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Со векови, во Тетово за на-
етчиството било носеч-
ка сто панска дејност и 

основна жи вотна потпора на 
градското население. Покрај 
трговците, и занаетчиите 
прет  ставувале составен дел 
од чаршијата и во неа се соз-
давале и се не гувале специ-
фичните морал ни норми. Тоа 
бил оној слој од населението 
од кој потек нала и градската 
интели ген ција. Во овој град 
занает чиството се појавило 
уште во периодот пред до-
аѓањето на Османлиите, а 
особено се развило по нив-
ното доаѓање на овие про-
стори.

Карактеристично за те тов-
ските занаетчии е тоа дека 
секоја занаетчиска куќа по-
седувала барем по едно лозје 
или нива, со што имале по-
добри можности за опстанок, 
особено во времето на го ле-
мите економски кризи.

Дури половината од се-
мејствата живееле од зана-
етчиската дејност. Меѓу нив 
имало мошне угледни и бо-
гати, но повеќето секогаш се 

Во Тетово најголема концентрација на занаетчиски 
дуќани имало во Горна чаршија, на Бунар 
(цен тарот), на денешната улица "Страшо Пин-
џур" и на Масларскиот пазар каде што биле 
лоцирани занаетите со кои се произведувало 
тоа што му било потребно на селото.

Во последните две децении од XIX век, како и во 
првата половина на XX век, занаетчиите често 
пати се наоѓале во сериозни кризи кои на нив-
ната дејност им ги наметнало сè поголемото 
присуство на индустриски стоки.

наоѓале на работ на опста-
нокот. 

Во втората половина на 
XIX век во градот имало околу 
500 дуќани, а таа бројка ре-
чиси и не била променета и 
во периодот меѓу двете свет-
ски војни. Така, пред еко ном-
ската криза во триесеттите го-
дини на минатиот век, во Те то-
во работеле 31 дрво дел ски, 
21 абаџиски, 23 млекар ски, 
14 бојаџиски, 15 терзи ски, 17 
самарџиски, 12 му тавџи ски, 
14 часовничарски, 31 бер бер-
ски, 24 потковачки, 48 че в-
ларски, 33 месарски, 20 ши-
вачки, 16 ќурчиски, 16 ко жар-
ски, 15 јажарски, 15 опа ни-
чарски, 11 казанџиски, 11 ко-
ларски, 7 кујунџиски, 25 ли-
марски, 51 пекарски, 15 чај-
џиски, 17 ковачки, 9 бравар-
ски, 9 ножарски, 2 чибукчиски, 
2 молерски, 13 јорганџиски, 
24 волновлачарски и повеќе 
валавичарски, грнчарски, пу-
ш карски и други зана етчии. 

Еден од занаетите кој и го 
прославил Тетово е пуш кар-
скиот занает. Од рацете на 
овие мајстори произлегле 

поз натите пушки наречени 
тетовски мартинки. На по че-
токот на XX век овој занает го 
доживеал својот најголем по-
дем токму поради зголе ме-
ната побарувачка за пушки 
од страна на македонските 
востаници. Но, тоа било и 
истата причина поради која 
османлиските власти се по-
трудиле да дојде и до преки-
нување на оваа дејност.

ЗАНАЕТЧИИ И ДУ ЌАН ЏИИ
              
Многу често занаетчиите 

со своите дуќани се групи-
рале на исто место, иако не 
може да се каже дека тоа 
било правило. Сепак, некои 
за наети доминирале на од-
редени места, на пример, ку-
јунџиите и лимарите биле ло-
цирани кај Масларскиот па-
зар, калајџиите во Горна чар-
шија, ковачите покрај ано-
вите, мутавџиите претежно 
се наоѓале во центарот, браш-
нарите пред Тупан џамија, 
табаканите покрај реката Пе-
на на јазовите. Кон крајот на 
XIX век во градот имало вкуп-
но 13 еснафи.

Занаетчиски дуќани нај-
мно гу имало во Горна чар-
шија, на Бунар (центарот), на 
денешната улица "Страшо 
Пин     џур" и на Масларскиот па-
зар каде што биле лоцирани 
занаетите со кои се про из ве-
дувало тоа што му било пот-
ребно на селото.

Работниот ден на зана ет-
чиите и на дуќанџиите во Те-
тово го опишува Драго Си-
мовски (84), столар од Тетово, 
кој од својата шеста година 

морал да работи во зана ет-
чискиот дуќан на татко му: 
"Чираците стануваа во три 
часот наутро и одеа во куќите 
на калфите за да ги викнат за 
на работа и заедно, до четири 
часот, ги отвораа дуќаните, а 
во пет часот доаѓаа мај сто-
рите. Речиси во сите дуќани 
имаше и членови од семеј-
ствата на мајсторите. Така, 
уште од шест години и јас 
одев во нашиот дуќан. Патот 
до дуќанот го осветлувавме 
со фенери. Пред отворањето, 
пред да се почне со работа, 
низ чаршијата минуваа си-
митчиите и со гласно викање 
ни ги нудеа симит ите на ре-
дени на од пратови плетените 
табли, кои ги носеа на глава. 
Тука беа и салепчиите и ли-
мунадџиите. Чаршијата рабо-
теше до пет часот попладне, 
без пауза. Тогаш, во пет часот, 
мајсторот го испраќаше чи-
ракот во својата куќа за да го 
донесе ручекот и сите заедно 
да јадат во дуќанот".

Еснафите со православна 
вероисповед имале свои сла-
ви. Општиот назив на еснаф-
ската слава бил празник или 
пир. Секој занает имал своја 
слава, а сродните слави има-
ле заеднички. Мутавџиите го 
славеле летниот Св.Аранѓел, 
чевларите Св.Спиридон, тер-
зиите и мануфактуристите 
Петровден, меанџиите Св. 
Три пун, пекарите Св.Илија, 
касапите Св. Аранѓел, гра-
динарите Св.Трипун, самар-
џиите Голема Богородица, 
кујунџиите Св.Константин и 
Јелена, дограмаџиите, кал-
дрмаџиите и тулаџиите Св. 
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Бранислав 
СВЕТОЗАРЕВИЌ

Том, калајџиите, казанџиите, 
тенекеџиите и ковачите Св. 
Спиридон, јажарите Успение 
итн.

ИНДУСТРИСКИ СТОКИ

Во последните две де це-
нии од XIX век, како и во 
првата половина на XX век, 
занаетчиите често пати се на-
оѓале во сериозни кризи кои 
на нивната дејност им ги на-
метнало сè поголемото при-
суство на индустриски сто ки. 
Веќе во периодот меѓу двете 
светски војни се по јавиле и 
некои нови за на ети кои ги 
барало новото време. Така, 
првиот електротехнички за-
наетчиски дуќан е тој на Сто-
јадин Димитријевиќ и првите 
мајстори во него биле Благоја 
Давков и Трпе Ќафо. Потоа 
бил отворен и елек тро ин-
сталатерскиот ду ќан на Си мо 
Серафимовски Скаут итн. 

Сè поголемата конкурен-
ција од страна ги поттикнала 
занаетчиите да се здружуваат 
во нивната борба за опстанок. 
Тие биле здружени во За-
наетчиска комора, а во 1938 
година изградиле и За на ет-
чиско-задружен дом. Во со-
став на Комората тие биле 
организирани во посебни ес-
нафи. Комората ги штитела 
интересите на занаетчиите, 
ги информирала за закон-
ските и за другите промени. 
Организирала различни за-
наетчиски собири и забави, 
но покренувала и разновидни 
иницијативи, како што е за-
едничката резолуција со сто-
панските фактори од градот 
за покренување акција за 
оживување на стопанството 
во тетовскиот регион, преку 
изградба на значајни ин фра-
структурни објекти, на при-
мер, нови патишта, мелио-
рации, водоводи, училишни 

објекти и други зафати. На 
иницијатива на Занаетчиската 
комора во Тетово биле от во-
рени Занаетчиско ве чер но 
учи  лиште и Женско зана ет чи-
ско и домаќинско учи лиште.

Занаетчиско-набавно по-
тро  шувачката задруга, како и 
Кредитната задруга, биле ос-
новани во 1926 година и фун-
кционирале во интерес и за 
заштита на занаетите од кон-
куренцијата и од високите ка-
мати кои биле претежок то-
вар за тетовските зана етчии. 

Повеќето од наведените 
занаети денес веќе не по-
стојат во Тетово. Новото вре-
ме ги прегази. Исто така, веќе 
не постојат ниту старите ду-
ќанчиња, кои некогаш прет-
ставувале главна алка во жи-
вотот на тетовци. Оста наа са-
мо ретките спомени и ста рите 
фотографии кои пот сетуваат 
на некогашниот лик на овој 
македонски град.


