
Улогата на 
жената



Борбата за правата на жената

! Откако Константинопол станал главен град на Римската 
Империја во 330 година, систематското угнетување на жените 
веќе било одлика на римската култура. Тоа било толку 
влијателен дел од културата и од начинот на живеење, што 
тешко се менувал со текот на времето. Но и тогаш, како и во 
новиот сегашен модерен свет, постоеле активисти кои гласно 
зборувале и се залагале за правата на жените, за неправдите 
кои им ги нанесувало општеството и за нивната обесправеност. 
Додека постоела Византија, жените стекнале голем број права 
и напреднале во рамноправноста со мажите. Овој почеток на 
стекнување на права кај жените ја сменил траекторијата на ова 
поле во западната култура која се развива и ден денес.



! Во тоа време, голем број угледни граѓани гледале на жените 
како на нецелосни мажи, или  како на помали мажи од самите 
мажи, кои немале што да му понудат на општеството освен да 
ја продолжат својата биолошка функција на раѓање, грижа за 
домаќинството и грижа за децата. 



! Домашното насилство тогаш бил голем проблем и поради тоа 
активистите во Византија се залагале за охрабрување на жените 
да се борат против него и на каков било начин да им вратат на 
мажите кои ги напаѓале. Во врска со разводот на бракот, на 
жените не им било дозволено да се разведат од сопрузите 
доколку тие извршиле прељуба во бракот, а во однос на 
имотното право, жените не можеле да бидат сопственици на 
земја ниту пак можеле да ја наследат



Улогата на жената

! Откако навлегла византиската култура во општеството, жените 
уживале повеќе права за разлика во Римската Империја. И 
покрај тоа што сè уште постоеле верувања дека жените не се 
рамноправни со мажите, сепак на некој начин имале повеќе 
права за разлика од порано. 

! Освен што како главен белег на жената останала функцијата 
за раѓање и чување на децата, т.е. родителската функција, во 
Византија жените можеле да наследат имот, но само во висина 
на нивниот мираз.Семејното насилство, исто така, било поретко 
за разлика од порано, а жените имале право дискретно да се 
разведат од сопрузите без водење на поголеми спорови.



Детство и старателство

! Детството минувало многу брзо за римските девојки. Според законот, тие морале да стапат во брак на возраст од 12 години, 
па затоа нивното детство било одземено. Вечерта пред свадбата, од девојката се очекувало да ги напушти (отфрли) сите 
детски предмети, вклучувајќи ги и нивните играчки. 

! Разводите биле брзи, лесни и чести во античкиот Рим. Бракот бил лепилото кое го врзува општеството и се користело за 
зајакнување на политичките и личните врски меѓу семејствата. Сепак, браковите можеле лесно да се прекинат кога повеќе не 
биле корисни за едната или другата страна. 

! За разлика од денес, во античкиот Рим не постоела правна постапка за развод. Бракот завршувал кога сопругот (или поретко, 
жената) побарал ова да се случи. Татковците исто можеле да побараат развод во името на своите ќерки, благодарение на 
фактот дека тие го задржувале старателството над своите ќерки дури и откако ќе се омажат. Ова му овозможувало на 
семејството на жената повторно да си го врати миразот, со што семејното богатство останувало непроменето. А сепак 
сопругот можел да има корист од миразот и да не го врати, ако (според нив) сопругите им биле неверни. 



Излглед

! Римските жени беа под огромен притисок да изгледаат добро. 
Ова делумно се должи на фактот дека Римјаните верувале 
дека изгледот на жената служи како одраз на нејзиниот сопруг. 
Поради постојаните обиди да изгледа убаво, козметичката 
индустрија во Рим процвета. Невообичаени методи и рецепти 
беа создадени, вклучувајќи пилешки маснотии и лук брчки, 
остригите се користеле како пилинг, а крокодилското ѓубриво 
се користело како вид руменило.



Образование

! Образованието на жените било контроверзно прашање во 
античкиот Рим. Повеќето девојки студирале читање и пишување 
во училишта, додека некои семејства оделе понатаму и 
ангажирале приватни наставници за да им предаваат 
понапредна граматика или грчки на нивните ќерки. 

! Сето ова требало да ја олесни идната улога на жената во 
управувањето со домаќинството и да ја направи поуспешна за 
да биде добар придружник во животот на нејзиниот сопруг. 
Сепак, многу Римјани сметале дека премногу образование 
може да ја претвори жената во претенциозен родител. 



Сопругите ан императорите

! Во литературата и киното сопругите на римските императори 
биле претставувани како жени кои нема да запрат, додека не ги 
елиминира оние кои им стојат на патот(најчесто убивајќи ги со 
отров). 

! Ливија Друсила, сопруга на Октавијан Август, го убива по 52-
годишен брак, ставајќи отров во неговата храна. Агрипина го 
прави истото – убивајќи го нејзиниот сопруг Клавдиј, исто така со 
отров во неговата храна. Валерија Месалина, третата сопруга 
на царот Клавдиј, е запаметена по фактот што таа често 
наредувала да се убие секој оној што го сметала за нејзин 
непријател. 



Факторите кои влијаеле врз 
луѓето

! Постојат многу фактори кои влијаеле луѓето да го сменат 
своето мислење за жените и нивните права во Византија, меѓу 
кои позначајни се влијанието на христијанството, 
Јустинијановата кодификација и царицата Теодора, сопруга на 
Јустинијан Први, која била исклучително храбра и одлучна жена 
во тој период.



! Откако навлегла византиската култура во општеството, жените 
уживале повеќе права за разлика во Римската Империја. И 
покрај тоа што сè уште постоеле верувања дека жените не се 
рамноправни со мажите, сепак на некој начин имале повеќе 
права за разлика од порано. 

! Христијанството влијаело врз системот на верувања кај луѓето 
оддалечувајќи ги од примитивните верувања во Римската 
Империја. Кодификацијата е од значење бидејќи во неа 
постојат писмени записи за правата на жените, а пак 
присуството на царицата Теодора имало улога во тој машки 
свет бидејќи таа ги срушила стереотипите за жените и за 
дотогашниот начин на живеење.


