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Македонското женско прашање од XIX век 
и ден-денес претставува предизвик за културо-
лошки, книжевни и за компаративни истражу-
вања, како и за историски истражувања, кои 
треба да дадат одговори на низа непознатици 
за местото и улогата на македонските жени во 
општествениот живот. Ова прашање што засе-
га останува недоистражено и недоволно позна-
то во македонската наука заслужува посебно 
внимание поради бурните историски настани 
и процеси коишто се одвивале во Македонија 
во овој период, а во кои соодветна улога имале 
и македонските жени. Во тогашната македон-
ска книжевност биле опишани повеќе женски 
ликови на кои авторите им посветиле исклу-
чително внимание во нивното портретирање. 
Да ги земеме, само на пример, женските лико-
ви од делата на Григор Прличев, Рајко Жинзи-
фов, Атанас Раздолов или Марко Цепенков. Тие 

биле основата околу која гравитирале сите чле-
нови на семејството, давале поуки, биле мудри, 
силни, а истовремено кревки, со еден збор за 
нив била изградена идеализирана перцепција, 
најчесто во духот на романтизмот.

Ваквото претставување на женските ликови 
продолжило и понатаму, но постепено започ-
нало да се менува со навлегувањето на просве-
тителските идеи на Балканот и во Македонија, 
кога кон крајот на XIX век силно продреле 
соција лис тич ки те идеи. Влијанието на соција-
лизмот особено се чувствувало кај инте ли ген-
цијата школувана во поголемите училишта и 
женски гимназии во Солун, Битола, Софија и во 
запад но европските земји. Голем дел од прогре-
сивната македонска младина се ин тересирала 
за идеологијата, чија цел била замена на капи-
тализмот со оп штество во кое требало да се на-
малат општествените разлики. Во Ма ке до нија 
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и на Балканот, каде што се чувствувале остато-
ците од феу да лизмот, во неразвиени капиталис-
тички односи, во опкружување кое се гра ни че-
ло помеѓу сиромаштија и беда, социјализмот 
нашол плодна почва за развиток.

Првенствено, отворањето на можностите 
за жените да се најдат на јавни функции започ-
нало со образованието. Подоцна, со организи-
раното македонско револуционерно движење, 
најголемиот дел од учителките нашле свое ме-
сто и во македонската револуционерна органи-
зација. Познати се повеќе вакви случаи на ис-
такнати Македонки кои своите интелектуал-
ни капацитети ги остварувале поттикнувајќи 
на масовно учество на жените во образовниот 
процес и во ослободителната борба, како што 
биле: Евгенија Јанчулева, Клио Бобева (род. 
Самарџиева), Славка Пушкарова (род. Чакаро-
ва), Цветанка Сенокозлиева, Василка Размова, 
Поликсена Мосинова (род. Поп Антова) и др. 
Дел од нив, како Константина Бојаџиева-Ру-
синска, Роса Плавева (род. Варналиева) и На-
кие Бајрам ги прифатиле социјалистичките по-
гледи и дејствувале во таа насока.

Познато е дека во 80-тите и 90-тите години 
на XIX век започнало организирано социјалис-
тичко движење во Македонија и меѓу македон-
ската емиграција во Бу гарија. По 1890 година 
во Софија била формирана македонска соци ја-
лис тичка група на чело со Васил Главинов. Таа 
одржувала врски со луѓето што биле блиски до 
социјалистичките идеи, меѓу кои и Гоце Дел-
чев. Пок рај Делчев, социјализмот го прифатиле 
уште и Никола Карев, Димо Хаџи Димов, Дими-
тар Влахов, Веле Марков, Андон Шу лев, Ата-

нас Раздолов, Никола Петров Русински и дру-
ги (Котлар-Трајкова, 2013: 49). Меѓу нив, свое 
место има и Гоце Делчев. Притоа, во 1893 го-
дина Главинов во Велес основал социјалистич-
ка група, а во 1896 год. и Ма кедонско-одринска 
социјалдемократска група или Македонски 
револу цио нерен социјалдемократски сојуз. Во 
летото 1900 година во Крушево би ла одржана 
првата социјалистичка конференција во Маке-
донија, со која раководел Никола Русински. По-
доцна се одржале уште две вакви конференции. 
Раководството повторно му било препуштено 
на Русински (АО ИНИ, Миле Бочвар, Животот 
и работата на Веле Марков, 9–11).

Од раката на Русински произлегло можеби 
и најзначајното дело поврзано со дејноста на 
социјалистите во Македонија кое обработувало 
теми и за женското прашање од крајот на XIX 
и почетокот на XX век, Прилог кон историја-
та на Внат реш ната македонско одринска ре-
волуционерна организација од 1936 го дина. Во 
ракопис ги оставил своите спомени за револу-
ционерните борби во Македонија. Што се одне-
сува до неговиот животопис, раѓањето (1875) и 
смртта (1943) му се поврзани со малешевското 
село Русиново. Значајна улога во изградбата на 
неговата личност имала неговата мајка Шеќе-
рина Мицова, која рано останала вдо ви ца, от-
како таткото Петар Стојанов загинал во Разло-
вечкото востание во летото 1876 година. Шеќе-
рина го воспитала синот во духот на чесноста 
и му овозможила образование. По завршување-
то на школувањето, извесен период престојувал 
во Цариград, каде што дошол во допир со за-
падната кул тура и начин на живеење. Престојот 
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во османлиската престолнина ос та вил длабо-
ка трага во неговото идно дејствување. Како 
пријател на Гоце Дел чев, Русински се вклу-
чил во македонското револуционерно движење, 
а со него и со Никола Карев бил близок сора-
ботник на групата социјалисти групирана око-
лу весникот Револуција на Васил Главинов (Зо-
графски, 1986: 14). Ка ко член на ТМОРО, тој се 
истакнал како организатор и војвода на чета, со 
која дејствувал во западните делови на Македо-
нија: Охридско, Струшко, При лепско, Мариов-
ско. Подоцна, Русински се венчал за Констан-
тина Бојаџиева, една од првите македонски ак-
тивистки за унапредување на правата на жени-
те. Накратко, тоа е биографијата на овој маке-
донски рево лу цио нер.

Неговите ставови за ослободувањето на Ма-
кедонија, за класната борба и за женското пра-
шање придонеле ак тивно да дејствува за нив-
но остварување. Тој се залагал за еманципаци-
ја на жените во општеството, отфрлање на пот-
чинетоста на жената и за учество во јавниот 
политички и културен живот. Под влијание на 
соција лис тичките идеи кои преку Србија, Ру-
сија и Бугарија навлегле во Ма ке до ни ја, Русин-
ски го дефинирал женското прашање како едно 
од најважните со кои требало да се соочи совре-
мениот човек.

Тој посветил посебно внимание на женско-
то прашање во Прилог кон историјата на Вна-
трешната македонско одринска револуционер-
на ор га низација и во своите Спомени. Книгата 
Прилог... има 32 страници и е составена од чети-
ри поглавја: „Страници од мојот дневник“, „Де-
кларација кон моите четници“, „Отворено пис-

мо до битолскиот валија“ и „Орга ни за ци ја на 
жените во гр. Охрид“. Како што пишува самиот 
Русински, тој бил под силно влијание на позна-
тиот германски социјалист Август Бебел, чии 
идеи биле образложени во книгата Жената, де-
нес и утре (Русински, 1936: 25). Всушност, ста-
нува збор за книгата Жената во минатото, се-
гашноста и иднината од Бе бел (1840 – 1913), 
објавена во Британија (1885) и во САД (1897).

Русински се користел со бугарскиот превод 
на книгата, објавена во Со фија во 1893 година. 
За да утврдиме поради што Русински ги прифа-
тил раз мислувањата на Бебел за жените, ние се 
користевме со англиското из дание на Жената 
во минатото, сегашноста и иднината, од 1897 
година (173 страници). Според Бебел, женско-
то прашање е производ на про ме ни те што се 
случувале во XIX век: „Прашањето на кое ме-
сто ќе ја стави же на та нашиот општествен ор-
ганизам, ќе ѝ овозможи да стане корисен член 
на заедницата, да ги ужива истите права што ги 
уживаат и другите членови и ќе ѝ осигура цело-
сен развој на нејзините сили и способности во 
секоја на со ка, што соодветствува со прашањето 
за формата и организацијата кое це лата заедни-
ца мора да го прифати; до толку што потисну-
вањето, екс пло атацијата, желбите и мизерија-
та во стотици облици треба да се заме нат со 
слободна човечност од општество кое физич-
ки и органски е здраво. Таканареченото женско 
прашање е само една страна од целото социјал-
но пра шање, кое во моментов ги вознемирува 
сите умови; само поврзани ед но со друго две-
те прашања можат да го постигнат решението“ 
(Bebel, 1897: 1), пишува во воведот на книгата.
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Бебел дал слика на положбата на жената во 
минатото и се гаш нос та, но инсистира на при-
каз на нејзината положба во иднината. Поглавје-
то „Же ната во иднината“, Бебел го започнува со 
реченицата: „Ова поглавје мо же да биде многу 
кратко. Тоа главно ги содржи заклучоците повр-
зани со по зицијата на жените што произлегу-
ва од понатамошните забелешки и кои може се-
кој лесно да ги извлече сам“ и продолжува: „Во 
новата за ед ни ца жената е целосно независна, 
повеќе не е подложна дури ни на при суст во то 
на надмоќ или експлоатација; таа е слободно 
суштество, еднаква со мажот“ (Bebel, 1897: 154).

Оттука започнува интересот на Русински за 
решавање на женското пра шање. Неговите ста-
вови можат да се проследат на страниците на 
не го ви те Спомени. Кога биле во прашање Орга-
низацијата и организациската ра бота, нејзините 
членови тој не ги делел според полот, туку спо-
ред од не су вањето кон револуционерното дело. 
На пример, на 13 ноември 1901 го ди на Русин-
ски во придружба на Христо Узунов пристиг-
нал во Охрид. Вед наш бил упатен во куќата на 
Петко Пармаков, каде што требало да прес то-
јува: „Пармакови немаа деца, жена му се имену-
ваше Марија, тие и двај цата беа добри работ-
ници на Организацијата“ (подвлеченото е мое). 
Веќе следниот ден, на 14 ноември, раководното 
тело на охридската град ска револуционерна ор-
ганизација свикало заседание на кое покрај Ру-
син ски и Андон Кецкаров, Наум Чакров и Наум 
Цветинов, присуствувала и „ед на млада едвај 
20-годишна по возраст жена, учителката Кон-
стантина Евт. Настева Бојаџиева, раководител-
ка на организацијата на жените во гр. Ох рид“ 

(АО ИНИ, Никола Петров Русински, Спомени, 
кн. I, сл. IV.319/I, 32).

Бидејќи споменатата книга на Бебел ја про-
читале и други негови блис ки соработници, на 
едно собрание на Охридскиот комитет на ТМО-
РО би ло поставено прашањето што ќе им се 
даде на жените по ос ло бо ду ва ње то на Македо-
нија. Повеќето револуционери со иронија гле-
дале на книгата, па Русински настапил во од-
брана на ставовите изразени во неа. Тој за пи-
шал дека: „по секоја веројатност, тој пријател 
беше ја читал книгата на Август Бебел ‘Жена-
та денес и утре’, па сакаше да ја потцени, без 
да го сфатил нејзиното длабоко значење“. Ру-
сински се ставил во одбрана на женските права 
и одговорил дека „жената е неделив дел од чо-
вековиот бит; таа ги носи сите тешкотии во се-
мејниот живот; таа е мајка, таа е вос пи тателка, 
таа е домаќинка; таа е одговорно лице пред ма-
жот во де неш но во капиталистичко општество 
во кое егзистираат два закона: еден за пра ва та 
на мажот и другиот за обесправеноста на жена-
та“. Затоа, пишува тој, „мно гу наивно и глупаво 
е да си мислиме дека жената не дава жртви“. На 
кра јот заклучува дека во револуционерната ор-
ганизација и во борбата за ос лободување „таа 
зема исто учество со нас и дава жртви како и 
ние, след ст вено треба да се ползува со истите 
права (АО ИНИ, Никола Петров Русински, Спо-
мени, кн. I, сл. IV.319/I, 33). Учителката Кон-
стантина Бо јаџиева му дала силна поддршка 
на Русински во одбрана на залагањето за рам-
ноправност меѓу половите.

Првенството, во тоа време, според многуми-
на проследувачи на актуелните состојби, треба-
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ло да му се даде на женското образование. Спо-
ред истакнатиот српски социјалист Светозар 
Марковиќ, „потоа женското прашање преоѓа во 
друга форма. Место агитација и празни зборо-
ви, ќе почне практично остварување на делото“ 
(Марковиќ, 1978: 128). Другата форма на која 
укажал Русински била вклучување на жените 
во револуционерното движење. За ваквиот став 
тој имал повеќе причини, кои ги образложил во 
понатамошните свои излагања.

Во 1900 година била формирана организа-
цијата на жените во Ох рид, во која влегле Ва-
силка Размова, Поликсена Мосинова, Клио 
Самар џи ева и Константина Бојаџиева. Работа-
та на женската организација се од ви ва ла крај-
но конспиративно и во согласност со дејствата 
на мажите. На бр гу, бројот на членките значи-
телно пораснал, но како што забележал Ру син-
ски, требало да помине подолго време за да се 
создаде организациско јадро поради „каракте-
рот на нивната домаќинска служба во семејст-
во то“ (Русински, 1936: 26), која не дозволувала 
масовна работа.

Додека престојувал во Охрид, Русински им 
дал целосна поддршка на жените. Тој во нив 
гледал како на членови на ТМОРО, кои имаат 
исти пра ва и задолженија како и мажите. Спо-
ред него, мислењата дека жената по природа 
била со меко срце и воопшто, со благ карак-
тер, не биле точни. Теш ките услови за живот 
не правеле исклучок за жените, па дури биле 
и „поугнетувачки за нив“. Нерамноправноста 
пред законите во државата и во семејниот жи-
вот на мајката, воспитувачка и домаќинка, спо-
ред Русин ски, придонела таа да побара подо-

бар живот, „било заедно со нејзиниот маж рамо 
до рамо, било сама и против него“. Под влија-
ние на со ци ја лис тич ките идеи, Русински барал 
вклучување на жените во јавниот и ре во лу цио-
нерниот живот. „Жената има потреба од созна-
нието за нејзините пра ва – дајте ѝ ги, таа е ве-
личествена агитаторка и организаторка на рево-
луцијата“, заклучува тој (Русински, 1936: 27).

Според Вера Весковиќ-Вангели, од ставо-
вите на Русински про из ле гу ва дека за него „се-
која жена која учествува во револуционерната 
ор га ни за ција е веќе слободна и еманципира-
на личност“ (Весковиќ-Вангели, 1990: 17–18). 
Ние во целост се сог ла суваме со оваа констата-
ција. Меѓутоа, кај Русински согледуваме и дру-
га ди мензија на која досега никој не ѝ посветил 
внимание. Имено, станува збор за хуманистич-
киот пристап што го негувал како маж, сопруг, 
рево лу ци онер, борец за слобода и еднаквост на 
сите граѓани во Македонија. Во согласност со 
своите принципи, на собирите и конференции-
те што ги организирал како член на Македон-
ската револуционерна органи за ција, постојано 
ја нагласувал потребата за рамноправност на 
половите и на целата заедница. Постојано збо-
рувал дека македонското ослободи тел но дви-
жење „не може да биде диктирано од интереси-
те на разните чор ба џии; дека тоа е израз на на-
родното негодување против сите потиснувачи“. 
Класно-социјалната борба што започнала да се 
развива во Македонија одела на штета на ог-
ромниот процент сиромашни селани и граѓани. 
Русински по тенцирал дека чорбаџиите се вртат 
околу своите трговски интереси, „а на родните 
маси сакаат слобода, еднаква правдина, наука и 
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леб“ (АО ИНИ, Никола Петров Русински, Спо-
мени, кн. IX, сл. IV.319/IX, 312). Ваквиот од-
нос на Русински кон социјализмот и женското 
прашање имал своја предисторија и последи-
ци. Како припадник на тогашното прогресивно 
крило револуционери социјалисти, во неговата 
идеологија едно од челните места му припаѓало 
на принципот на самоуправување, но и самооп-
ределување. Всушност, со овие прашања се за-
нимавале социјалистите, социјалистите утопи-
сти и теоретичарите на анархизмот: О. Бауер, 
Е. Бернштајн, К. Кауцки, Р. Овен, Ш. Фурие, П. 
Ж. Прудон, И. М. Бакунин и др. Со нив се зани-
мавал и Русински. Дека нивните идеи остави-
ле силна трага во македонската културна среди-
на, особено кога станува збор за женското пра-
шање, ни кажува и фактот што уште еден со-
цијалист во ликот на Кочо Рацин се интереси-
рал и пишувал за женското прашање во студија-
та „Улогата на феминизмот во општеството и 
првите зачетоци на феминистичкото движење“, 
во која аналитички се осврнал на историјата на 
борбата за рамноправност на половите и право-
то на образование на жените (Рацин, 1987: 92–
101)1. Покрај наведените автори од западноев-
ропските земји, достапни за Русински на бугар-
ски јазик во 80-тите и 90-тите години на XIX 
век биле преводите на делата од Карл Маркс и 
Фридрих Енгелс, но и од руските револуцио-
нерни демократи: Н. А. Доброљубов, Н. Чер-
нишевски, А. Херцен и Д. И. Писарев (Полјан-
ски, 1978: 100–101). Иако ја немал начитанос-
та на Гоце Делчев и творечката дарба на Димо 

1 Да се погледне и кај: Весковиќ-Вангели, Вера. 1978. „Жената во творештвото на Раздолов, еден историски аспект“, 
Дело 74, бр. 1–2, Штип.

Хаџи Димов, во својата идеолошко-револуцио-
нерна концепција Русински жената ја поставил 
на особено високо место.

Записите на Русински и Рацин ѝ припаѓа-
ат на малата група текстови кои системски се 
осврнувале на женското прашање. Причини-
те за ваквата состојба ги наоѓаме во политич-
кото ропство, кое на Македонците им оневоз-
можувало да создадат своја држава. Значи, пр-
венствено место ѝ припаѓало на револуционер-
ната борба, односно борбата за слобода, а дури 
потоа следувале идеалите од типот на класна-
та борба и женското прашање. Затоа, логично 
е што ретките македонски теоретичари на со-
цијализмот, како на пример Димо Хаџи Ди-
мов, првенствено внимание посветувале на ма-
кедонското ослободително дело и на барањата 
за социјални правдини. Како што запишал, „по 
освојувањето на слободата, бедните балкански 
народи, какви промени и да претрпат, ќе имаат 
можност поинтензивно да отпочнат со разгле-
дување на своите социјални задачи, општи со 
оние од целиот свет, а имено, отфрлање на по-
следното човечко ропство, економското (под-
влечено во оригиналот – б. м.), главниот двига-
тел на општочовечките беди и несреќи“ (Х. Ди-
мовъ, 1900: 25).

Од друга страна, покрај политичката под-
властеност под Османската Империја, како 
една од поголемите пречки со кои се соочу-
вал социјалистичкиот интелектуален круг била 
црквата, односно конзервативното свештен-
ство. Најизразен е примерот со црковниот дос-
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тоинственик Методиј Кусевич од Прилеп, кој 
долго време ја извршувал функцијата старо-
загорски митрополит. Кон крајот на XIX век, 
тој се појавил како издавач на вес никот „Од-
брана“, кој излегувал во текот на 1899 година. 
Весникот бил на ан ти  се митски и антисоција-
листички позиции. Несогласувањата со соција-
листичката идеологија Ку се вич ги образложил 
во делото Воспитанието во духот на хрис ти-
јанството или безбожието, објавено во Казан-
лак 1895 година. Во книгата тој го бра нел пра-
вото на сопственост, а соци ја лиз мот го крити-
кувал како ате истичко движење и како најголе-
мо зло на современиот човек. Исто така, малку 
подоцна, Кусевич ја подготвил и ја објавил бро-
шурата Рамноправноста на жената, во која 
го негирал правото на рамноправност на жена-
та со мажот. Овие негови ставови предизвика-
ле низа реакции и во социјалистичкиот круг и 
кај жените, но општо земено, ваквиот начин на 
интерпретирање на социјалистичките идеи и 
барањата за права на жените биле ставови на 
најголемиот дел од свештенството (ЦДИА, Со-
фия, фонд: Методий Кусевич, Рамноправнос-
та на жената отъ Ст. За гор ския митрополит 

2 За овој текст, повеќе кај: Славчо Ко ви лоски, „Ракописот ‘Рамноправноста на жената’ од Методиј Кусевич“, Спектар, 
бр. 67, 2016, 31–46.

Методия, оп. 2, а.е.1665, 2)2. Оправдување за 
непријателскиот однос кон социјализмот, меѓу 
другото, биле наоѓани и во романот Браќа Ка-
рамазови на рускиот писател Фјодор Достоев-
ски, кој во еден дел истакнал дека во социјали-
змот секој можел да практикува каква вера сака 
(Достоевский, 1911: 26).

Русински бил свесен за тешкотиите за реа-
лизирање на неговите заложби за обезбедување 
права и еманципација на македонските жени. Не 
водејќи се слепо според желбите, туку процену-
вајќи ги актуелните состојби, постојано агити-
рал во полза на учеството на жените во револу-
ционерната борба, на тој начин изедначувајќи 
го нивното право со она на мажите во напори-
те да се дојде до политичка слобода. Тој е прет-
ставник на првиот бран идеолози социјалисти 
во македонското револуционерно движење, кои 
ја потенцирале потребата за обединување на се-
ланството и граѓанството, ситните производи-
тели и занаетчии про тив бирократијата и кору-
мпираната администрација, истакнувајќи ги сè 
по големите општествени разлики што го деле-
ле народот на богати и сиро машни, и кој се за-
лагал за правата на жените.
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Slavcho Koviloski

Nikola Petrov Rusinski and the Macedonian Women Question
(Summary)

Nikola Petrov Rusinski was a representative of the first wave of ideal - socialists of the Macedonian revolutionary 
movement, who emphasized the necessity to unite the peasantry and citizenry, pointing out the growing social 
differences that divided people into rich and poor and advocating for women's rights. He was among the first Mace-
donian authors who paid special attention to the women's issue, especially in the chapter "Organization of women 
in the city of Ohrid" of his book Contribution to the History of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary 
Organization (1936). Rusinski was married to Konstantina Bojadzieva, one of the first Macedonian activists to 
promote women's rights.
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