
Шарена Џамија

Алаџа Џамија, што значи украсена џамија на англиски јазик, но исто така варијабилно преведена како 
Шарена џамија, е џамија лоцирана во близина на реката Пена во Тетово, Северна Македонија. 
Џамијата првично била изградена во 1438 година, а подоцна била обновена во 1833 година, од страна 
на Абдурахман Паша. Архитект на џамијата бил Исак бег. Како и со многу џамии, во нејзина близина 
има изградено амам, наспроти од џамијата преку реката. Локалитетот од другата страна на реката, 
вклучувал гостилница, како и бања . Сегашниот двор на џамијата е исполнет со многу цвеќиња, 
фонтана и Турбе. Октагоналното „турбе“ ги сместува местата за одмор на Хуршида и Менсуре, двете 
сестри кои ја финансирале изградбата на џамијата во 1438 година. Абдурахман Паша, голем 
ентузијаст на уметноста, љубител на Тетово, ја реконструирал џамијата во 1833 година. За разлика од 
Османлиските украсни керамички плочки во џамиите, Шарена џамија има светли цветни слики.

Повеќе од 30.000 јајца биле искористени за подготовка на бојата и глазурата што се 
користела во деталните украси. Друга голема разлика помеѓу оваа џамија и другите 
отомански џамии е тоа што Шарената џамија нема карактеристична надворешна купола, како 
што е во архитектонскиот стил на џамиите на раната Османлиска Константинополска 
архитектура. Специфична карактеристика на џамијата се нејзините насликани украси. 
Абдурахман Паша нарачал, за таа цел, мајстори од Дебре кои ги обоиле украсите - 
орнаментите со маслени бои. Покрај геометриското и цветното украсување, се среќава и 
пејзажот. Меѓу сликовните украси, особено привлечен е приказот на Мека, редок и можеби 
единствен пример за илустрација на ова  светилиште.

Шарена Џамија може да се посети како дел од Старата Трговска Патека 

Оваа публикација е изработена со помош на Европската Унија, во рамките на проектот „Поддршка на регионалниот туристички 
потенцијал“, Договор за грант бр. 2018 / 396-513. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на спроведувачките 
организации и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.
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