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Н Е К Е  КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛСТВА И П РО СВЕТЕ КОД
МУСЛИМАНА У ЗА ПАДНО М  ДЕЛУ РАШКЕ ОБЛАСТИ

Западни део Старе Рашке, тј. данашње територије општина 
Пљевља, Пријепоље, Прибој и Бијело Поље, Турци Османлије посте- 
пено су освајали после пораза херцега Стјепана на Брезници 1463. го- 
дине. Процес и иначе спорих освајања Османлије су у овом делу наше 
земље завршили 1465. године падом Пријепоља, Милешева, Пљеваља. 
Тако је био завршен дуги период својеврсног двовлашћа и безвлашћа, 
заправо праве агоније овог дела ембриона српске средњовековне 
државе.

После војног и територијалног запоседања овог и ширег просто- 
ра извршена је нова административно територијална и војна органи- 
зација. Успостављене су државне институције новог освајача и заведен 
турски тимарско-српахијски систем делимично прилагођен локалним 
условима и негде и понекад нису ни мењали затечено уколико је и њима 
одговарало.

За  тему овог рада посебно је значајна чињеница да су од 1572. до 
1833. године Пљевља била седиште Херцеговачког санџака који је био 
основан 1470. године. Фоча је била раније седиште тог санџака. Тако су 
Пљевља (то име се усталило од негде 1430. године, а до тада се ово насе- 
ље раније називало Брезница) постепено прерастала у град који је био 
не само административно-управни и војни већ је постајао и значајан тр- 
говачки, занатски и просветно-културни центар западног дела Рашке 
области. Још  еминентнији регионални просветни, културни и духовни 
центар Пљевља су била од 1880. па до 1912. године, када је овај град 
постао седиште новооснованог Пљеваљског санџака 1880. године. У 
овом делу Старе Рашке значајан трговачко-занатски и културни цен- 
тар био је и Пријепоље у XVII и у XVIII веку.

Да би власт освајача добила шири и дубљи, односно далекосежнији 
ослонац на освојеним територијама нису биле довољне само државне 
институције, институције чисто државне принуде (војска, полиција,
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правосуђе). Требало је организовано и усмерено ширити своју веру, 
културу, обичаје, морал, језик, писмо. Зато су Османлије на освојеним 
подручјима одмах подизали џамије и месџиде (мале џамије и обично без 
минарета). То се није чинило само због својих војника и чиновика (ме- 
ђу војницима је било и хришћана) већ и због ширења ислама кроз про- 
цес исламизације домаћег становништва. Осим џамија и месџида поди- 
зане су и завије или текије (склониште и боравиште дервиша којих је 
имало много и припадали су разним редовима). У варошима и касаба- 
ма, а нарочито у шехерима (градовима) изграђивани су и читави ком- 
плекси објеката (имарети) који су постајали верски, културни и про- 
светни центри. Такве комплексе (џамије, мектеби, медресе, библиоте- 
ке, јавне кухиње) није подизала држава. Њих су подизали и издржава- 
ли богати појединци завештањима (увакуфљавањем) покретних и не- 
покретних добара. То је веома ефикасно утицало на исламизацију до- 
маћег аутохтоног становништва иако су у томе пресудну улогу, ипак, 
одиграли економски и политички моменат. Тако се ширила исламска 
идеологија и турска државна идеја која ће код наших муслимана бити 
веома јака све до краја османске власти 1912. године па чак и до 
данашњих дана.

Највећи број турских достојанственика почевши од оних најнижих 
спахија-тимарника па до бегова, паша, везира и самог султана сматрао 
се обавезним да за, како се каже, своју „душу”, поред обављања стро- 
го професионалних дужности и обавеза државних функционера, поди- 
жу објекте од друштвеног и државног интереса. То је у том времену, 
посебно у XVI, XVII и у XVIII веку, била једна од изузетно важних вред- 
ности коју је пропагирао ислам. Ислам се идентификовао са државом, 
чак се и стављао изнад државе, тим више што су османски султани би- 
ли и халифе (верски поглавари сунитских муслимана у Турској импе- 
рији). Додуше, турски султани као халифе нису ипак били верски по- 
главари у класичном смислу, односно као понтифекс максимус или па- 
па, али је Турско царство било не само војничка већ и теократска др- 
жава.

Разуме се да то није било својствено само Исламу. Завеш тења и 
ктиторства било је и у Православљу и пре појаве ислама у нашим зе- 
мљама, а није било потпуно запостављено ни за време турске домина- 
ције. Заправо, ширењем и јачањем ислама и његове културе учвршћи- 
вала се и исламска, муслиманска држава која је и била заснована на 
Кур’ану, Шеријату и Суни, што ни данас није потпуно напуштено у не- 
ким муслиманским земљама.

Процес исламизације, па тиме и ширење исламске просвете и кул- 
туре, ипак је био спор и више су људи, посебно млади и чешће мушкар-
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ци него жене, појединачно прелазили у ислам до краја XVI и почетка 
XVII века у највећем делу простора који је предмет наше пажње. Ради- 
калнија исламизација била је захватила једино садашњи део пљеваљ- 
ске општине идући према Дрини крајем XV и у XVI веку. Нешто зна- 
чајнији број исламизираних одвијао се кроз „данак у крви” (девширма). 
Остали део западног дела Старе Рашке масовније је исламизиран тек 
крајем XVII и у XVIII веку и са мањим интензитетом до половине XIX 
века. Урбане средине, условно речено, као што су вароши и касабе 
Пљевља (Ташлиџа), Бијело Поље (Аково), Пријепоље, Нова Варош 
(Јени Варош) и Прибој имали су већину исламизираног становништва, 
али не одмах по оснивању и не увек. Руралне средине са огромним се- 
оским атарима, а посебно оне које су биле удаљене од вароши, тргова 
и паланки, као и од друмских комуникација (у оно време караванских 
путева) остале су са изразитом већинском хришћанском (православ- 
ном) популацијом. Н а такав процес исламизације на овом подручју си- 
гурно су битно утицали бројни манастири и цркве. То су били манасти- 
ри Милешева, Бања, св. Тројица, Куманица, Давидовица, Никољац. Од 
цркава треба посебно истакнути цркву св. Петра и Павла у Бијелом По- 
љу. На релативно малом простору западног дела Рашке области нала- 
зиле су се три епископска седишта (Милешева, Бања и црква св. Пе- 
тра и Павла) што је сигурно допринело споријој исламизацији.

У имаретима као комплексима и уз џамије и месџиде као сакрал- 
не објекте отварани су мектеби и сибијан мектеби (почетне муслиман- 
ске верске школе за децу) и медресе у већим местима (касабе, шехери) 
у којима се школовао нижи свештенички кадар и припремани будући 
студенти за више и високо верско образовање (виши слој улеме и тео- 
лошке студије). Тако се „уз помоћ тих верских установа ширио ислам, 
његово религијско учење и културна мисао.”1 Разуме се да се тако ттти- 
рила и учвршћивала и турска власт на освојеним територијама, па и на 
овој нашој територији.

У тим тзв. сибијан мектебима (дечијим школама) наставу су по- 
хађала и мушка и женска деца. У већим местима као што су Пљевља 
било је и чистих женских мектеба. У мешовитим мушким и женским 
мектебима децу су учили хоџе, а у чисто женским буле. Школованих и 
образованих учитеља и учитељица (муалима) било је веома мало, ско- 
ро никако у овим крајевима све до XIX века. Хоџе у мектебима су нај- 
чешће били свршени, па чак и несвршени ученици медреса нижег ран-

1 Јашар Реџепагић, Школсшво и upoceeiua у  Новом Пазару од XV до XX сшоле- 
ћа, Новопазарски зборник 18, Музеј „Рас”, Нови Пазар 1994., 92.
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га. По селима нису имали образовање ни тог нивоа и често су били са- 
моуки или полуписмени. Буле су биле само нешто више верски обра- 
зованије жене од осталих. У оним селима која нису имала ту срећу да 
имају мектеб, јер су била далеко од вароши и комуникација, децу су по- 
времено, обично за време Рамазана, учили путујуће хоџе који су нази- 
вани „сејјар хоџе” (путујући учитељи) или софте (ученици нижих ме- 
дреса). Слично је било и код православних Срба са путујућим калуђе- 
рима и поповима.2

Деца у мектебима и ученици (софте) у медресама учили су на 
арапском језику и његовом писму што је био случај и у целој Осман- 
ској империји, па и у Ататурковој Турској све до 1928. године. Ипак је 
арапско писмо било тешко прилагодљиво српском језику па се морало 
арапско писмо прилагодити додавањем наших писмених знакова као: ч, 
ћ, ц, п. Када је то писмо добило те знаке названо је аребица, арабица. 
У нашим крајевима то писмо је називано и турским писмом, турском 
јазијом. И Хајрудин Ћурић пише да су деца у мектебима се учила основ- 
ној верској поуци, али да ништа нису учена на свом матерњем језику.3 
Дове (молитве) училе су се напамет за потребе клањања (намаза), за- 
тим су се деца учила и основама исламског морала. Сматрало се да је 
арапски језик, језик Кур’ана и да се све мора учити на арапском. На- 
става је била „једнолична и монотона, огрезла у механицизму”.4 Још те- 
жу оцену о тој настави у муслиманским школама тог времена дао је пе- 
дагог и методичар Хамдија Мулић у својим радовима „Методика вјер- 
ске наставе”, Сарајево 1941. године и у „Новом Бехару” од 15. марта 
1940. године.5 Учионице су биле примитивне, нехигијенске и нису има- 
ле скоро никакву опрему и намештај. Деца су седела на патосу, читала 
и писала на малим клупицама (пештетама) које су биле испред њих. До- 
минирале су телесне казне као „важно средство васпитања у турском 
феудалном систему”.6

2 Војислав Богичевић, Исшорија развишка основних школа у  Босни и Херцего- 
вини 1463-1918.,С арајево 1965., 116.

3 Хајрудин Ћурић, Школске прилике Муслимана у  Босни и Херцеговини  
1800-1878. Београд 1965., 12.; Митар Папић, Школство у  Босни и ХерцеГовини за вре- 
ме аустроугарске окупације, „Веселин Маслеша”, Сарајево 1972., 23; Видоје Деспото- 
вић, Пљеваљско школство до 1998., Пљевља 1999., 17.

4 Ћурић, цитирано.
5 Хамдија Мулић, Нови Бехар, 15. март 1940., 174.; Исти, Методика вјерске на- 

ставе, Сарајево 1941., 20.
6 Ћурић, цитирано, 66.
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М еђутим и поред такве наставе на арапском и турском језику и 
писму наши муслимани нису никада заборавили свој матерњи језик, 
а ћирилица се одржала веома дуго. У дубровачким архивама ћирили- 
ца је често називана словинско писмо, српско писмо, буквица.7 И бо- 
сански муслимани су то писмо називали српским. Фехим Ефендић на- 
води пример писма Османаге Ризванбеговића из Стоца у којем он од 
Дубровачке Републике тражи да му одговор шаљу писан „српским пи- 
смом”. То писмо Османаге Ризванбеговића писано је 1752. године.8 
Зато  денационализација домаћег исламизираног становништва и 
није тада била богзна како изражена у широким слојевима муслиман- 
ске популације иако су се и сами називали Турцима а и други су их 
тако називали. То је било само због тога што су Турци Османлије би- 
ли носиоци исламизације у нашим земљама. Ни алхамијадо писме- 
ност и књижевност, која је у XVII и у XVIII веку, може се слободно 
рећи, доминирала у Босанском ејалету (покрајини), није код обичног 
муслиманског света била ухватила неког значајног корена, поготово 
у сеоским срединама. Вук Караџић је говорио да се најправилније го- 
вори у Босни и Херцеговини. Између осталог велики Вук пише: 
„истина да онамо по варошима и по градовима има много турскије 
ријечи, али би се готово могло рећи да у осталоме она браћа наша 
закона турскога, љепше српски говоре од сељака грчкога и римског 
закона”.9

Уствари, обични људи су се сматрали једноставно само муслимани- 
ма све до појаве османизма, и касније кемализма, од када ће и турска про- 
паганда радити на томе да се и муслимани словенског, па и српског, по- 
рекла идентификују као Турци Османлије. Најчешће се поистовећива- 
ла вера и нација и код Анадолаца у самој Турској. Код нас је то било и 
верификовано почетком седамдесетих година XX века. И Аустро-Угар- 
ска је после окупације Босне и Херцеговине 1878. године, а посебно у вре- 
ме режима Бењамина Калаја 1882-1903. године упорно је радила на то-

7 Војислав Богичевић, Писменосш у  Босни и Херцеговини, „Веселин Маслеша”, 
Сарајево 1975., 105.

8 Исто. Опширније видети: Ефендић Фехим, Ћирилска преписка босанских 
Муслимана са Дубровачком Републиком, „Гајрет”, Сарајево 1939.; Војислав Богиче- 
вић, Писменост у  Босни и Херцеговини за време аустроугарске окупације, „Весе- 
лин Маслеша”, Сарајево 1975.; Митар Папић, Школство у Босни и Херцеговини за 
време ауст роугарске окупације, „Веселин Маслеша”, Сарајево 1972.; Хајрудин Ћу- 
рић, Школске прилике Муслимана у  Босни и ХерцеГовини 1800-1878. БеоГрад 1965. 
Године.

9 Поповић Миодраг, Вук Стеф. Караџић, 1787-1864., Београд 1964., 355.
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ме да се босански и санџачки муслимани приклоне њиховој идеји о кон- 
ституисању босанске, касније бошњачке нације. Та идејно-политичка кон- 
струкција је била веома важна због спровођења империјалне политике 
те Монархије. Калај, односно Беч би на тај начин босанске и санџачке 
муслимане одвојили од своје дојучерашње сабраће Срба који би тако 
остали усамљени у својим историјским оправданим тежњама за коначно 
ослобођење и уједињење. Чак се ишло и на посебност бошњачког јези- 
ка и само на латиницу, али се на крају морала прихватити и ћирилица.

Нажалост, због посебних друштвено-економских, политичких и 
војних околности дошло је малтене до потпуне рестаурације тих дав- 
них идејно-политичких конструкција већ одавно нестале К  und К Мо- 
нархије. Тзв. Источно питање и Drang nach Osten су по, свој прилици, по- 
ново актуелни. Ипак све што је синтетичко и октроисано у друштве- 
но-историјским процесима и наметнуто у једном одређеном тренутку, 
односно времену, мора и да нестане када те тренутне политичке, еко- 
номске и војне околности престану да постоје.

Градитељи и оснивачи џамија, месџида, мектеба и медреса на по- 
четку консолидоване османске власти на нашим просторима, па и у 
овом делу древне Рашке, махом су били, изузев ретких случајева, тур- 
ски достојанственици домаћег порекла који су били исламизирани. Као 
што је већ речено то су били богати тимарници (спахије), бегови, па- 
ше, везири, кадије, муфтије, али било је међу њима и богатих тргова- 
ца и занатлија. З а  одржавање тих верско-просветних установа и 
плаћање имама, мујезина, хоџа, који су учили децу у мектебима, муа- 
лима (учитеља), затим мудериза (професора) који су предавали у ме- 
дресама, ти добротвори обезбеђивали су велика средства у новцу кроз 
разне фондове, затим увакуфљавањем кућа, дућана, ханова, млинова и 
земље. О томе постоје бројни документи тзв. вакуфнаме.

Постојала је и једна давна Уредба, поготово када се радило о но- 
воосвојеним немуслиманским подручјима, о обавези отварања мекте- 
ба код сваке новосаграђене џамије.10 У документима на арапском јези- 
ку ти најстарији мектеби називани су бејтат-талим, талимхане.11 Пре- 
ма објашњењу Филипа Хитија, познатог аутора Историје Арапа, кутаб 
је почетна верска школа која се организовала у самој џамији или је би- 
ла припојена џамијском комплексу.12 Према томе, сви ти ктитори и да-

10 Мулић, цитирано.
11 Реџепагић, 89.
12 Filip Hiti, Istorija Arapa, „Veselin Masleša”, Sarajevo 1973., 288; Реџепагић, 88.
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родавци знали су за ту обавезу и функцију мектеба и медреса. Дакле, 
цамије, мектеби и медресе грађени су и издржавани од приватне ини- 
цијативе иако је Османска империја била не само војно-феудална већ 
и теократска држава.

У првој половини XVI века на простору западног дела Рашке обла- 
сти или тадашње североисточне Херцеговине подижу се џамије и уз 
њих у њима отварају се мектеби као и медресе у непосредној близини 
џамија у градовима. Тако су настајали верски и културни центри у ло- 
калним оквирима, јер су медресе најчешће имале и богате библиоте- 
ке. Пљевља (Таслиџа) и у том погледу развијаће се брже и више од оста- 
лих тргова, паланки и вароши Херцеговачког санџака од када је постао 
административно-управни центар 1572. године. Највећу и најлепшу џа- 
мију у Пљевљима, а и много шире, подигао је Хусеин-паша Бољанић 
који је био пореклом из овог краја, тачније из Бољанића по чему је и 
добио презиме. Овај способни и енергични паша био је ожењен Шем- 
сом, сестром великог везира славног Мехмед-паше Соколовића, тако- 
ђер нашег земљака. Хусеин-паша је био херцеговачки санџак-бег, али 
и беглер-бег Дијарбекира, Багдада и Мисира (Египта). Славенко Тер- 
зић помиње Хусеин-пашин вакуф у Пљевљима из којег се издржавају 
његова џамија, медреса, мектеби и две такије.13 О Пљевљима, између 
осталог, и као важном муслиманском духовном центру, писали су и 
историчари Бехија Златар и Енес Пелидија. Из преписке турске адми- 
нистрације око половине XVII века види се да су у Пљевљима постоја- 
ла три мектеба, двије медресе и двије текије или завије (дервишке шко- 
ле).14 Сјајни турски путописац Евлија Ћелаби боравио је у Пљевљима 
1664. године. Иако је Ћелебија познат по својим пословичним прете- 
ривањима ипак су његови путописи (сијахатнаме) извор драгоцених по- 
датака. Тако је Ћелебија записао да у Пљевљима постоје две медресе 
и то медреса уз Хусеин-пашину џамију и медреса Осман-паше.

Исте године путописац Евлија Челеби боравио је и у Прибоју и у 
Пријепољу. Челебија је тада записао два Пријепоља: Горње и Доње 
Пријепоље. Према његовом опису, између осталог, набројао је десетак 
џамија, три медресе, пет мектеба, четири текије, што је изузетно пре- 
терано па макар то било и од славног Евлије. Зна се за Хаџиабдурах- 
манову, затим за Ибрахим-пашину и по легенди за Синан-ефендијину 
џамију. И у овом случају, као и у свим другим, градитељи и дародавци

13 Славенко Терзић, О наунним исшраживањима иљеваљског краја, Гласник За- 
вичајног музеја 1, Пљевља 1999., 24.

14 Деспотовић, 17.; Терзић, цитирано.
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били су домаћи људи који су се уздигли на положаје турских функцио- 
нера и који су се веома обогатили. Издржавањем свих тих верско-про- 
светних установа обезбеђивали су ти исти људи оснивањем вакуфа ко- 
ји су имали своје редовне приходе.

У Прибоју је у XVI веку постојала џамија и мектеб уз ту џамију. 
И у XVII веку Челебија помиње џамију и мектеб у Прибоју. Као Хаса- 
нагине задужбине помињу се џамија и мектеб из 1758. године. Уствари 
ти објекти су те године предати на употребу.15 Према Алији Бејтићу 
овај мектеб није био обична почетна веска школа (о томе опширније: 
Алија Бејтић, П рибој на Лиму под османлијском влашћу, Сарајево 
1945.).

Постоје веома важни извори, извори првог реда, у којима су број- 
ни подаци о џамијама, мектебима, медресама, текијама, вакуфима. То 
су статистички подаци (салнаме), пописне књиге (дефтери), докумен- 
ти о завештањима (увакуфљавањем) и дародавцима (вакуфнаме), ра- 
зни судски списи (сиџили), разноврсни записи турских и других путо- 
писаца, дипломата, историчара, трговаца, свештеника итд.

Карактеристично је да је турски школски систем остао непроме- 
њен све до друге половине XIX века без обзира што је до тада у Евро- 
пи, чији су се делови налазили у саставу Османског царства (Балкан), 
дошло је до веома крупних и епохалних научних и техничко-техноло- 
шких достигнућа. Разуме се да је то довело и до великих и незаустављи- 
вих друштвено-економских, политичких и културних промена што је 
омогућило европским хришћанским силама економски и империјални 
продор на Балкан и у Источно Средоземље чему је тежила и царска Ру- 
сија. Турска је у свим тим епохалним достигнућима и променама (пре 
би се могло рећи прилагођавањима, јер крупне промене није могла да 
изврши) веома заостајала што се свакако одражавало и на иначе заста- 
рео и стереотипан и још увек верски уоквирен образовни и васпитни 
систем. Такођер је карактеристично да у османском периоду школе ни- 
су водиле летописе или било које друге административне књиге у који- 
ма су се могле наћи потребни подаци.16

Просвета и култура у Османској империји имале су углавном вер- 
ски и теолошки карактер што је до хуманизма и ренесансе било при- 
сутно и у целој Европи. Било је нешто школа за војне, административ- 
но-управне, трговачке (пословне) и стручно-занатске потребе у којима

15 Вујадин Рудић, Сшановнишшво оишшине Прибој, Географски факултет, Бе- 
оград 1999., 154.

16 Ћурић, 12.
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су се учили и стручни и општи предмети, али је таквих школа било са- 
мо у великим градовима. Тек од половине XIX века посвећује се пажња 
отварању грађанских школа о којима се морала бринути држава и за 
које је држава морала да прописује наставне планове и програме. Ра- 
није су, добрим делом и касније, ученици мектеба и медреса добијали 
и бесплатан смештај, храну и књиге из вакуфских фондова и актуел- 
них дародаваца. Турски историчар Халил Иналџик у вези са каракте- 
ром образовања у Османском царству каже: „Све науке су биле саби- 
јене у уске оквире исламске просвете”.17

У нашим крајевима, па и на овом простору, био је присутан и ду- 
ализам у школама и настави због верско-конфесионалне различитости 
(црквене и манастирске школе код православних, а мектеби и медресе 
код муслимана). Српска православна деца у школама учила су на свом 
матерњем језику и писму док су муслиманска деца то морала да раде 
на арапском и турском језику и аребици, односно турској јазији. Пре- 
ма величини муслиманске популације, као и сигурно великом броју де- 
це дорасле за похађање школа и повлашћеном положају муслимана, 
број мектеба је ипак био мали. Посебно је било мало мектеба у сели- 
ма. И оно што се учило у мектебима и у медресама, тзв. медресама ни- 
жег ранга, било је углавном у функцији осећања припадности ислам- 
ској вери и етици, као и турској државној идеји која је била заснована 
на Шеријату и Суни. Од образованијих дародаваца било је захтева да 
се деца уче и граматици, науци о правним односима, општим грађан- 
ским предметима и другим корисним знањима (опширније видети: Ја- 
шар Реџепагић, Школство и просвета у Новом Пазару од XV до XX ве- 
ка, Новопазарски зборник, бр. 18, Нови Пазар 1994.). Ипак, у највећем 
броју мектеба и медреса, како је већ речено, ширем образовању и ствар- 
ној, тј. функционалној писмености није се придавала значајнија ва- 
жност, јер су били потребни људи одани вери и послушни султану и др- 
жави.

После реформи у Османском царству у првој половини XIX века 
(давање права немуслиманским народима, укидање јаничара и капета- 
нија, промене у феудалним и својинским односима) као и касније адми- 
нистративно-управне промене и територијална организација, прокла- 
мовање Уставног закона неминовно се морало приступити и реформи- 
сању школства и просвете. Нарочита пажња се морала посветити отва- 
рању грађанских школа са световним предметима и грађанским мора- 
лом, колико је то и тада било могуће. У вилајетима (покрајинама) осни-

17 Халил Иналџик, Османско царсшво, СКЗ, Београд 1974., 253.
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вана су Већа за школство, а у центрима санџака установљени су про- 
светни отсеци (Меариф кјатиби) који су се старали о издржавању шко- 
ла и плаћању наставног и другог особља. Ови отсеци или просветне ко- 
мисије, како су се понеше називале, подизали су и отварали основне и 
друге школе већ од почетка друге половине XIX века. Активност на 
отварању грађанских школа посебно је била евидентна када је босан- 
ски валија Топал Осман-паша енергичније почео да спроводи рефор- 
ме и у тој области. До тада, да то поново истакнемо, мектеби и медре- 
се били су без икакве контроле државе, односно државних просветних 
власти. Сенка Распоповић о томе пише: „Мектеби и сибијан мектеби 
као дио турског просвјетног система и на овом простору били су под 
пуном контролом Исламске вјерске заједнице и ’без присуства јавно- 
сти’.18 Дуго времена је било игнорисања, па и отпора слању деце у гра- 
ђанске школе, јер су муслимани били веома одани својим верским тра- 
дицијама.

Турска је и иначе, као и у свему, каснила са доношењем Закона о 
школству и нужним реформама у образовању и васпитању. Закон о 
школама донешен је тек 1869. године, а његов творац је био министар 
просвете Ахмет Џевдет-паша. По том Закону турска држава је имала 
исте обавезе према школама за муслиманску и хришћанску децу. У 
школама су били у употреби уџбеници на арапском и турском језику па 
су хришћанска деца због тога најчешће „остајала по страни од ових 
школа”.19 Највећи број муслимана није знао турски, посебно на сели- 
ма, а да и не говоримо о знању арапског језика. Због тога је у средњим 
школама било веома мало ученика. Тако је на пример, новопазарску ру- 
ждију (средњу грађанску школу) 1868. године завршило само пет уче- 
ника док је следеће 1869. године ту школу завршило још мање, четири 
ученика.20 И  иначе су наши муслимани турске (султанске) реформе при- 
мали са великим неповерењем и одбијањем (реформатора султана Мах- 
муда I називали су „влашки краљ Марко”).

О познавању турског језика најширих слојева народа, како хри- 
шћана тако и муслимана Иван Франо Јукић (псеудоним Славољуб 
Бошњак) у Представци султану Абдул Меџиду на једном месту пише: 
„да нам се царске и државне заповиеди и наредбе у босанском језику 
приопћују јербо по досадашњем приобћавању, никад потпуно нисмо

18 Сенка Бабовић-Распоповић, Пљевља у додиру са иолишиком „иншегралног 
југословенства", Гласник Завичајног музеја 1, Пљевља 1999., 198.

19 Папић, 39.
20 Реџепагић, 105.

82



НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛСТВА И ПРОСВЕТЕ КОД МУСЛИМАНА

знали шта нам се заповиеда и наређује. Код нас је не само код христи- 
ана турски језик непознат већ код истих Тураках; само по већим варо- 
шима по неколико Тураках има да турски знаду, а мања миеста никад 
точно не разумиу заповиеди”.21

Да би грађанским школама обезбедила сигуран извор прихода, од- 
носно финансирања, Турска је увела порез за школство од 2,5%. Тако 
добијена средства сливала су се у школске фондове (М еарафи сандук). 
По Закону о јавним школама сва деца до 12 година морала су похађа- 
ти реформисане сибијан мектебе и грађанске основне школе (иптида- 
ије). Осим ових основних школа отваране су и средње грађанске шко- 
ле као што су руждије (ниже средње школе општег типа), гиманзије 
(идадије), више школе (султаније), занатске школе (мештрутијате), 
учитељски курсеви, касније учитељске школе (дарул-муалимин). Поне- 
где су се руждије сматрале вишим основним, а понегде нижим средњим 
школама. У целом Османском царству је до 1854. године било само 60 
руждија.22 Руждије су сматране и нижим гимназијама, односно реалка- 
ма.23 Те школе похађала су деца од 10-15 па и до 19 година, када би про- 
дужили у гимназије (идадије). У Сарајеву је отворена руждија 1864. го- 
дине.

Колико је Турска каснила у отварању грађанских школа може се 
видети, и то веома експлицитно, на примеру тадашњег Новопазарског 
санџака. Тако је 1875. године на том целом и не малом подручју било 
само 64 мектеба, четири медресе и четири руждије. Према службеним 
подацима у Босни и Херцеговини 1876. године било је 917 мектеба, а 
1878. године постојале су 43 медресе.24 Ови подаци такођер јасно пока- 
зују спорост, скоро инертност по питању отварања грађанских школа 
и још увек снажну приврженост верским школама и верском образо- 
вању.

Према салнами из 1871/1872. године постојалаје руждија у Пље- 
вљима. Ова руждија у Пљевљима била је друга по старини у тадашњем 
Новопазарском санџаку. По свој прилици основана је 1866. или почет- 
ком 1867. године.25 У салнамама за 1873/1874. годину евидентирано је 
постојање руждија у Пријепољу и Бијелом Пољу. Све те руждије биле

21 Војислав Богичевић, Писменост у БиХ, 222.
22 Jozef fon Hamer, Historija turskog (Osmanskog) Carstva 3, Zagreb 1979., 384.
23 Ћурић, 12.
24 Папић, 36.
25 Хајрудин Ћурић, Муслиманско школство у Босни и Херцеговини до 1918. Са- 

рајево 1982., 149.
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су, што би ми данас рекли, виши разреди основне школе или нека- 
дашњи разреди ниже гимназије (полугимназија, прогимназија). Међу- 
тим број ученика који су редовно похађали наставу био је веома мали 
с обзиром на бројност муслиманског становништва о чему је већ било 
речи. Посебно је било мало женске деце у школама. У руждијама жен- 
ске деце скоро да и није било. Нова Варош и Прибој имали су по један 
мектеб. У целом нововарошком срезу (кази) ниједна ученица није по- 
хађала школу. У  пријепољској кази (срезу) радила су четири мектеба 
од којих су два нешто касније затворена.26 И поред тога што су турске 
грађанске школе одбијале српску децу ипак је један мали број деце из 
богатих српских трговачких кућа у овом крају похађао наставу у неким 
турским школама, посебно у руждијама због савладавања турског је- 
зика који је био потребан у пословном свету.27

Без обзира што су турске школе биле повлашћене и што су тро- 
шиле скоро сав новац из Школског фонда много брже и више отвара- 
ле су се српске основне школе. Касније је отворена, тј. 1901. године, и 
српска гимназија у Пљевљима. Много већи број ученика ишао је у срп- 
ске школе. У највећем броју већих српских села постојале су основне 
школе док многа и највећа муслиманска села нису имала ни обичне се- 
оске мектебе, а камоли грађанске основне школе (иптидаије). Већ дав- 
но преживели беговат, често полуписмена и фанатизована улема, не са- 
мо што су се супротстављали реформама, посебно султана Абдул Ме- 
џида, већ су на сваком кораку, част појединим муслиманским интелек- 
туалцима и добротворима, кочили отварање не само српских већ и му- 
слиманских основних школа. Посебно су се супротстављали увођењу 
природних наука и ширењу општих знања у школама настојећи да одр- 
же „стари дух” и давно превазиђени начин наставе.28

У Пљевљима је руждија постојала и 1900. године. Те исте године 
руждије су постојале и у Новом Пазару, Сјеници, Пријепољу и Берана- 
ма. Осим руждије у Пљевљима је на почетку XX века радила, још  и јед- 
на медреса, седам иптидаија (муслиманских грађанских школа), 24 си- 
бијан мектеба (дечијих верских муслиманских школа), једна радничка 
и једна женска школа и једна читаоница. На подручју Буковице радила 
су се три мектеба. У свим тим школама настава је извођена на турском 
језику. Срби су тада у Пљевљима имали једну основну школу и гимна-

26 Ћурић, 184,185.
27 Записи Алексе Борисављевића, Историјски архив Титово Ужице, 23/6.
28 Радмила Петковић-Поповић, и Вукоман Шалипуровић.Српске школе и про- 

света v западним крајевима Старе Србије у  XIX веку, 0 3 0 ,  Прибој 1970., 20.
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зију. Као страии језици учили су се арапски, персијски, немачки и фран- 
цуски.29 Према Вухадину Рудићу у Прибоју је руждија отворена тек 
1910. године.30

На крају овог кратког саопштења треба поред подугог низа дру- 
гих недостатака у турским, односно муслиманским школама, посебно 
истакнути два, по нашем убеђењу, најкрупнија недостатка, а који су 
остали присутни све до краја османске власти на овом простору и по- 
ред увођења и веома спорог спровођења значајних реформи. Први кру- 
пан недостатак протурског школства и просвете у нашим земљама, па 
и у западном делу Рашке области, био је тај што су деца наших мусли- 
мана морала да уче, читају и пишу на страном језику и писму. Због то- 
га, а и због малог броја мектеба, иптидаија и руждија, ипак су били у 
највећем броју неписмени или у најбољем случају полуписмени. Други 
крупан недостатак у том школском и просветном систему био је 
ускраћивање (негде и незаинтересованост) женској муслиманској деци 
похађање школа, посебно у оним школама „где се предају светски пред- 
мети”. Образовање женске деце било је ограничено на кућно васпита- 
ње, кување, везење, шивење, ткање иако се и у Кур’ану на 700 места 
препоручује, чак инсистира на науци и просвећивању сваком муслима- 
ну.31 Овоме су се највише супротстављали конзервативни кругови као 
и ниже и полуписмено свештенство.

Међутим, муслимани словенског, па тако и српског порекла, и по- 
ред свега тога успели су да сасчувају свој матерњи језик, а до скора и 
донекле ћирилицу без обзира на петовековну османску доминацију. 
Свој матерњи језик само су обогатили бројним речима турског, арап- 
ског и персијског језика прилагођавајући их нашој морфологији и фо- 
нетици, односно нашој китњастој лексици.

29 Андрија Кнежевић, Из времена шурске владавине, Брезнички записи 7-8, 
„Пљеваљске новине”, Пљевља 1997., 40.; Деспотовић, 17.

30 Рудић, Становништво општине Прибој, 154.
31 Kur’an, „Stvamost”, Zagreb 1978. godine.
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Salih Selimović

SOME CHARACTERISTICS OF MUSLIM SCHOOLS AND EDUCATION 
IN THE WESTERN PAR OF RAŠKA AREA

Summary

Ottoman Turks were building mosques, tekija and mekteb and medres on 
the conquered territories, including the west part of Old Raška (Raška area). They 
used to do it not only for fullfilling religious needs of their officials and soldiers 
but aslo for the consolidation and further spreading of Islam, as a new religion, 
religion of conquerors. Yet, islamization of native Serbian population mostly in 
westem parts of Raška area was slow. Most frequently those were individual ca- 
ses, and the converts were usually young. More radical islamization oceurred in 
the end of XVII and in the beginning of XVIII century.

The whole complex of buildings with religious-educational purposes cal- 
led imaret were built in larger settlements and towns. They consisted of mosqu- 
es, medreses, mektebs, libraries, boarding schools, and public kitchens. Turkish 
nobles and rich citizens who were mainly domestic people, who converted to 
Islam, founded religious-educational institutions on a private initiative. For sup- 
porting and financing these institutions rich members of Turkish ruling structu- 
res formed foundations, called vakuf, with land, shops, mills, hana (tavems), mo- 
пеу and other values. Arabic language and letters, as the language and letters of 
Kur ’an, were taught in schools. Regardless the fact that all Muslim in this are and 
wider were natives, they couldn’t read, write and leam in their mother tongue. 
Although Ottoman state was theocratic and autocratic it has never interfered in 
organizing and work of religious-educational institutions till XIX century.

Civil schools were founded and financed by the state in the middle of XIX 
century, and ministry determined their curricula. Civil schools divided to primary 
(iptidaia), low secondary (ruzdia) and gymnasia (idadia). Military and police aca- 
demies and commercial schools existed only in major cities.

In Westem part of Old Raška, mosques, mektebs, medreses and ruzdias exi- 
sted in Pljevlja, Prijepolje, Bijelo Polje, Priboj and Nova Varoš. Mekteb, as well 
as civil primary schools were rare in villages.Girls hardly ever attended civil scho- 
ols. The number of boys who finished secondary civil schools was also insigni- 
ficant. Owing to these facts not only in the West part, but also in the whole of Ra- 
ška area, the number of literate people was small until the end of Turskih domi- 
nation in the уеаг 1912.
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