
УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО 
СЕМЕЈСТВОТО ВО СТАРИОТ РИМ



•  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.



ПРАВА НА ЖЕНИТЕ

• 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.



ЖЕНИТЕ ВО СЕМЕЈСТВОТО

• 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



• 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. 

• Облеката на жените била значително различна 
од на мажите и најчесто била во посветли бои. 
Жените носеле накит како украс на своите тело 
и најразлични шалови како прекривка. 



УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО СЕМЕЈСТВОТО

• Во многу случаи, римските жени биле тесно идентификувани со нивната перцепирана улога во општеството - должноста да се грижат за домот и да негуваат 
семејство (pietas familiae), особено да раѓаат легитимни деца, чија последица беше раниот брак, ( понекогаш дури и пред пубертетот, но обично околу 20 години), 
со цел да се осигура дека жената немала сексуална историја што би можела да го посрамоти идниот сопруг. Римското семејство било доминирано од маж, 
обично на чело со најстарата машка фигура (патерфамилија). Жените биле подредени и тоа се рефлектира во практиката на имињата на Римјаните. Машките 
граѓани имаа три имиња: праномен, номен и когенимен, додека сите жени во исто семејство беа повикувани на женска верзија на семејното име. Мажена 
жена може да го задржи своето моминско презиме или да биде упатена со името на нејзиниот сопруг (на пр. Теренција на Цицерон). Во рамките на семејството, 
жените би посетувале дома и нејзината робска работна сила, работеле на ракотворби, а жените од повисоката класа исто така може да учат академски 
предмети како што се литература и филозофија.



• Оваа блиска зависност на жените од нивните машки роднини се рефлектираше и во прашања како што 
се правото и финансиите, каде што жените беа законски обврзани да имаат номиниран член на машко 
семејство во нивни интерес (Tutela mulierum perpetua). Единствени исклучоци од овој аранжман беа жени 
со три деца (од околу 17 г.п.н.е.), слободни жени со четири деца и девици Вестал. Ова правило било 
замислено да чува имот, особено наследен имот, во семејството контролирано од мажи, дури и ако 
машките и женските потомци имаат еднакви права на наследство според римското право. Меѓутоа, во 
реалната пракса, семејствата не секогаш го следеле законското писмо во оваа област, исто како и со 
многу други работи, и има докази за жени кои водат свои финансиски работи, поседуваат деловни 
активности, управуваат имоти, итн., Особено во случаи каде главниот маж на семејството починал во воена 
кампања.
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