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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Васко ГИЧЕВСКИ
1
 

 

Жената во Битолскиот санџак 1881- 1912 година 

 
Апстракт: Деветнаесетиот век во Османлиската Империја ќе донесе 
мноштво новитети, трудејќи се да нивелира помеѓу типичното исламско 
феудално општество и „модерната“ Европа. Во овој контекст, кон среди-
ната на XIX век сé позасилено ќе се афирмира, отсекогаш присутното но 
прикривано женско прашање. Во овој труд ќе биде разработена положбата 
на жената во Битолскиот санџак во неколку општествени аспекти на 
живеењето. Хронолошката рамка на овој текст започнува од 1881 година 
кога жената за прв пат станува „субјект“, односно бројка во Османлис-
киот пописен систем, па сé до заминувањето на Османлиите од овие тери-
тории.  
 
Клучни зборови: Османлиска Империја, Битолски санџак, жена 

 
Лошата економско социјална позиција на Османлиската Империја 

била причина да се спроведе процес на внатрешни реформи на територијата 
на Империјата во XIX век познат како Танзимат кој требало да ја зацврсти и 
модернизира земјата. Донесени биле бројни економски, административни, 
бирократски, социјални реформи.2Бранот на реформи навлегол во администра-
тивно демографските политики.3До 1881 година ќе се формира една цела 
„современа“ бирократска и административна апаратура која ефикасно ќе може 
до најситен детаљ да го попишува населението а со тоа и да обезбеди податоци 
за двата најсилни столба на секоја државна економијата и војската. Овие 
претходно наведени интервенции  од страна на државата во текот на XIX век 
неминовно довеле до определен развиток на самото османлиско општество. 

                                                           
1Студент во четврта година на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, УКИМ, 
Скопје. Емаил:vasko.gicevski@gmail.com 
2Повеќе за Танзиматските реформи прочитај кај: Shaw, S., - Shaw, E.,History or the Ottoman 
Empire and Modern Turkey, vol. II. : Reform, Revolution and Republic: The rise of Modern 
Turkey, 1808- 1975,Cambridge 1977. Weiker, W. F. The Ottoman bureaucracy: Modernization and 
Reform, Administrative Science Quarterly, Cornell University, vol. 13, No 3, 1968. 
3Неопходно било да се има подетална и поточна евиденција за населението пред се поради 
даноците и армијата. Обидувајќи да формира нова бирократија и војска по уништувањето на 
јаничарските одреди во 1826 година султанот Махмуд II иницираше попис на населението 
кој беше завршен во 1831 година. Со овој попис иако било попишано само машкото 
население, особена сметка било водено да се попише населението во соодветните милетски 
групи, а воедно и ќе ја отвори вратата за идното осовременување на пописната практика и 
политика. Подоцна до ќе биде и формирано Одделението за пописи во 1835 година, ќе се 
реоганизира Одделот за катастар, ќе започнат да се издаваат и првите, изводи на родени, 
умрени, патни исправи, лични карти итн. Види повеќе кај:Stanford. J. Shaw, The Ottoman 
census system and population 1831-1914,International journal of Middle East studies, Vol 9, No.3, 
Oct., 1978 
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Во овој период на полето на книжевноста, во XIX век, на територијата на 
османлиската држава се појавиле многубројни авторки, како и весници кои 
полека но сигурно го отвораат патот за еманципацијата на жените.4  

Развивањето на новинско информативната и пубицистичката дејност, 
довела до тоа да се започне со издавање на списанија и весници наменети за 
жените.5 

Османлиска Македонија во овој поглед сé уште била далеку од идеј-
ните текови во развиените центри, градски центри на Османлиската Импе-
рија. Со реформите во пописните политики за прв пат на територијата на 
Османлиска Македонија започнува да се забележува присуството на жените 
во официјалните документи од овој тип.6Започнувајќи од 1881 година па сé 
до последниот попис, жените, иако недоследно и со определени манипула-
ции, се постојано присутни во пописите. 

 
Година          1881          1894          1897     1906/1907 
Пол M Ж М Ж М Ж М Ж 
Битола Центр.Каза 70.461 66.992 / / / / / / 
Прилеп 31.846 27.841 / / / / / / 
Охрид 27.190 25.495 / / / / / / 
Лерин 22.476 20.903 / / / / / / 
Кичево 17.428 16.801 / / / / / / 
Вкупно 169.049 158.032 348.144 316.255 239.198 220.581 423.393 366.018 

                      Број на население во Битолскиот санџак класифицирано по пол7 
                                                           
4Првите пионерски чекори ги направиле следниве автори: Лејла Саз, или Лејла Ханимефенди 
(1850-1936) композиторка, поетеса и прозаистка, која оставила мемоари кои служат како 
примарен извор за турскиот харем од крајот на XIX век; Зафер Ханим (средина и втора 
половина на XIX век), авторка на неколку дела, меѓу кои новелата „Љубов на Татковината“ 
(1877); Фатма Алије (1862-1936), прозаистка, колумнистка, хуманитарка и борец за правата 
на жените, а многумина ја сметаат за прв женски прозаист во турската литература и во 
исламот, макар што, пред неа, Зафер Ханим објавила една новела; Емине Семије (1864-1944), 
една од првите жени, образовани на Запад,педагог, борец за правата на жените и авторка на 
низа текстови за политиката и за образованието, објавувани во весниците „Мутаала“ и 
„Весник за жени“; Халиде Едип (1884-1964), романсиерка и водач на движењето за права на 
жените и др. Преземено од Kovilovski, Slavčo. "ИДЕНТИТЕТОТ КАЈ БАЛКАНСКИТЕ 
ЖЕНИ (АВТОРКИ) ВО XIX ВЕК." Filološke studije, vol. 14, br. 1, 2016, str. 14-32. Достапно 
наhttps://hrcak.srce.hr/203675. Пристапено:03.05.2019 
5Дел од весниците кои се издавале биле: Terakki-i Muhaddarat (Напредок на жената) (1869-
70), додаток на весникот Terakki (Напредок), Âyine (Огледало)(1875), Aile (Семејство) (1880), 
Şűkûfezar (Цветна градина) (1883-4), Hanımlara Mahsus Gazete (Наш женски весник) (1895-
1909), Demet (Букет) (1908-9), Mehâsin (Убави нешта) (1908-9), Kadın (Жена) (1908), Kadınlar 
Dűnyası (Светот на жената) (1913-21), Kadınlık (Женство) (1914), Tűrk Kadını (Турска 
жена) (1918-19), İnci (Бисер) (1918-22) и Sűs (Украс) (1923).  
6Териториите на Битолскиот санџак биле опфатени од пописните комисии во: 1881,1894 
1897,1906 година. Во 1906/7 година бил извршен последниот османлиски попис, а веќе за 
наредниот од 1914 година Османлиската Империја веќе не е присутна на Балканот, па 
податоците за периодот од 1906 до 1912 година  мораат да се бараат преку други извори. 
7 Kemal H. Karpat, Ottoman population 1830-1914, Demographic and Social Characteristics, 
University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985 стр:144. 148,152,160,166. Авторот во сублима-
цијата на податоците од пописите во 1894.1897 и 1906/7 година не дава поединечни податоци 
за населението во одделни кази од Битолскиот санџак 
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Според табелата, се согледува дека мажите во 1881 година биле поб-
ројни од жените за 11.017 лица, во 1894 година мажите биле побројни за 
31.889 лица, во 1897 година за 18.617 лица , а во 1906/7  за 57.375 лица. 
Ваквата разлика е особено симптоматична ако се забележи нејзината стапка 
на раст и пад во дадените години. Најпрво разликата во надбројноста на 
мажите во однос на жените во периодот 1881- 1894 година изнесува 20.872 
лица, во периодот 1894-1897 година таа изнесува 13.772, додека пак во 1897-
1906/7 година таа изнесува 38.758 лица. Бројките говорат за асиметричен пад 
и раст во определени периоди во кои не била забележана никаква поголема 
надворешна интервенција од типот на војна или болест. Особено интересно е 
да се забележи дека дури и по Илинденското востание, кога се случуваат 
огромен број на убиства, прогони, судири помеѓу различни вооружени пропа-
ганди и миграции на населението, според претставените бројки демограф-
ската надмоќ на мажите повторно е силна. Како резултат на претходните 
зулуми, како и на последиците од Илинденското востание,  привремено се 
иселиле околу 25.000 жители од Битолскиот вилает8. Најголем дел од еми-
грантите доаѓале од: Лерин, Прилеп, Битола, Костур, Горица и Охрид.9 Ваква 
поголема преселба секако, би придонесла кон целокупната разлика во број-
ната состојба  на мажите во однос на жените, но, според официјалните 
пописи, тоа не е случај. Ако се прави компарација во однос на милетите, 
може да се забележи опфатот на пописите е секогаш поголем кај немусли-
маните отколку кај муслиманите. Овој факт лесно се согледува доколку се 
компарираат податоците од различните милети. Асиметричните разлики 
помеѓу машкото и женското население може да се објаснат со неколку 
причини. Најпрво одбивањето на поголемиот дел од муслиманското населе-
ние да се вклучи во пописот, особено жените најчесто поради верски при-
чини, потребата од даночни средства на државата која, во најголем дел, ги 
генерирала од машкото население, честите војни и миграцијата. Во суштина, 
османлиските пописи никогаш и не треба докрај да се земаат како сосема 
прецизни бидејќи факт е дека бројно население не било попишано, а дел од 
бројките биле манипулирани со цел да одговараат на државните потреби.  

Позицијата на машкото и женското население во едно теократско феу-
дално општество, пред сé, се темели на религијата. Покрај суштинските раз-
лики од религиозен аспект, сепак, жената како дел од општеството во кое по 
1839 година формално правно, еднакви се сите, може да биде третирана во 
една општа смисла. Ова, пред сéе, се должи на фактот што, освен разликата 
во определени верски обичаи и норми, останатиот аспект од животот на 
жената бил во прилична мера ист кај сите три религии.10 Османлиската 
                                                           
8Австриски документи за историјата на македонскиот народ 1905-1906,том I,Скопје 1977 
стр.158 
9Австриски документи за историјата, том I ...стр.196 
10За позицијата на жената во различните религии погледни кај:NURAAN DAVIDS„ 
RELIGION, CULTURE, AND THE EXCLUSION OF MUSLIM WOMEN: ON FINDING A REI-
MAGINED FORM OF INCLUSIVE-BELONGING “ Knowledge Cultures 4(4), 2016 pp. 46–59, 
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Империја која функционирала според милет системот, кој од XIX век па 
натаму поприма и национална карактеристика, имала строго определени 
општествени улоги за двата рода и нивната позиција во општеството. 
Општествено - економската ситуацијата во Битолскиот санџак била далеку 
поразлична од ситуацијата  во Солун, Едрене, Истанбул, односно големите 
градови. Териториите на Битолскиот санџак, посебно руралните средини, 
биле сиромашни, тесно врзани со земјоделските дејности и прилично изоли-
рани од државните а уште повеќе и од светските трендови и движења. Градо-
вите во овој период доживале видливи промени, се воведува модерен урба-
низам, инфраструктура, се организираат современи квартови.11 Градските 
средини, иако биле поразвиени, сепак, не биле развиени во контекст на еман-
ципацијата на жените, образованието, политичките и екомските институции. 
Согледувајќи ги бројните патеписи, конзуларни извештаи, мемоарската лите-
ратура од овој период, се забележува дека градовите во овој санџак се соочу-
вале со инфраструктурни проблеми, со голем број на неграмотно население.12 

Суштински гледано, мноштво реформи кои беа донесени, во ниту еден 
аспект не ги опфаќаа женитe. Жените претставуваа само бројка која доби-
ваше, нуфуз, свидетелство дека е припадник на некој милет, дека е нечија 
жена. „Придобивките“ се резултат на простата потреба за подобрената адми-
нистративна политика на Османлиската Империја. Законот за семејство, со 
сите права, должности и слободи на жената за прв пат ќе произлезе дури во 
1917 година. Целиот правен систем во османлиската држава бил организиран 
според четири признати права:шеријатско право, државно или канунско 
право, милетско право, и обичајно право.13 Жената во периодот кој го опфаќа 
овој труд, функционира во овие правни рамки, иако биле спроведени 
„реформи“, се вовеле и низамски судови, сепак, ситуацијата значително не се 
променила. Колективитетот бил поважен во однос на индивидуалноста во 
Османлиската Империја, повеќе симпатизирајќи ја „правдата“, отколку 
слободата.14 

                                                                                                                                                                 

Woman in islam and Christianity-A Comparison“Ecumenisam, Volume 3. 1994 стр18-24,Leonard 
Swidler, Women in Judaism: The status of women in formative judaism,Scarecrow Press. 1976 
11Rober Mantran Istorija Osmansko Carstva, Clio 2002,стр:591-595 
12Во овој контекст говорат патеписите од едицијата на академик Александар Матковски, „ 
Македонија во делата на странските патеписци“ во која можат да се најдат патеписите кои ја 
опфаќаат хронолошката рамка 1881-1912. Поради просторно технички причини, поопсежно 
нема да навлегуваме во овие прашања, што, секако, заслужуваат одделен труд посветен на 
оваа тема. 
13 Александар Матковски, „Отпорот во Македонија за време на турското владеење“ том 
3,Мисла, Скопје 1983.стр.353. По ова прашање постојат поголеми двојби. Некои автори како 
што е Матковски, правниот систем го дели на 4 дела, некои од авторите го перцепираат во 
целина. Аргументи за ваквите гледишта има и кај едната и кај другата страна, со оглед дека 
ова не е тема на трудот, ова прашање нема да го опфатиме.  
14Berdal Aral„The Idea of Human Rights as Perceived in the Ottoman Empire “ Human Rights 
Quarterly 26(2):454-482 · May 2004 стр.454 
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Женските слободи и права можат да се карактеризираат во следниве 
области:terbiye-i nisvan- образование,hürriyet-i mesai-право на работа,hukuk-u 
siyasiye-политички права, кои во овој период во Битолскиот санџак немало 
државно правна рамка како да се остварат. Според некој редослед, најдобро 
би било да се започне од образованието: Како што вели Хамиде Ханум од 
Скопје „Образованието е првиот чекор кон еманципацијата“15 Просветата во 
овој период била одговорност во најголем дел на верски (државните) 
пропаганди и во еден сосема мал дел на османлиската држава. Всушност, и 
самата османлиска држава едвај и да имала некој јасен концепт за образова-
нието. Во екот на Танзиматот се обидела да го реформира образованието од 
типично верско кон световно, копирајќи ги невешто западноевропските 
модели. Треба да се има предвид дека оваа институцијата образование, била 
еден од најважните темели на државната пропаганда.16 Колку малку се водело 
сметка за отворање на училишта и самиот процес на едукација на овие прос-
тори говорат и мемоарите на Тахсин Узер.Во своите спомени, ги опишал сите 
проблеми од кои дел се образовни и административни, со кои се соочил за 
време на неговото службување на територијата на Османлиска Македо-
нија17.Образованието се одвивало во забавиштата, прогимназиите, руждиите, 
гимназиите, лицеите. Во учебната  1889/90 година имало 16 женски обра-
зовни институции, со 833 ученици.18 Ако се земе  предвид дека најголемиот 
дел од училиштата се наоѓале во градовите, со еден сосема мал дел во селата, 
оваа бројка предоминатно се однесува на градските и приградските средини. 

Hürriyet-i mesai, односно правото на работа во овој период било машка 
доминација.Една од ретките професии кои жените ги работеле, а биле надвор 
од домаќинството и земјоделските дејности, биле учителската дејност која 
била прилично развиена. Бројот на учителките се менувал постојано, но 
секогаш се забележува податокот дека тие се далеку помалубројни од 

                                                           
15Üsküplü Hamide, “Kadınlara Dair,” Mehasin 9 (August 1909): 625-26 цитирано кај: Atamaz, 
Serpil„The formation of a counter public through women’s press in the Late Ottoman Empire“. 
İletişim: Araştırmaları Dergisi. 12. 2014.  41-72. 
16Arzu M. Nurdoğan,A Comparative Analysis of Educational Reforms in Ottoman And British 
Empires: Schooling And Curricular Issues (1870-1908), Educational Administration: Theory and 
Practice 
Winter 2007, Issue 49, стр: 31-55. Хамиде Ханум, видна колумнистка, дописничка на неколку 
весници, борец за правата на жените од Скопје. 
17Тахсин Узер, Тахсин беј ја објаснува Македонија,Македоника, Скопје,2013.Тахсин Узер е 
османлиски чиновник кој службувал на различни позиции во Османлиска Македонија од 
крајот на XIX век па сé до 1912 година. 
18 Васил Кънчов, Избрани произведения. Том I. Издателство “Наука и изкуство”, София 
1970.стр.374-499. Податоците се сумарни но нецелосни бидејќи Васил Кнчов ги третирал 
областите на потегот од Битола до Дебарца, а некаде и не навел податоци за половата 
структура во училиштата. Податоците ги опфаќаат училиштатата од сите степени и од сите 
провиниенции,  со цел да послужат како една илустрација за  учеството на жените во 
образованието. Оваа тема заслужува одделна поисцрпна обработка но со оглед на просторот, 
тој аспект дополнително треба да се обработи. 
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учителите.19 Жената, во најголем дел од случаите, била врзана за домот, 
потчинета на сите во семејство, чија основна дејност била раѓањето деца, и 
грижа за семејството, притоа губејќи го и својот личен идентитет.20 Дека 
жените имале определна улога во имотно правните односи, и економското 
работење, ни сведочат и сé уште доволно неистражените и необработени 
османлиски печати чии сопственици биле жени. За која намена конкретно 
биле користени не може да се утврди. Ова прашање останува отворено сé 
додека не се најдат официјални документи отпечатени од жени.21Се работи за 
7 печати каде се изгравирани личните имиња со датација според хиџра: 
Минире22 1318 (1900) год, З елиха 1325 (1907) год, Хабибе 131723 год, Ифет 
22324 год, Евдокија 1322 (1904/5) год, Парашкева 1322 (904/5) год, Михрибан 
1334 (1916) година. Една од професиите со која се занимавале одреден број 
на жени била и проституцијата. На проституцијата се гледало како женско 
занимање кое било морално дегенеративно.25 Иако општеството по ова пра-
шање имало негативен став, сепак, по 1839 година проституцијата била 
легална. Можеле да се отвораат бордели, доколку се почитуваат определени 
правила за хигиената и да плаќаат определени давачки кон државата. Според 
сведочењата кои останале зачувани и во усната историја, неколку бордели 
имало во вилаетскиот центар Битола, лоцирани крај железничката станица и  
низ чаршијата. 

Жените биле најжестоко погодени заедно со децата од бројните 
напади, силувања и убиства кои се случувале, било тоа да се извршени од 
страна на властите или останати вооружени сили.Тоа најдобро се согледува 
од бројните конзуларни извештаи од кои ќе наведеме неколку. Селаните од 
село Брод, на 20 јули 1903 година, се обратиле до Џемјс Мекрегор, со зборо-
вите дека им било страв на жените да излегуваат надвор, бидејќи грабежите, 
тепањето биле секојдневие26. Во еден пак извештај од истата година,  месец 
ноември, се известува дека во Дебарца  биле убиени 9 жени а обесчестени 
                                                           
19Погледни ги статистиките кај: Васил Кънчов, Избрани произведения. Том I. Издателство 
“Наука и изкуство”, София 1970. 
20Ник Анастасовски,Борбата за македонскиот национален идентитет 1870-
1912,ФООМ,Скопје,2012, стр.236.254 
21Овие печати за прв пат беа претставени на пошироката јавност на 08.10.2013 година во 
изложбата „Турски печати“ од авторот д-р. Александар Литовски, на кој му благодарам за 
отстапените материјали. 
22Според консултацијата извршена со ориенталистот м-р. Борче Николов, посоодветно би 
било ова име да биде транскрибирано како  Münire на современ турски односно на 
македонски литературен јазик Мунире 
23Годината е погрешно наведена треба да стои 1327 година, одноно 1909 година по 
Грегоријанскиот календар 
24Веројатно е грешка при изработката на печатот бидејќи 223 година по хиџра соодветсува на 
IX век а јасно е дека печатот, според изработка, потекнува од 19 век век, но, поради 
делумната излижаност на печатот, секоја дадена датација би била само шпекулација 
25Scott George Ryley, The History of Prostitution, London: Senate, 1996, стр. 9. 
26 Британски документи за историјата на Македонија(1901-1904) Македоника Литера, Скопје, 
2012 стр.354. 
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38.27 Чести биле убиствата вршени од меѓусебно спротиставените чети , па 
така, на пример, во еден извештај од српскиот конзул во Битола, Ристиќ, се 
вели дека на 11.09.1903 година во некое Преспанско село биле убиени маж и 
жена, осудени од „бугарашите“ како предавници.28 

Еден од носечките столбови и на револуционерната дејност, дејству-
вајќи како јатак на четите, била жена. Неретки биле биле ситуациите кога и 
жените земале пушка в рака и бегале во планините. Патописецот Хербет 
Вивијан, кој поминал низ овие краишта пред Илиденското востание во 1903 
година, опишал средба со една таква жена.„Уште почудни од момчињата и 
свештениците, беа жените кои се посветиле на одметништвото, не само 
верните сопруги кои ги гледаа мажите по ридиштата, туку жени машкуданки 
кои ја презеле командата. Една жена изгледаше прилично драматичнои, 
судејќи по сé, не би било многу пријатно да се сретне во мрачната шума. Таа 
направила некаков компромис меѓу машката и женската облека...Покрај 
тркалезниот накит, сребрен филигран, толку популарен меѓу албанските 
селани, својата желба за покажување си ја задоволила со обилни везови и ѓер-
дани...“29 Треба да се забележи дека, во револуционерните текови најчесто 
биле вклучени жените христијанки, додека жените муслиманки поради 
острите религиозни прописи, условите за живот, посебно во руралните сре-
дини, биле лоши. Луѓето живееле во куќи направени од тули од кал, во 
страшна нечистотија , мрачни соби без прозорци итн. Секогаш тесно врзани 
со земјоделските дејности, трудољубиво обратувајќи ја земјата.30 

Според  погоре наведеното, се согледува дека положбата на жената 
кон крајот на XIX и почетокот на XX век била особено сложена. Жената како 
своевиден дух прикриено, речиси потполно закрепостена, сепак, ја пројавува 
својата дејност низ општествените сфери. Таа, покрај тоа што била врзана за 
домот и семејството, се образувала, била дел и од револуционерните процеси, 
а најмногу од сé во овој период била жртва. Секогаш претставувајќи лесен 
плен за физичко малтретирање и повредување, без право на глас. Најкрвавите 
жртви паѓале врз жената. Додека комитаџиите биле во планина, таа ги трпела 
последиците од зулумите на разноразните вооружени чети и војски. Постојат 
трендови во современоста кои тенденциозно се обидуваат да ја прикажат и да 
ја истакнат напредната страна на Османлиската Империја. Своевидно, од 
друга страна, ќе најдете доволно автори кои го говорат спротивното. 
Вистината би можела да биде некаде на средина, условите за живот и 
позицијата на жената биле сходни на околностите и на природата на самото 
општество. Ситуацијата не била ни малку розова, но не била ни во огромен 

                                                           
27Исто. Стр: 473 
28Љубен Лапе Извештаи од 1903 година на српските конзули, митрополити и училишни 
инспектори во Македонија,ИНИ, Скопје, 1954 стр. 30-34. 
29Александар Матковски,Македонија во делата на странските патеписци 1903, Ѓурѓа, 2007, 
стр:8-9 
30Александар Матковски ,Македонија во делата на странските патеписци 1903-1904, Ѓурѓа 
2008,стр. 12-13 
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степен црна. Комплотот на околности, со правилно анализирање ќе ни даде 
една слика на типично ориентално место кое длабоко каскало барем во соци-
јална смисла зад останатите земји. Не заборавајќи го фактот дека и во Европа 
во определениот период, жените се соочувале со слични проблеми, не треба 
да се оди кон прикажување на екстремно лоша, односно добра страна на 
османлиското општество.31 Државната нестабилност, општествената несигур-
ност и нееднаквост, се всушност, адските порти кои комплетно ќе ја заробат 
веќе слабата Османлиска Империја која во 1912 година ќе ги изгуби овие 
територии. Положбата на жената, како дел од тоа општество е определен 
фактор, показател на тие состојби.  
 

 

Резиме 

 

Жените  станаа „субјект“, односно беа застапени во пописите а со тоа 
и во државната перцепија, но, сепак, останаа „објект“ кој трпеше насилие и 
беше тивко поттурнуван во бездната на молкот. Дијалектички гледано, овој 
текст покажува дека жените кои ги имало скоро секаде, во секоја сфера, 
колкава и да била нивната улога, сепак, нивната состојба не се променила. 
Ваквото согледување нé носи кон следното, а тоа е дека, доколку нема 
подобрени економско производни услови, тоа значи дека нема простор ни за 
напредок на мислата која се гради преку образованието. Отсуството на овој 
напредок,  ни покажува колку реформите на државата се формалистички и 
неуспешни. Сите претходно наведени документи, бројки, состојби, се само 
емпиристички приказ  за тоа колку, во суштина, едно општество, 
согледувајќи ги неговите фундаменти, заостанало во општествениот развој и 
како што историскиот контекст наложи, поради овие недостатоци, ќе се 
распрсне во темел. Воедно, би укажал на фактот дека ова поле е премногу 
големо и широко за да опфати во дадениов формат, што укажува на тоа дека 
ние како наука сé уште имаме долг пат пред себе. 
 

 

 

Summary 

 

The Tanzimat era in the Ottoman empire was a time of constant changes 
and period in which the ottoman feudal society clashed with the Europian 
modernity. In these conditions, emerged the question about the position of the 
woman in the society. This text is dealing with the woman in the Sanjak of Bitola/ 
Monastir, mapping up a frame of her education, work, everyday life etc. in the 

                                                           
31Убиствата на проститутките во Лондон од страна на Џек Мевосек во 1888 година, нападите 
врз посиромашните слоеви на жени ширум Европа, немањето право на глас како светски 
феномен итн.  
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center of the Rumelia province in the middle of the Balkan Peninsula, Ottoman 
Macedonia. From everything stated in the text above we can conclude that the 
position of the woman was hard in the feudal society, dealing with educational, 
work, and everyday life problems. The state had a few mechanisms that were still 
in theirs birth steps, that could make her life easier, but the “definite victory” of the 
woman position will come long years after the abolition of the Ottoman Empire 
from these places. 
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Д-р Александар ЛИТОВСКИ,* 

 

ПРИЛОГ ЗА ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА СТЕВО 

ХРИСТОВСКИ–ПАТАКО, 

ВРЗ ОСНОВА НА СПОМЕНИТЕ НА ДИМИТАР 

ДИМИТРОВСКИ 
 

Апстракт: Статијата се темели на изворен материјал - сеќавања за 

битолскиот првоборец Стево Христовски–Патако. Авторот на сеќавањата 

е Димитар Димитровски. Статијата се обидува преку објаснување и попол-

нување на непрецизностите и недореченостите во врска со историската 

фактографија, да направи прилог за животот и делото на Стево Христов-

ски–Патако.  

 

Клучни зборови: Битола, антифашистичка борба, Стево Христовски–

Патако, Димитар Димитровски. 

 
Спомените на Димитар Димитровски1 за еден од најзначајните антифа-

шистички борци од Битола, Стево Христовски–Патако, претставуваат вреден 
извор за стекнување нови сознанија, не само за самиот револуционер, туку и 
за дел од неговите соборци, како и за функционирањето на антиокупатор-
ското комунистичко движење во Битола и Битолско. Секако, бидејќи личните 
сеќавања, по правило, секогаш се второстепен извор за историографска 
реконструкција, потребно е да се објаснат и прецизираат некои од изнесените 
историски податоци низ сеќавањата на Димитар Димитровски.2 

Најнапред, добро е да се има предвид дека Димитар Димитровски 
„писмените сеќавања“ ги подготвил во 2007 г. на барање на битолскиот 
историчар Ѓорѓи Димовски-Цолев, кој имал намера да изработи монографија 
за Стево Христовски–Патако.3 Тоа значи дека е поминат голем временски 
период од самите настани до запишувањето на меморираното за нив, што, исто 
така, обврзува непрецизностите историографски да се објаснат и пополнат. Во 

                                                      
* Александар Литовски, вонреден професор, виш научен соработник во ЈНУ Институт за 
национална историја-Скопје, e-mail: acelitobitola@gmail.com. 
1 Димитар Димитровски е роден во Битола на 18 август 1933 година. Основно училиште 
заврши во Битола, прогимназија во Охрид, средно техничко училиште и архитектонски 
факултет во Скопје. Вработен во Заводот за урбанизам – Битола во 1963 година, од каде се 
пензионира во 1997 година. Директор во Заводот за заштита на спомениците на културата, 
природните реткости и Музеј – Битола во периодот 1975–1980 година. Од 1991 до 1994 
година пратеник во Собранието на Република Македонија. Пишува и публикува повеќе 
написи од областа на урбанизмот и заштитата на спомениците на културата, како и за разни 
културни настани, особено од ликовната уметност. 
2 Прилог бр. 1: фотографија од Димитар Димитровски. 
3 Прилог бр. 2: фотографија од Стево Христовски–Патако. 
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