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Апстракт
Македонскиот XIX век изобилува со женски ликови обработени во пое
зијата, расказите, драмските дела, патописите и другите книжевни жанрови. Во
трудот ќе ги презентираме прототипите на женските ликови во македонската
книжевност и фолклорот од XIX век. Ќе ја истакнеме разновидноста на женските
ликови (храбри, плашливи, борбени, повлечени) во делата на Константин Мила
динов, Григор Прличев, Марко Цепенков, Рајко Жинзифов, Евтим Спространов,
Атанас Раздолов и др. Исто така, ќе ги обработиме главните теми кои во себе
вклучувале женски ликови во фолклорните записи на браќата Миладиновци,
Шапкарев, Цепенков, Наум Тахов и др. Во овие литературни дела и фолклорни
записи можеме да го увидиме портретирањето на македонските жени од XIX
век.
Клучни зборови: XIX век, книжевност, фолклор, женски ликови, женско
прашање.
Во македонската книжевност од XIX век сретнуваме низа женски ликови
кои се интересни за книжевните историчари и теоретичари. Овие женски
ликови, наспроти општо прифатеното гледиште се бројни, функционираат
во средината, имаа уметнички квалитети, и дело од нив се олицетворение на
храброст и јунаштво, вистински пандани на мажите. Тие се обработени во
поезијата, расказите, драмските дела, патописите и другите книжевни жан
рови и претставуваат своевидно продолжение на средновековната книжевност
во Македонија, создавана во духот на христијанската традиција. Зголемување
на бројот на теми и женски ликови во световната литература евидентираме со
навлегувањето на просветителските идеи. Во преродбенско-просветителската
литература, ликот на мајката, девојката, воопшто жената, бил обработуван од
„другите“, т.е. мажите. Така, многубројни женски ликови и размислувања за
жените во XIX и почетокот на XX век сретнуваме во делата на Константин
Миладинов, Константин Петкович, Георги Динков, Динко Држиловец, Рајко
Жинзифов, Григор Прличев, Марко Цепенков, Евтим Спространов, Васил
Пасков, Ефрем Каранов, Атанас Раздолов, Никола Петров-Русински, Лазар Поп
Трајков Методиј Кусевич и др.
Ако ги анализираме овие литературни дела, можеме да заклучиме де
ка голем број од нив се однесуваат на мајката/мајките. Мајката е претста
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вена како лик кој благословува, која ги поткрева патриотските чувства, која
ги брани својата и честа на снаата, која тагува и која е среќна поради своите
чеда. Понатаму, бројни се и претставите на девојки вљубени во момчиња, но
и на присилни бракови, на копнежи по невозвратена љубов и др. Бунтовен е
прозниот текст на Раздолов Баба Ѓурѓа и проза во стихови од 1895 година,
во кој се опишани револтот и бунтот на младата жена, кои „прераснале во
смислен и организиран отпор што ќе ѝ го исполни и осмисли нејзиниот живот“
(Тоциновски, 2009: 195). Интересно е и што покрај поддршката за македонската
жена, Раздолов „има подеднакво разбирање и за страдањата на турската жена“
(Весковиќ-Вангели, 1987: 74).
Од објавите во посебни книги и во периодиката во кои доминираат женските
ликови ќе ги наведеме песните и поемите: „Бисера“, „На чужина“, „Думание“ од
Константин Миладинов; „Момина клетва“ од Константин Петковиќ; Самовила“
од Георги Динков; Сердарот, Автобиографијата, „Постигнала се убава Јана“
од Прличев; Крвава кошуља, „До мајка ми“, „Сељанка“ од Жинзифов; „Момина
клетва“ од Константин Петкович; „Песна за царицата Солуна девојка“ од
Исаија Мажовски; Румена Војвода од Ефрем Каранов; „Присилен брак“ од
Васил Пасков; „Гроздан и Цветанка“, „Одмазда“ и „Мара Воперката“ од Евтим
Спространов и др. Се разбира, овој избор не е конечен, бидејќи во македонската
литература од XIX век се сретнуваат уште низа женски ликови за кои поетите
испеале низа стихови. Како посебен циклус песни ги одделивме поетски
те изливи на авторите кои татковината Македонија ја споредуваат со мајка,
тажна и зацрнета од долгогодишното ропство, но која, истовремено, повикува
на ослободување и отфрлање на тиранијата: „Мајка Македонија ги советува
своите чеда да востанат приотив тиранијата на Турците“ од Марко Цепенков;
„Татковината кон јуноста си“ од Георги Динков; „Самовила македонска“ од
Ѓорѓија Пулевски итн.
Делата со есеистички, односно научен карактер, кои се осврнале на жената
и на женското прашање се во помал број, но сепак присутни на македонската
икнижевна и творечка сцена. Во таа насока, значајни се говорите и пишувањата
на Григор Прличев, кој во повеќе наврати го афирмирал женското образование.
Излегувањето на жената од домот, во јавноста, Прличев го прокоментирал
со зборовите: „Колку повеќе достолепие на девојката, толку поголеми се / и
обврските нејзини“. Притоа заклучил дека: „Историјата докажа дека многу
воспитани жени / беа од полза не само за својата татковина / туку и за целото
човештво“ (Прличев, 1993: 33). На оваа тема, Прличев се осврнувал повеќе
пати во своите објави и говори, а најзабележително тоа го прави во својата
Автобиографија, каде како еден од главните ликови се јавува неговата мајка,
силната жена Марија.
Еден од најпознатите мајчини ликови во македонската поезија од XIX
век е ликот на Прличевата Неда, мајката на Кузман Капидан, овековечена во
поемата Сердарот. По смртта на Кузман, Прличев ни ја предава сликата во која
ужалената мајка е опишана со своите физички и ментални карактеристики. Со
извонредна вештина, тој го портретирал ликот на една мајка, навидум нежна,
но силна во духот, вистинска Амазонка, жена-борец, кога станувало збор за
доброто на нејзиното потомство. Продолжувањето на животот среде налетот на
смртта и егзистенцијалните проблеми го надминува лелекот на ужалената жена,
а мислата за одмазда станува дополнителен мотив за опстојувањето.
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Мајчиниот лик кој гo сретнуваме во поемата Крвава кошуља на Рајко
Жинзифов се наоѓа во идентична ситуација: мајката го загубила својот синединец, но за разлика од Неда, таа е претставена како помалку енергична, односно
жена што се однесува во рамките на конвенционалниот традиционализам. Кај
Прличев мајката свесно повикува на одмазда, додека, пак, кај Жинзифов тој
гнев е повеќе загриженост, несвесен порив кој повикува на одбрана на народот,
на израмнување на долговите. Додека Неда, иако ужалена, трезвено размислува
за последиците предизвикани од убиството на синот, Жинзифовата мајка го
оплакува прерано згаснатиот живот, на начинот претходно востановен од низа
генерации жени: со тажење.
Најексплицитен во барањата за револуционерно решавање на македонското
прашање и за одмазда врз поробувачот е ликот на мајката персонифицирана
во песната „Мајка Македонија ги советува своите чеда да востанат против
тиранијата на Турците“ кај Марко Цепенков. Во песната тој својата земја ја
олицетворил во мајка која страдала под тешкото ропство. Меѓутоа, таа не е
тивка и нема, туку бунтовна и борбена. Следуваат неколку повици на отворен
бунт, во кои мајката Македонија ги повикува своите чеда да востанат на борба
за слобода.
Како што може да се забележи, во македонскиот литературен XIX век се
претставени низа женски ликови, кои имаат различни карактерни особини.
Сепак, како една нитка што се провлекува речиси кај сите нив е бунтовноста,
борбеноста, решителноста да се надминат тешкотиите и да се зачекори кон нов,
подобар свет. Оваа промена во портретирањето на силни жени коинцидира
со промените кои започнале да се јавуваат и во секојдневјето на жените.
Развивањето на нивната индивидуална самосвест мажите не можеле да го
игнорираат. Напротив, тие ја пренесле отсликувајќи ја во своите дела.
Ликот на жената во народните песни зазема едно од централните места
во македонското народно поетско творештво. Најпрво, ќе ги предочиме
интерпретаторки на народното творештво, пред сѐ песните: Дафина од
Просеник, Депа Каваева, Дафа Цепенкова, Ѓурѓа Котева, Арса Стрезова, Митра
Миладинова и други. Понатаму, ќе ја потенцираме разновидноста на женските
ликови во народните песни. Задржувајќи се на ликот на жената во народната
поезија, подготвивме еден список на сижетите кои најчесто се јавуваат во
усното творештво.
Се разбира, подолуизнесените сижети ни оддалеку не се исцрпени во
нивната содржина, но даваат мал увид во мотивите во кои жената има доминантно
место: девојката се спротивставува на потурчувањето, не си ја менува верата;
грабната, пленета сосила; ја сакал млад, ја дале на стар (ја дале на друг); не
сакала, а ја дале: не ѝ се допаѓа во новото семејство; го чекала многу години:
го дочекала; девојката бара начин да биде со момчето; непријателство меѓу
две девојки: ја убила бидејќи била многу убава; сама си ја фалела убавината;
мома војвода (војник); момата сака чесно момче; момата го бендисала момчето;
мајката го убива синот не знаејќи; мајката го жали синот, момата го жали момчето;
свекрвата не ја сака снаата; сопругата, односно жената (сестрата) го ослободува
заробениот маж; верна жена; мрзлива жена; задоволна жена од мажот; заѕидана
невеста; неверна жена; предавство: на жената, на снаата, зошто љуби друга
жена; самовила и мома; самовила и свекрва; момче љуби самовила, самовила
љуби момче; змеј заљубил девојка/девојки; мома љубела змеј.се нашле брат и
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сестра (или роднини): пред венчавка, инцест, се самоубиле, се стресла земјата;
непријателство меѓу золви, снаи и јатрви; љубов на сестрата кон братот: ќе ја
смени верата за да го ослободат братот, умира од жал за братот, му помага на
братот, го смилуваат Господ; браќата извршуваат убиства поврзани со сестрата:
сестрата бидејќи везела за некое момче, калуѓерот што ја љубел нивната сестра;
таткото го убива синот за да ја има неговата жена: таа се самоубива.
Наведените теми и мотиви ги сретнуваме во зборниците на Миладиновци,
Шапкарев, Цепенков, А. П. Стоилов, Панајот Ѓиноски, Наум Тахов, Васил
Икономов, Стефан Верковиќ, Иван С. Јастребов, како и објавите на Тодор
Гавазов во Сборникот на народни умотворенија, наука и книжнина и на
Ефрем Каранов во Периодическото списание од Браила. Се определивме само
за наведените собирачи, бидејќи извори за богатото македонско културно
наследство можат да се најдат во повеќе зборници и списанија. Овој список
треба да даде само општа слика за ликот на жената во богатиот репертоар на
народното усно поетско творештво:
Песните се однесуваат на реални проблеми од секојдневјето, понекогаш
и на вистински настани и случувања. Бидејќи лирските песни се производ
на селанството, во нив можеме да ги согледаме чувствата и психологијата на
селаните, нивните сфаќања, но и нивните креативни способности. Градските
лирски песни се појавиле подоцна и се помалубројни во однос на нивните
претходници. И покрај тоа што во себе внесувале нови (западноевропски)
композициски елементи, нивната основа лежела во народната традиција.
Споредувајќи ги спротивставените мотиви (сака - не сака, може - не може),
забележливо е поголемо присуство на песните во кои доминираат негативните
карактеристики на жената. Ваквата тенденција во народната поезија ја гледаме
во фактот што патријархалната заедница силно го осудувала секое женско
однесување кое не било во согласност со тогашните морални норми, а особено
неверната жена. Во таа смисла, осудувањето на жената во овие песни може да
се сфати и како предупредување за последиците што следувале по чинот на
неверството.
Интересни се песните за непријателството меѓу две девојки, при што
едната ја убила другата бидејќи била многу убава. Може да се заклучи дека
ваквите мотиви се изградени врз соперништвото на два субјекти. Во едниот
случај, девојката Калина е поубава од нејзината конкурентка, а со тоа ѝ се
поголеми шансите да најде убаво и богато момче. Оттаму, единствено решение
за премостување на „заканата“ од конкуренцијата, другата девојка ја гледа во
нејзината физичка елиминација. Другите два случаја се однесуваат на блиски
роднини. Најпрво двајца браќа откриле и дознале дека нивната сестра везела
за некое момче. Тоа укажува дека нивната сестра веќе имала бендисано момче
и дека во блиска иднина би можела да замине од домот како невеста. Браќата,
пак, гледале соперник во момчето како човек што ја украл љубовта на нив
ната сестра. За да не дојде соперникот до посакуваното, тие го елиминирале
неговиот трофеј, без разлика што станувало збор за најблизок род. И другиот
случај зборува за убиство на роднинска основа, но овој пат, таткото го убива
синот, само за да дојде до убавата жена. Повторно се пренебрегнува фактот што
„соперник“ е негова крв, негова рожба.
Сите овие злосторства се извршени поради посегнување по телесното.
Како што може да се утврди од богатиот фолклорен материјал, се забележува
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постојано трансформирање на песните од постарите записи, особено во епските
песни во кое е видлива тенденцијата на премин кон лирски тоналитет. Притоа,
„архаичните јазични форми им отстапуваат место на современите јазични
форми“ (Петровски, 1995: 118). Оттука, жената во јуначките и ајдутските песни
е „предмет“ кој треба да биде освоен од јунакот. Понекогаш, во решавање на
спорот кој треба да ја добие девојката, учество земал калуѓерот, кадијата или
судот, а многу ретко девојката била таа што избирала. Иако и девојката можела
сама да посакува некое решение, тоа често не било земано предвид.
Пресвртот во ваквиот однос кон младите моми се случил со навлегувањето
на граѓанската лирика на македонско тло и со бранот романтизам кој преку
слободните словенски земји се вгнездил во македонските градови. Љубовната
лирика, при сето богатство на другите видови, „сепак е цветот на македонската
народна поезија“, забележува Душко Наневски и дополнува „ако мечтаењето
воопшто ја создава поезијата, не е ни чудно што токму во Македонија се создала
толку богата поезија, со така имагинативни преобразувања на реалноста“
(Наневски, 1977: 45). Може да се каже дека преку народните песни може да се
проследи развојот на економските услови, на трговијата и на општествените
промени.
Во новите услови, народната песна станала показател за меѓучовеч
ките односи при формирањето на чорбаџиството, односно при појавата на
поголеми класни разлики. Богатите граѓани негувале полуксузен живот во
однос на претходната епоха и во однос на нивните посиромашни сограѓани и
селанството. Младите немажени чорбаџиски моми спиеле на меки постели, на
копринени перници и под јоргани бадемлии, а кога излегувале се дотерувале
според последните моди. Антон Поп Стоилов запишал една песна во која
девојката била убаво облечена, само поради тоа што имала тетка граѓанка која
знаела како треба да ја промени: „Костуро ситна Димитро! / Кој ми те ситно
оплете, / кој ми те бело промени? / Јас си имам тетка граѓанка, / таја ме ситно
оплете, / таја ме бело промени“ (Поп Стоилов, 2000: 137). Модните прилики
станале услов одредена девојка да биде посакувана. Доколку била дотерана,
нацрвена и набелена, шансите да биде забележана и посакувана се удвојувале.
Ненацрвените и ненабелени моми потешко можеле да го најдат патот до
машкото срце.
Девојките знаеле дека за да предизвикаат внимание, требало да бидат
накитени, а нивната облека да биде од скап материјал. Тоа ги отсликувало
имашливоста и благосостојбата на семејството од кое доаѓала. А желбите на
момите биле големи. Тие сакале „од десет гроша муниста“ за да си направат
ѓерданче; „две загии папуци“ за на нозе; „две мумлени шамии“ за на глава, за
да може „јаз да ги носа бр, Христо, / ти да ме гледаш, да гориш!“ (Верковиќ,
1985: 160).
Понекогаш, народните пејачи на хумористичен начин опевале случки
поврзани со барањата на жената за нова градска облека. Во „Песна за невестата“,
покрај нејзините пет стиха, Цепенков оставил и белешка за причините поради
која била испеана. Бидејќи жената му здодевала на мажот да ѝ купи скапи
облеки, да се облечи убаво и да стави еден алтан на чело, мажот ги продал
двата вола и магарето. Откако ја видел мажот својата жена променета, ја испеал
следнава песна: „Тум Бецо, бела Бецо, / Кој ти клука на портата? / Мори Бецо,
бела Бецо, / Два ти вола на газ стојат, / Магарето на челото“ (Цепенков, 1980:
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196). Јасно е дека двата вола ја симболизираат облеката што ја носела невестата
Беца, додека пак алтанот на нејзиното чело бил купен од продаденото магаре.
На тој начин, пејачот се исмеал на потребата за купување скапа облека на
сиромашна жена. И во овие случаи, надворешното е доминантно во однос на
внатрешното, физичкото го надвладува духовното. Сепак, веќе се забележуваат
романтичарските тенденции во граѓанската лирика. Излегувањето и физичкото
присуство на момите надвор од домашниот праг придонесле тие да станат
предмет на восхит од страна на момчињата. Додворувачките нафрлања, канења
и убедувања укажуваат дека жената постепено се ослободила од затворениот
домашен круг во кој живеела. Ваквата појава е особено карактеристична за
последните години на XIX век и почетокот на XX век.
Исто така, преку народните песни може да се забележи прогресот во
однесувањето на новите генерации девојки. Станувајќи свесни за своето тело
и лице како извор на женственоста, истовремено привлекувајќи ги погледите
на младите, убави, паметни и ситуирани момчиња, девојките се посветиле
на свое разубавување, односно истакнување на сите женски атрибути кои го
пленеле машкото срце. Првата победа во надминувањето на традиционалните
сфаќања за жената како „плен“ кој може или треба да се грабне била однесена
со можноста за одбивање на додворувачите. Дошло времето кога самата девојка
можела да истапи и да се заложи за нејзината симпатија да стане и нејзин
животен сопатник. Макар што во реалноста овој процес одел побавно, сепак
бил направен значаен исчекор во однос на минатите децении (Ковилоски, 2018).
Заклучокот што следува е дека жената во народната лирика била опевана
како мајка, сестра, ќерка, внука, сопруга, со сите свои квалитети и недостатоци.
Преку народното творештво може да се проследи и унапредувањето на улогата
на жената во семејството и надвор од него. Граѓанската лирика ни оставила
извонредно голем број сижети изградени околу женските ликови, кои често се
сретнувале во секојдневјето. Во неа жената не е идеализирана, туку нејзиниот
лик е предаден преку реални скици и модели на обичен човек.
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