..   
     Od dvete iskopuvawa vo selo Larce , lokalitet 
“Brezni~ko Kale “od 1999 i 2003 godina bea 
otkrieni i otkopani devet pitosi ,koi 
poteknuvaat od 7 vek pred n.e. toa doka`uva deka 
tuka postoela golema `eleznodopska naselba 
naselba.

Vo selo Sten~e   be{e otkopana 
praistoriska naselba od neolitot 5500 p.n.e,  
kade bea otkrieni mnogu naodi ,kerami~ki 
fragmenti  {to pripa|aat na razni vidovi 
sadovi,eden ̀ rtvenik i drugo.
   Na lokalitetot Gradi{te  selo Sten~e e 
otkrienata  episkopska bazilika so dve 
krstilnici i fontana ,so bogat arheolo{ki 
materjal.
Vo selo Tudence e otkriena Trikonhalna crkva od 
docen {6-ti vek.  Delovi od oltarna pregrada se 
datiraat kon krajot na  6 -ti vek .

Venbanimet më të vjetra nga koha e re e gurit 
poashtu janë të njohura edhe në fshtrat: Stenç, Pallçisht, 
Zhelinë dhe Bërvenicë. Këto vendbanime shtrihen në 
fushën afër vardarit në terasat, të cilat dominojnë me 
rafshinë përrethë. Gjatë lavrimit në sipërfaqe kanë dal 
copa të shumta të qeramikës, peharë, figurina, pintadera, 
aksose, elemente prej qeramike për thurrje, prerëse të 
mbrehta nga të dy anët, tokë e djegur dhe eshtra kafshësh. 
Qeramika ka qenë e modeluar në dorë të lirë, me forma të 
thjeshta të rumbullakta dhe konusoide.Prej zbukurimeve 
paraqitet teknika  impresio dhe barbutin dhe shumë rrallë 
paraqiten objekte të ngjyrosura, të cilat në të shumtën e 
rasteve kanë ngjyrën e kuqe.Të gjitha këto elemente na 
çojnë në periduhën e grupit kulturor të njohur tek ne: 
Anzabegovë, Maxhari dhe Vërshnik, kulturë kjo që në 
maqedoni është datuar ndërmjet viteve 6.000 dhe 4.000 
para erës sonë. Në fshatin Pallçisht gjatë hulumtimeve 
arkeologjike janë gjetur shumë sende, këtu është gjetur 
shpata prej bronzi, që është e tipit mikenas. Nuk ka 
dyshim se lokalitet më atraktiv arkeologjik në Pollog 
është një varrezë e murosur, e cila i takonë periudhës së 
vonë arkajike e zbuluar në Tetovë. Varreza ka bazë 
katrore, është e ndërtuar nga blloqe të mëdha prej guri, në 
mënyrë të përsosur e ndërtuar dhe që ka sipërfaqe të 
rafshtë. Përveç menadës janë gjetur edhe copë të vogla të 
një helmete prej bronzi.Stili i përpunimit të menadës na 
orienton në kohën klasike ndërmjet viteve 530-430 para 
erës sonë. 

Nga dy gërmime të realizuara në fshatin Llërcë 
në lokalitetin “Kalaja e Brezës” nga viti 1999 dhe 2003 
janë zbuluar nëntë pitose ( qype), të cilët i takojnë 
shekullit të VII para erës sonë, që tregon se këtu ka 
ekzistuar venbanim i madhë i kohës së hekurit. 

Në fshatin Stençë është zbuluar venbanim 
parahistorik nga koha e neolitit 5500 vite para erës sonë, 
ku janë gjetur shumë të dhëna dhe elemente të asaj kohe si, 
fragmente prej qeramike, tyë cilët u përkasin llojeve të 
ndryshme të enëve dhe elemente të tjera.

Në loalitetin Gradishte në fshatin Stençë është 
zbuluar një bazilikë me dy vende pagëzimi ( kryqëzimi) 
me material të pasur arkeologjik.në fshatin Tudencë është 
zbuluar një kishë që i takon shekullit të VI-të.Kjo është 
vërtetuar në bazë të të dhënave se një pjesë rrethojës së 
altarit i takon shekullit të VI-të. 

>>  <<
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A big number of pottery, sacrificial objects, grails, figures, ceramic objects for weaving, small flints, sharp blades, 
burned earth and animal bones. The pottery was made by hand with simple round and cone forms. From the decoration 
there were impreso and barbotin-technique, and the rare painted objects carry a red smooth coating. All the marks imply 
that we are talking about the earliest cultural group in this area: Anzabegovo, Madzari, and Vrshnik which is dated in 
Macedonia between 6000 and 40000 BC.
In the v. Palchishte, by diggings, a lot of objects were discovered like the copper sword which was a Mikena type.

There is no doubt that the most attractive archeological finding in Polog is a built tomb from the late Archay 
period, discovered in Tetovo. The tomb has a square base, built from large stone blocks, perfectly elaborated, with 
smooth surfaces and with a dome. Besides the menada, a small pieces from a copper shield were found. The style and 
the work on the Menada direct to the classical period of 530-430 BC.

From the two excavation in the v. Larce, locality “Breznichko Kale”from 1999 and 2003, nine pitoes were 
thdiscovered, which date from the 7  century BC, which proves that a large colony existed in the iron period.

A prehistoric settlement was discovered in the v. Stenche with lot of ceramic figures which belong to different types of 
plates, one sacrificial altar, and etc.
On the locality Gradishte, the village Stenche, an epyscopial basilica with two baptismal fonts and a fountain was 
discovered with a reach archeological material.

thA Triconhale church from the late 6  century was discovered in the v. tudence. Parts from the altar partition date from 
ththe end of the 6  century.
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OSMANLISKI SPOMENICI

So doaƒaœeto na turcite na balkanskiot poluostrov zapo÷nuva izgradbata na golem broj objekti  od 
infrastrukturata kako mostovi , patiøta, vijadukti, izgradba na javni objekti od profana 
arhitektura ÷eømi,, saat kuli,  anovi , amami,medresi,konaci  kako è objekti  od verskata 
arhitektura kako  Ÿamii , tekiœa . Od sakralnata arhitektura tuka spaƒaat poznatoto turbe na Sersem 
ali dede vo sklop na kompleksot na Arabati baba teke kako è turbeto na sestrite ktitori na  Øarena 
Ÿàmija.

Ovie  objekti se od razni periodi  na turskata izgradba.Øarenata Ÿamija e delo na turskiot 
barok. Turbeto e od ranoosmaliskiot kako è amamot.Äîäåêà ïîçíàòîòî Àðàáàòè Bàáà Tåêå å ãðàäåíî 
âî ïîâåêå ôàçè äî ñðåäèíà íà 19 âåê. 

Me ardhjen e turqve në gadishullin ballkanik fillojnë të realizohen ndërtime të shumta të infrastrukturës siç 
janë urat, rrugët, ndërtimini i objekteve publike nga arkitetkura profane, çesme, saat kulla, hane, hamame, medrese, 
konake si dhe objekte të arkitekturës fetare si xhami, teqe. Sa i përket arkitekturës sakrale këtu bënë pjesë tyrbja e 
Sersem Ali Dede-s në kuadër të kompleksit Arabati Baba Teqe si dhe tyrbja e motrave ktitore të Xhamisë së Larme.

Këto objekte u takojnë periudhave të ndryshme të ndërtimtarisë turke. Xhamia e larme i takon barokut 
turk.Tyrbja i takonë ndërtimtarisë së hershme osmane, ashtu si edhe hamami, kurse Teqeja Arabati Baba është ndërtuar 
në disa fazë deri në shekullin e XIX-të. 

MONUMENTET OSMANE

MONUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD

With the coming of the Turks on the Balkan peninsula, a large number of objects from the infrastructure were 
built like bridges, roads, aqueducts, public objects like public water pipes, clock towers, Turkish baths, inns, resting 
facilities, and religious objects as mosques, dervish lodges. From the sacral architecture we have the famous  Sersem ali 
dede turbe in the complex of Arabati baba Teke as well as the turbe of the sisters founders of the Sharena Dzamija (The 
colourfull Mosque). 

This objects are from different periods of the Turkish construction. Sharena Dzamija is part of the Turkish 
baroque. The turbe is from the early Islamic period as well as the Turkish bath. While the famous Arabati Baba teke was 

thbuilt in many phases till the middle of the 19  century. 
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Denes edinstveniot  amam  vo Tetovo e lociran na leviot breg na reka Pena , vo blizina na 
Øarena xamija  è mostot poznat kako Paøin  most(Paøa koprusu).Ovoj amam  e od tipot na edine÷nite 
amami koj svoevremeno sluæel za bawawe è na dvata pola vo odredeni termini na denot.
Tetovskiot  begov amam( “Ishak-beg koe so vakuf- nameto od 1469god go nasledil Isa beg ili po 
drugi podatoci go izgradil Kebir Mehmed ^elebi bratot na Isa-beg”) poteknuva od 15 vek 
pretstavuva zna~aen i monumentalen spomenik na svoeto vreme.
Vo gradot do pred 30-tina god postoeja 5 mosta ednola÷ni ¾èäàíè âî kamen koi ja presvoduvaat r. Pena  
vo centralnoto gradsko jadro-ãðàäåíè îä 16-18 âåê.Denes postoi eden ño÷uvan most .
Po primerot na äðóãèòå ìîñòîâè ãðàäåíè íà Áàëêàíîò na patot Tetovo -Skopje å Æelinskiîò  ili 
“Kukli begov most”,

Izgraden e od obraboten kamen è se sostoi od 4 prekrøeni la÷ni otvori è klunovi za 
usmeruvawe na pritisokot na recnite vodi. Æelinskiot most e izgraden vo 1-va polovina na 16 vek. 
Negoviot ktitor e Mehmed beg , poznat kako “Kukli-beg” za kogo se smeta deka bil SanŸak-beg na 
Prizrenskiot sanŸak è sanŸak- beg na Skadar.Ovoj most pretstavuva eden od najubavite i najstari 
mostovi vo Makedonija. 
Kompleksot Arabati Baba te}e e izgraden od Rexep Pa{a i negovite sinivi:Abdurahma Pa{a i 
Xeladin beg.Ima pove}e gradbi : kulata naFatima,[adrvanot,Turbeto,Mezxitot,^e{mite 
i drugite stopanski objekti.Ima fresko dekoracija i kopanici izraboteni od poznati majstori.Toa e 
najgolemo te}e od vakov tip na Balkanot.
      Evolucijata na domot za `iveewe e neraskinlivo povrzana so evolucijata na  ~ovekot. 
Blagodarenie na ve{tinata na majstorite graditeli od slovensko poteklo   koi svojot zanaet go 
prenesuvale od koleno na koleno, i so golemo poznavawe na  drvenite konstrukcii  i kamenot ,ja 
razvile sopstvenata forma  oblagorodena so novite naviki na gradskiot ̀ ivot  pretstavuvaj}i se  vo 
tradicionalnata ku}a. 
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[arena xamija  e del od kompleks na objekti od islamskata kultura kako sredi{te na 
verskoto  duhovnoto i kulturno `iveewe vo gradot.Toa se  verski objekt-ednokupolna xamija so 
poligonalno minare, ÷e{ma,  turbe , amam è begovite konaci, kade xamijata go zavzema centralnoto 
mesto.
Imeno na temelite na  starata xamija  koja  za vreme na svojot `ivot ja podignale  dvete nema`eni 
sestri Hur{ide i Mensura  Hatun (~ie{to turbe HG.930/1524 e vo dvorot na xamijata), a podocna  so 
odluka na toga{niot Pa{a- Abdurahman (HG.1249/1833-34) na istoto mesto  se obnovuva i dograduva 
postojnata xamija . Vnatre{niot mobilier, mihrab, mimber, ku{k se celosno obraboteni so 
geometriska dekoracija vo bel mermer,dodeka vnatre{nite i nadvore{nite tranzeni se dekorativno 
obraboteni so vegetabilna ornamentika.
Site nadvore{ni  è vnatre{ni delovi na xamijata bez niedno kat~e  prazno mesto se pokrieni so 
yidni dekoracii vo stilot fresco-seko od zapadniot  baroken stil na Italijanskite i doma{nite 
majstori -slikari, i e edinstvena od ovoj tip xamii na Osmanliskata arhitektura(za koi {to mo`e da 
se pro~ita od hronogramot na natpisnata mermerna plo~a nad  vlezniot portal(vo stih na poznatiot 
dervi{Mehmet Muradi,1833-34god).
Zidanata kupola na turbeto  bila  nosena na trompi(edinstvena od ovoj tip na ovoj region)nadvisena 
nad  8-agolna osnova na gabaritot na objektot..Kupolata trebalo da gi pokriva grobovite na dvete 
nema`eni sestri-ktitori na [arena Xamija.Hronogramot na ni{anot nad grobot na Hur{ide Hatun, 
kade e zapi{an datumot 930/1524 kako godina na smrtta ,ni pomaga  da dojdeme do pribli`niot datum za 
izgradbata na turbeto è prvata izgradba na xamijata.

Xhamija e Larme, është pjesë e kompleksit të objekteve të kulturës islame si qendër e jetës fetare, 
shpirëtërore dhe kulturore të qytetit.Kompleksi paraqet objekt fetarë të përbërë nga xhamija me një kupolë më minare 
poligonale, çesme, tyrbe, hamam dhe konaqet e beut, ku xhamia zenë vendin qendror.Përkatësisht në themelet e xhamisë 
së vjetër, e cila gjatë jetës së tyre e kanë ngritur dy motrat e pamartuar, Hurshide dhe Mensura Hatun ( tyrbet e të cilave 
gjenden në oborrin e xhamisë hixhër 930/1524) dhe më vonë me vendim të Abdurrahman Pashës, pashait të atëhershëm 
në vendin e njejtë mermetohet dhe rindërtohet xhamia ekzistuese.
 Orenditë e brendshme të xhamisë si mihrabi, mimberi dhe  qyshku janë të përpunuara tërësisht dekori gjeometrik prej 
mermeri të bardhë, kurse tranzenet e jashtme dhe të brendshme janë të përpunuara në mënyrë dekorative nga 
ornamentika vegjetabile. Pjesët e jashtme dhe të brendshme të xhamisë janë të mbuluara me dekorime murale të stilit 
fresko-seko, të ngjajshme me stilin barok të mjeshtërve italian dhe të vendit dhe kjo paraqet llojin unikatë të arkitekturës 
osmane( për të cilën mund të kuptohet nga kronogrami në mbishkrimin, që gjendet në derën hyrëse të xhamisë në vargjet 
e dervishit të famshëm të asaj kohe, Mehemt Murati 1833-34). Kupola murale e tyrbes është bartur me trompe ( unikate 
të këtij lloji në këtë rajon) e vendosur në bazë tetëkëndëshe në gabaritin e objektit.Kupola është dashur t'i mbuloj varret e 
dy motrave themeluese të Xhamisë së Larme.Kronogrami i shkruajtur mbi varrin e Hurshide Hatun, ku është shkruar 
data 930/1524, që paraqet vitin e vdekjes, na mundëson të vijmë në datën e përafërt të ndërtimit të tyrbes dhe datës së 
ndërtimit të parë të xhamisë. 

Sharena Dzamija (The colorfull Mosque) Is part of the complex of objects from the Islamic culture as a 
center of the religious, spiritual and cultural life in the city. It is a religious object-one dome mosque with a polygonal 
minaret, a water tap, turbe, Turkish bathand the Beg's living place where the mosque has the central position. Namely, 
the foundations of the old mosque, which was founded by two single sisters Hurshide and Mensura Hatun (whose tomb 
is in the yard of the mosque, HG 930/1524). Later by the decision of the Pasha-Abdurahman (HG.1249/1833-34) the 
mosque is rebuilt and super-structured on the same place. The interior, mihrab, member, kushk are completely 
geometrically decorated with white marble, while the inside and outside tranzens are decoratively elaborated with floral 
ornaments.
All the exterior and interior parts of the mosque, without any empty space, is covered with wall decorations in the fresco 
style from the west baroque style of the Italian and domestic masters-painters and is unique of this type of mosques of the 
Ottoman architecture.  ( this can be seen in the chronogram of the marble plate on the entrance portal ( written in verse by 
the dervish Mehmet Muradi, 1833-34). 
The built dome on the turbe (tomb) was carried on tromps (a unique of this kind in this region) hanging over 8-angled 
base on the complete base of the object. The dome should be covering the graves of the unmarried sisters-founders of the 
Sharena Dzamija. The chronogram on the grave of one of the sisters Hurshide Hatun, where the date 930/1524 is entered 
as the year of death, helps us reach the date of the construction of the tomb and the first construction of the mosque.
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Sot hamami i vetëm në Tetovë gjendet në bregun e majt të lumit Pena ( Shkumbin) në afërsi të Xhamisë së 
Larme dhe urës së njohur me emrin “ura e pashës “ ( pasha koprusu).Hamami i takon tipit të hamamve që në kohën e vetë 
ka shërbyer për të bërë banjë të të dy gjinive në termine të ndryshme gjatë ditës.
Hamami i beut në Tetovë( “Is'hak-beut  të cilin  në bazë të vakëfnames nga viti 1469 e ka trashëguar Isa-beu, ose sipas 
disa burimeve të tjera e ka ndërtuar Kebir Mehmet Çelebi-vllai i Isa-beut”) e ka origjinën në shekullin e XV dhe paraqet 
monument të rëndësishëm të asaj kohe.
Në Tetovë para 30 viteve kanë ekzistuar 5 ura të vjetra të ndërtuara nga guri, të cilat e kanë lidhur qytetin e Tetovës në 
pjesët qendrore të tij, ku ka kaluar lumi Pena, kanë qenë të ndërtuara në shekujt XVI-XVIII.Sot është ruajtur vetëm njëra 
nga këto ura. 

Sipas shembullit të urave të tjera të ndërtuara në Ballkan në rrugën Tetovë  Shkup është edhe Ura e Zhelinës, 
ose “Ura e Kukli Beut”. është e ndërtuar nga guri i përpunuar dhe përbëhet nga katër vrima gjysëmharkore dhe sqepe për 
riorientimin e shtypjeve të ujit të lumit. Ura e Zhelinës është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit të XVI.Ndërtues i 
kësaj ure është Mehmet Beu, i njohur si “Kukli-beu”, i cili mendohet se ka qenë sanxhakbeg i Sanxhakut të Prizrenit dhe 
Shkodrës.Kjo urë paraqet njërën nga urat më të vjetra dhe më të bukura në Maqedoni.
Kompleksi Arabati Baba Teqe është ndërtuar nga Rexhep Pasha dhe djemt e tij: Abdurrahman Pasha dhe Xheladin beu. 
Ka disa ndërtesa: Kulla e Fatimes, shadërvani, Tyrbja, Mesxhidi dhe Çesmet si dhe objekte të tjera ekonomike.Ka 
dekorime të freskave të realizuara nga mjeshtër të njohur të kohës. Arabati Baba teqe është teqeja më e madhe e këtij lloji 
në Ballkan. 

Evoluimi i shtëpisë për jetesë është i lidhur me evoluimin e njeriut. Duke u falenderuar aftësive të mjeshtërve-
me origjinë sllave, të cilët zanatin e tyre e kanë trashëguar brez pas brezi si dhe njohuritë e tyre për konstruksionet e 
lashta dhe gurit, e kanë zhvilluar formën vetanake të shkrirë në veset e jetesës qytetare, duke u prezentuar me shtëpinë 
tradicionale tetovare. 

Today, the only Turkish bath in Tetovo, is located on the left bank of the river Pena, in the close area of the 
Sharena Dzamija and the bridge known as the Pasha's bridge (Pasha koprusu). This Turkish bath is from the type of 
single baths which in their time served for bathing of both sexes in certain periods of the day. 
The Tetovo's Beg's Turkish bath (Ïsak-beg which by the powering 1469 inherited Isa-beg or by other data built by 

thKebir Mehmed chelebi-the brather of Isa-beg”) is frm the 15  century and it represents a significant and 
monumental monument of its time. 
In the city until 30 years ago, there were 5 bridges with one arch built in stone which are placed over the river Pena in the 

th  central city region-built from the 16-18 century. Today there is only one preserved bridge.
Following the examples of other bridges built on the Balkans, on the road Tetovo-Skopje the Zelino's or the “Kukli beg's 
bridge”was built. 

It was built from a previously prepared stone and is consisting out of a 4 crossing arch openings and peaks, to 
thdirect the pressure of the river. It was built in the first half of the 16  century. Its founder is Mehmed beg, known as Kukli 

beg for which it is thought to be a Sandzak beg of the Prizren sandzak and sandzak beg of Skadar. This bridge is one of the 
most beautiful and oldest bridges in Macedonia.
The complex Arabati Baba Teke is built by Redzep Pasha and his sons: Abdurahma Pasha, and Dzeladin Beg. There are 
more buildings: The Fatima's tower, the fountain, the tomb, the water taps and other commercial objects. There is a 
fresco decoration and carpentry made by famous masters. It is the biggest Teke of this kind on the Balkans. 

The evolution of the homes for living is unbreakably connected with the evolution of men. Thanks to the skills 
of the craftsmen-builders, with a Slavic background, who transferred their knowledge to the next generations, and with 
the enormous knowledge of the wooden constructions and stone, they developed a personal form enriched with new 
habits of the city life representing the traditional house.
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ISTORIJA

HISTORIA

Preku arheolo{ki tragi `ivotot vo tetovskiot kraj mo`e da se sledi nanazad okolu 7 000 god. Od 
predistorisko vreme poznati se naselbi na mnogu malku mesta. Daleku najbrojni se ostatocite od 
anti~ka epoha osobeno od nejziniot kraj  -  ranovizantiski period.

Vo periodot do docniot 6 vek pri naletot na Avaro- slovenskite plemiwa  }e bidat uni{teni 
mnogu gradi{ta, kreposti i crkvi kako posledni upori{ta na rimskata vlast vo Polog.

Imeto Polog po~nuva da se pojavuva vo 11-ot vek koga ovaa oblast po raspadot na Samoilovata 
dr`ava bila pod Vizantiska vlast.Tetovo so imeto Htetovo se javuva vo 13 i 14 vek koga Makedonija e  
pod vladeewe na Srpskoto carstvo.Vo toj period Htetovo e golema selska naselba. Ve}e vo 15 vek se 
spomenuva kako grad.

Od periodot na Turskoto vladeewe koe zapo~nuva od 1392 god. i trae se do po~etokot na 20 vek  
postojat brojni ostatoci od materijalna i duhovna kultura kako tvrdini, ~amii, amami, te}iwa i dr.   
Vo zapisite na turskiot istori~ar ]atib ^elebi {to datiraat od 17 vek namesto Tetovo se sretnuva 
pod imeto “Kalkandelen” Postignatiot ekonomski porast na makedonskoto gradsko i selsko 
naselenie vo po~etokot na 19-ot vek pozitivno se odrazilo vrz duhovnata nadgradba vo op{testveniot 
`ivot vo tetovskiot kraj.

Od ovoj period t.e. periodot na prerodbata se javuva poznatiot makedonski pisatel, 
stihotvorec, preveduva~, bibliotekar, tetoecot Kiril Pej~inovi}Roden okolu 1771god. vo s. 
Tearce..Toj kako igumen vo Le{o~kiot manastir sv. Atanasija go obnovuva za da potoa vo nego formira 
bogata manastirska biblioteka. Toj ostavil nekolku pi{ani dela i toa: “Ogledalo”, “Ute{enie 
gre{nim” i “@itieto na Knez Lazar”, site pi{uvani na razbirliv makedonski naroden jazik.Toj }e go 
napi{e i epitafot nadgroben natpis na kamena plo~a {to go izdlabil so svoja raka. 

Na po~etokot od 20-ot vek  vo vremeto  koga VMRO (Vnatre{no makedonska revolucionerna 
organizacija) razvi {iroka dejnost kako pripremna akcija za vooru`eno vostanie protiv 
Osmanliskata vlast .Tetovo i celiot polo{ki kraj zede u~estvo vo osloboditelnata borba kako i 
drugite gradovi vo Makedonija. Tetovo gi snabduva{e vostanicite  komiti so maliherovi pu{ki, 
berdaniki i tetovski martinki. Vo ovoj period posle Ilindenskoto vostanie zapo~nuva i razvojot na 
nacionalnata svest kaj makedoncite. 

Nëpërmjet gjurmëve arkeologjike jeta në rajonin e Tetovës mund të ndiqet që para 7.000 viteve.Nga koha 
prahistorike janë të njohura shumë pakë venbanime. Të dhëna më tepër ka nga koha antike, posaçërisht nga përfundimi i 
kësaj periudhe-periudha e hershme bizantine. Në periudhën deri në shekullin e VI-të gjatë dyndjeve të fisve avro-sllave, 
do të shkatërohen shumë qytete, kreposte dhe kisha, të cilat kanë qenë strofullat e fundit të pushtetit romak në Pollog. 

Emri Pollog, fillon të paraqitet në shekullin e XI, kur ky rajonë pas shkatrimit të Mbretërisë së Samoilit bie nën 
pushtetin bizantin.Tetova me emrin Htetovo fillon të paraqitet në shekujt XII dhe XIV në kohën kur Maqedonia gjendet 
në sundimin e Mbretërisë Serbe. Në këtë kohë Htetova është një fshat i madhë. Në shekullin e XV Tetova përmendet si 
qytet. 

Nga periudha e sundimit osman, që fillon nga viti 1392 dhe zgjat deri në fillim të shekullit XX ekzistojnë 
mbetje të shumta të kulturës materiale dhe shpirtërore si kështjella, xhami, hamame, teqe dhe të tjera.

Në shkrimet e historianit turk Qatip Çelebi, të cilat datojnë që nga shekulli i XVII Tetova përmendet me emrin 
“Kallkandelen”. Zhvillimi ekonomik i popullatës qytetare dhe fshtare në shekullin e XIX pozitivish është reflektuar në 
jetën shpirtërore dhe shoqërore të rajonit të Tetovës. 

Në këtë periudhë e ashtuquajtur periudha e rilindjes në skenë paraqitet shkrimtari, poeti, përkthyesi, 
biblotekisti i njohur maqedonas, tetovari Kiril Pejçinoviq.Ka lindur rreth vitit 1771 në fshatin Tearcë.Ai si igumen në 
Manastirin e Leshkës Shën Atanasij e ripërtrinë dhe më pas e formon bibliotekën e pasur të manastirit. Ai pas vetes ka 
lënë disa vepra të shkruara edhe atë: “Pasqyra”, “Ngushllim për mëkatarët”, “ Jeta e Knez Llazarit”, të gjitha të shkruara 
në gjuhën popullore maqedonase.Ai, do ta shkruaj edhe epitafin, mbishkrimin mbi varrin e tij, të cilin e ka gdhendur me 
dorën e tij. 

Në fillim të shekullit të XX në kohën kur VMRO-së (Organizata e brendshme revolucionare maqedonase) 
zhvilloi veprimtari të gjërë, aksione përgatitore për kryengritje të armatosur kundër sundimit osman, Tetova dhe tërë 
rajoni i Pollogut merr pjesë aktive në luftën çlirimtare ashtu si edhe qytetet tjera në Maqedoni. Tetova i furnizonte 
kryengritësit- komitët me pushkë maliherove, berdanike dhe martina tetovare.në periudhën pas Kryengritjes së 
Ilindenit fillon zhvillimi i vetëdijes kombëtare të maqedonasve.
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Through the archeological traces, the life in Tetovo, can be followed backwards to about 7000 years. From the 
prehistoric time, a lot of settlements are known. The biggest number are remains from the antic era especially the end-the 
early Byzantine period. 

thIn the period of the late 6  century in the invasion of the Avaro-slavic tribes a lot of buildings and churches will 
be destroyed as last bastion of the Roman power in Polog.

thNamely, Polog starts to appear in the 11  century when this area was under the authority of the Byzantine power after the 
th thbreak down of the Samoil's state. Tetovo, with the name Htetovo, appears in the 13  and 14  century when Macedonian is 

thunder the ruling of the Serbian kingdom. In that period Htetovo is a big village settlement. In the 15  century it is already 
mentioned as a city. 

thFrom the period of the Turkish ruling, which begins from 1392 and lasts till the beginning of the 20  century, 
there are a lot of artifacts from a material and spiritual culture like fortresses, mosques, Turkish baths, tekes etc. In the 

threcordings of the Turkish historic Katip Chelebi, which date from the 17  century, Tetovo is found under the name 
th“Kalkandelen”. The achieved economical rise of the Macedonian city and village population in the beginning of the 19  

century had a  positive impact on the spiritual superstructure in the social life in the Tetovo area.
From this period i.e. the period of renaissance, is the famous Macedonian writer, poet, translator, librarian, the 

tetoec Kiril Pejchinovik, born around 1771 in the v. Tearce. As the abbot of the Leshok's monastery St. Atanasija, he 
revives it and then formed a monastery library. He left us a numbwr of written works: “Mirror”, Üteshenie greshnim” (A 
comfort to the sinners) and “The life of the duke Lazar”all written in an understandable Macedonian language used by 
the people. He will also write the epitaph on a stone tombstone made by his hands.

thAt the beginning of the 20  century in the period when VMRO (The Inner Macedonian revolutionary 
Organization) developed a wide activity as a preparation action for the rebellion against the Ottoman empire, Tetovo and 
the whole area of Polog took part in the liberation battle as well as the other cities in Macedonia. Tetovo provided the 
rebels komiti with guns, Berdan rifles, and Tetovo's martinka. In the period after the Ilinden appraisal is th period of the 
beginning of the development of the national conscious with the Macedonians.

HISTORY
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Periodot na Balkanskiote vojni 1912- 
1913 god. i  sramniot Bukure{ki dogovor (10 
avkust 1913 god.) e najtragi~na stranica vo 
istorijata na makedonskiot narod. Makedonija 
povtorno potpadna pod tu}a vlast ovojpat 
razdelena pome|u trite sosedni dr`avi;: Srbija , 
Grcija i Bugarija.Vo ovoj period Tetovo i 
tetovsko potpa}a pod Srpska vlast. 

Za vreme na Prvata Svetska vojna Tetovo 
i Tetovsko bea okupirani od Bugarija. Potoa se 
najdoa so drugite gradovi na “Vardarska 
Makedonija” vo granicite na kralstvoto SHS , 
podocna Kralstvo Jugoslavija.

P o  o k u p a c i j a t a  n a  K r a l s t v o t o  
Jugoslavija od strana na Hitlerovskiot 
fa{isti~ki re`im, cela zapadna Makedonija 
zaedno so Polog  be{e okupirana od fa{isti~ka 
Italija, a administrativno predadena na 
upravuvawe na Albanija.  

M a k e d o n s k i o t  n a r o d  p r e k u  
~etirigodi{no vooru`ena i  Narodno 
Osloboditelna vojna ( 1941- 1945 god.), izvojuva 
nacionalna sloboda. Vo taa borba zede u~estvo i 
narodt od Tetovo i tetovskiot kraj.

Borbite vodeni kaj Beli~ica i na drugi 
mesta vlegoja vo istorijata na Osloboditelnite 
borbi na makedonskiot narod. Tetovo i tetovsko 
gi dade narodnite   heroi  \oce Stoj~eski, Todor 
Ciposki Merxan.

Tetovo se gordee so faktot {to prviot 
CK na KPM na ~elo so Lazar Koli{evski be{e 
formiran tokmu tuka na 19. 03. 1943 vo ku}ata na 
bra}ata Jovanovci .

Vo Tetovo i tetovsko ima izvonredno 
bogat fond na spomenici so koj se prezentira 
Istoriskoto minato na ovoj kraj. Spored 
muzejskata evidencija vo gradot Tetovo i 
okolinata postojat 4 spomen plo~i od periodot 
na prerodbata, 17 spomen plo~i od periodot na 
NOB, 4 spomenici od NOB, 2 spomen bisti na 
padnati borci od NOB, 2 spomen ku}i  
memorijalni muzei.

Periudha e luftrave ballkanike 1912-1913 dhe 
Marrveshja e turpshme e Bukureshtit (10 gusht 1913) 
paraqet faqen më tragjike të historisë së popullit 
maqedonas. Maqedonia përsëri ra nën sundimin e huaj 
dhe kësaj rradhe e ndarë ndërmjet tre shteteve fqinje: 
Serbisë, Greqisë dhe Bullgarisë, Në këtë periudhë Tetova 
dhe rrethina bien nën sundimin serb. 

Gjatë kohës së Luftës së Parë Botërore Tetova 
dhe rrethina ishin të okupuara nga Bullgarija. Më vonë u 
gjendën së bashku me qytete të tjera të Maqedonisë në 
kuadër të provincës “Maqedonia e Vardarit” në kufijtë e 
mbretërisë SKS dhe më vonë të Mbretërisë së 
Jugosllavisë.

Pas okupimit të Mbretërisë së Jugosllavisë nga 
ana e regjimit fashist të Hitlerit e tërë Maqedonia 
Perendimore, përfshirë këtu edhe Pollogun u okupuan 
nga Italia fashiste, kurse administrativisht iu la në drejtim 
Shqipërisë.

Populli maqedonas nëpërmjet luftës së 
armatosur katërvjeçare dhe Luftës Nacional-çlirimtare 
(1941-1945) fiton lirinë kombëtare. në këtë luftë morri 
pjesë edhe populli i Tetovës dhe rrethinës.

Luftërat e bëra në Beliçicë dhe në disa vende të 
tjera kanë hyrë në historinë e luftrave çlirimtare të 
popullit maqedonas. Tetova i ka dhënë heronjtë e popullit 
Gjoce Stojçeski dhe Todor Cipovski-Merxhan.

Tetova krnohet me faktin se celula e parë e 
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Maqedonisë 
është formuar në këtë qytet më 13.03.1943 në shtëpinë e 
vllezërve Jovanovci.

Tetova posedon një fond të pasur të 
monumenteve historike, nëpërmjet të cilëve prezentohet 
e kaluara historike e këtij rrethi. Sipas evidencës muzeale 
në qytetin e Tetovës dhe rrethinë ekzistojnë 4 pllaka 
përkujtimore nga koha e rilindjes, 17 pllaka përkujtimore 
nga koha e LNÇ-së, dy bista të luftëtarëve të rënë në 
LNÇ, dy shtëpi-muze-muze memoriale. 
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The period of the Balkan wars 1912-1913 and the 
thshameful  Bucharest contract (August the 10  1913) is the 

most tragic page of the history of the Macedonian people. 
Macedonian is once again under a foreign authority and 
this time divided between the three neighboring 
countries: Serbia, Bulgaria and Greece. In this period 
Tetovo and its area is under the Serbian authority. 
During the I World War Tetovo and its area were occupied 
by Bulgaria. Then belonging to the Vardarian Macedonia 
with the other cities fell under the borders of the SHS 
kingdom later the Kingdom Yugoslavia.
After the occupation of the Kingdom of Yugoslavia by 
Hitler's fascistic regime, the whole West Macedonia and 
Polog,  is occupied by fascistic Italy, and administrative 
transferred to Albania. 
The Macedonian people through the 4 year liberation 
battle (1941-1945) won a victory and national freedom. 
The people from Tetovo and its area took part in this 
battle. 
 The battles by Belichica  and other places entered the 
history of the Liberation battles of the Macedonian 
people. Tetovo gave a lot of heroes like Gjoce Stojchevski 
and Todor Cipovski Merdzan.
Tetovo is proud with the fact that the first Central 
committee meeting of the KPM with Lazar Kolishevski 
presiding was formed here on 19.03.1943 in the house of

 

 
the brothers Jovanovci.
In Tetovo and the area there is a remarkable reach fund of 
monuments which presents the historic past of this region. 
According to the Museum's data of the city of Tetovo and 
the area there are 4 memorial tablets  from the period of 
the renaissance, 17 memorial tablets from the period of 
the Liberation battles, 4 monuments from NOB, 2 
memorial statues of fallen soldiers from the NOB and 2 
memorial houses- memorial museums.  



24

24

Sodr`ina

Table of contents
Përmbledhje

 Tema / Temë / Subject  Strana / Libri o fletorje / Page

GRADOT TETOVO
QYTETI I TETOVËS
THE CITY OF TETOVO............................................................. 3

CRKVI I MANASTIRI
KISHAT DHE MANASTIRET
CHURCHES AND MONASTERIES...........................................5

ETNOLOGIJA
ETNOLOGJIA
ETHNOLOGY..............................................................................9

ARHEOLOGIJA
ARKEOLOGJIA
ARCHEOLOGY..........................................................................13

OSMANLISKI SPOMENICI
MONUMENTET OSMANE
MONUMENTS FROM THE OTTOMAN PERIOD..................16

ISTORIJA
HISTORIA
HISTORY....................................................................................20

Grafi~ki dizajn: Dra{ko Serafimovski
Pe~ati: Pe~atnica Napredok - Tetovo





Nacionalna ustanova
Muzej na tetovski kraj - Tetovo

Ul. “Radovan Coni}” br.92
Tel-faks: ++ 389 44 338 902

e-mail: tetovo_muzej@yahoo.com


	1: korica
	2: korica vnatre
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	27: Korica zadna vnatresna
	28: Korica zadna

