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ПРИЛОЗИ И ГРАЪА

Jovan F. TRIFUNOSKI

Београд

РАНШИ УЧЕНИЦИ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВШЕ
ИЗ ТЕТОВСКОГ KPAJA
Айсшракш: БиЬе интересантно ако прикажем да je позната Бо-

у Призрену, од свог оснивапьа 1871. године (задужбина
Симе AnnpejeBiiha Игуманова) постала зиача/на и за школовазье
кадрова из Kpajeea jyгонеточно од Шар-цланине, rij. у данаиныд
Републлшш Македонии. Тако je било у периоду под турском
влашНуод 1871. до 1912. године, а нетто ман.е знача]а Ьогослови]а je
нмала но ослобоЬе1ьу од Турака до Другое светское рата (услед
отвара1ьа Гимназнр у Тетову и У'ттсл.ске школе у Скошьу).
( тваран>ем Pcнублике Максдониje и ibene пособие Цркве везе
измену 1Грнзрепске богословаje и но них ученика из Тетовско-гостиварског Kpaja (из Полога и Полошкс котлиис) сасвим су прекинутс,
па je Тетовскотоспшарскн Kpaj нагло остао без неонходних
свештеника. С гаше у том погледу и данас je пепромен.еио.
rocjioB iija

Призрен и Тстово c-у два града у Orapoj Срби)и смештеми у
подгорипама Шар-планине. Нрви je у северозападно], а други у jyroисточио] подгорини. А измену НЛХ уздиже се средшшьи део планине рашчлавьен токовима Пр нзренскс и Теговске Бистрице. Због
тога je током дуге прошлое! тинарпо-пешачкл caoGpahaj измену
овнх градова био добро развгуеи. Тада je преко Тетова и Призрена
одржаваиа важна комуиикащца од Скошьа до Скадра. Призрен и
Тетово, са jejine и са друге стране Шар-планине у среднем веку су
били два важна ернека црквена средишта. У многим причама нашег
народа у Пологу 4yje ее реч Призрен.
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J. Трдфуноски

Био сам у прилица да на географско-етнографским проучаваньима (1945 -1951) пропуту)ем делу Тетовско-гостиварску об
лает у горшем делу слива Вардара и да qyjeM за по|'едине шихове
српске свештенике и српске учителье школоване у Призренско) богословфи. То су села: Беловиште, Лешак, Вруток, Пожаране, Дуф,
Куново, С'ретково, Теарце, Зубовде, Вратница, Челопек, Стенче,
Влковфа итд. Било je и ученика из града Тетова.1
Отвараше Призренске богословие био je особито крупан доraljaj за С'тару Србфу. А део Старе Србфе je и Тетовско-гостиварски Kpaj или Полог у горгьем сливу Вардара (по J. ЦвщиЬу). На
ведено сташе одре^енфе Немо приказа™ на примеру тетовског се
ла Беловишта, jep су се из тог села, почев од 1871. године, у При
зрену школовали четири свештеника и два учительа. Потицали су од
великог беловишког рода ПоповиКа, чфа je крена слава Митровдан.
Свештеници су се звали Деспот, Сарафин, Стефан и Ъор1)фа, а
имена учительа су Мисаило и Здравко. C'a породицама живели су у
родном селу Беловишту. KpajeM XIX и почетком XX века
свештеници и учительи били су у najôorbiiM годинама. ВеЬином су
настрадали у ратовима 1912-1918. године. Jедино je учитель Здравко
остао жив до иза Другог светског para.
ПоповиЬи су jeflaH од HajcTapujnx и HajnyBenHjnx родова у
целом тетовском Kpajy. За ших се зна да воде порекло од старинаца
и да су и рашце давали свештенике, па зато и носе нме ПоповиЬи.
Када се дознало да je у Призрену основана Богословфа, ПоповиЬи
су за кратко време од 1871. до око 1880. године унутили тамо на
школоваьье шест дечака од десет до четрнаест година.
Од наведених ученика у Призрену, како се у народу прича,
Деспот ПоповиЬ joui као дете показивао je необичну вошу за
кгьигом и учешем. Зато се нагадало шта he све од шега биты.
Постао je изузетан човек, naflBajao се од осталнх и постао прота.
Заслужан je за изградшу нове цркве у Беловишту, Koja je посвеЬена
Maлoj FocnojiiHH. Налази се са горше стране села. Гранена je око
1900. године. Неимар Kojn je зидао цркву био je из Средске у околини Призрена.
Цркву су живописали два Мфака - Тавро и Страте из села
Ocoja код Галичника (слив Радике). Подигл и су и звонару кад су им
се "очи отвориле и два дана je коло играло у црквено] порти".
I

J. Трифуноекл, Полог, аншройогеографска йроучаванм, Београд 1976.

http://www.balcanica.rs

Fanajn ученпци Л ризренске оогословЕце

279

Народ сматра да je беловишки живопис боли од ма Kojer у тетовском Kpajy. Црква има и приличан 6poj икона. Зато су луди из
других села долазили празничних дана да присуству|у богослуженьу
у ttoj. Тада je црква била препуна и то je било "велико време" за
Беловиште. Долазили су сви угледни л,уди из околике да код цркве
nopa3roBapajy о jaBHiiM стварима и aajeflHHHKHM бригама.
Поменути деспот имао je главну napoxnjy са седиштем у самом
селу Беловишту, Koja je захватала хришПанска села Одри, Брат
нину, Старо бело, Гло^и и друга. Та села су поред друма Тетово Косово н посве су близу |едио другом. Деспот се у свим стварима
признанно и питао ”као глава и цркве и села"
Ilapoxnje осталнх свештеника, koj' h су са cBojiiM породицама
тако^е стал но живели у родном селу Беловишту, ширнле су се
скоро у целом североисточном Пологу (тзв. Доти Полог) и у делу
ближе варошици Качанику (дужяо Косово). То je било на простору
од села Неироштена на jyr< >3ЦПаду, до данашгьих косовских села
Горница, Котлине, Длабочице и ,1ажинца на североистоку. Ту je
"кайфа" измену Косова и Полошке котлине.
Како се наводи у народу свакн од свештеника имао je jaxaher
Koiiiii и тако су они могли редовно да стигну и у najvvuuLeiiHja села
cBoje napoxiîje (на сат до три сата хода од Беловишта). Били су
луди од реда и угледа. .Годном penjy били су прави пародии
свештеници. Поправили су и пеке разорене цркве у селима cbojhx
napoxnja.

Рато ви 1912 -1918. године и у Тетовском Kpajy показали су се
врло nenoBOJbiio. По^еднни свештеници, као Сарафин, Стефан и
Ъорфуа тада су умрли, а умро je и учител. Мисаило. Мсфутим ца1’геже je народу пало убиство проте Деспота ПоповиНа, кога су Бугарп 1917. године спровели у познати логор за Србе у Сурдулици и
тамо га стрельали. ,1едан стари селак рекао ми je: "Од noKojHor Де
спота, Бог да му душу проста, инсмо могли бол.ег иаЬи".
Дан када je Деспот : lonomih стрелам у гьеговом родном селу.
jeaaH други стари мештанин опис-yje овако. "Дан je одмицао, а сунце
]ачало. На лeтгьoj жези село je Путало. Легао je пеки тарщ на п.иве,
баште и куЬе као у 3iiMCKoj ноЬи за великих снегова". Сне што су
некада били српски учители и свештеници ПоповиЬи Tpaje у бледом cehaity код joui по Kojer старфег по^динца.2
2 Село Беловиште посетио сам 047. године. МеЬутим добфао сам и
накнадно податке од насешеника у Београду пореклом из тог Kpaja.
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У то време - од 1871. године - како je веН речено и из других
тела Тетовско-гостиварске области одлазили су дечаци на
школованье у Призрен. Било их je неколико десетина. Тешко би
било nojeflHHanHO писати о свим тим српским свештеницима и
учителзима. Ипак, на терену je опште уверенье да су сви били врло
заслужни jep je у OBoj области Старе Cp6nje спречено ja4e ширеше
бугарско-ВМРО-вске црквене организащре и отвараше шених бугарских школа. О томе у народу нема поделтених мигшъеньа.
После смрти ових знаменитих чланова рода ПоповиЬа у тетовском селу Беловишту, као и после смрти српских свештеника у
другим селима Полошке котлине, нагло су наступиле неповолше
промене. Села су почела да ce ociinajy. Мла1)и льуди одлазили су у
свет, а ретко се ко од ньих враНао. Уопше, мали je 6poj оних Kojn су
остали ту да живе, раде и стичу као што су ньихови стари чинили.
Зато je oeaj Kpaj Старе Cp6nje брзо ocBojeH од муслиманских
Шиптара (Албанаца). Сада углавном тамо нема свештеника. У
теоским црквама не служи те служба Бoжja. Много je села у KojHMa
je хришНанство угашено након Другог светског рата.
*
**
Измену два светска рата, како je напред изнето, због отвараша
Гимназнре у Тетову и нарочито Учитешске школе у Скоптьу,
привлачност Призрена за ученике из Тетовско-гостиоварског Kpaja
ja маша. Али, тек после Другог светског рата, због ствараша посебне Републике Македонке школоваше 1)ака из Полошке котлине у
npH3peHCKoj богослови|'и сасвим je престало.
БележеНи ове редове хтели смо да укажемо на какве се драгоцене податке из наше прошлости може наиНи у сеоским несетьима
Тетовско-гостиварске области. Данае, наш народ joui памти и препричава само оно што може претвори у легенду. Све остало пролази без дубшег трага с немом равнодушношНу.
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