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                       УДК:821.163.3-1.09  
                                                     Стручен труд
Пацка ТАСЕВА
д-р Толе БЕЛЧЕВ1

ЕСТЕТСКАТА ФУНКЦИЈА НА СИМБОЛОТ
ВО „БЕЛИ МУГРИ“ ОД РАЦИН

Апстракт: Овој труд претставува анализа на естетската функција на 
симболот во песните од збирката „Бели мугри“ на Кочо Рацин. Теориски е 
образложена функцијата на симболот, нагласени се цитати и дефиниции за 
симболот коишто се поткрепени со примери. Успеавме да издвоиме симболи во 
сите дванаесет песни од збирката и да ги толкуваме тие симболи. По извршената 
анализа на песните, утврдивме дека симболот за тутунот е доминантен во 
песните од „Бели мугри“. Овој симбол го среќаваме во песните „Селска мака“; 
„Тутуноберачите“ и „Ленка“. Тутунот, всушност, ја симболизира горчината, 
непријатностите, маката и јадот. Ако го земеме предвид временскиот период во 
кој творел Рацин, а тоа е периодот меѓу двете светски војни (период исполнет со 
непријатности, горчини, тага, јад...), несомнено е дека Рацин бил инспириран 
од морално-патриотски побуди, од богатата револуционерна традиција и од 
ропството под кое се наоѓа Македонија.

Клучни зборови: Рацин, „Бели мугри“, симбол, ропство, тутун.

Packa TASEVA
Tole BELCEV, Ph. D.

AESTHETIC FUNCTION OF SYMBOLS
IN “WHITE DAWNS” BY RACIN

Abstract: This paper presents an analysis of the aesthetic function of the symbol 
in the songs from the collection “White Dawns” by Racin. It provides a theoretical 
elaboration of the function of symbols as well as quotations and definitions of the 
symbol supported by examples. We managed to identify and interpret symbols in all 
twelve songs from the collection. After analysing the songs, we found that the symbol 
of tobacco is dominant in the “White Dawns” songs. This symbol is found in the songs 
“Rural toil”, “The tobacco harvesters” and “Lenka”. Tobacco actually symbolizes the 
bitterness, inconveniences, pain and misery. If we consider the time period in which 
Racin worked, and that is the period between the two world wars (a period filled 
with inconveniences, bitterness, grief, sorrow ...), Racin was undoubtedly inspired 
by moral and patriotic motives from the rich revolutionary tradition and slavery in 
Macedonia.

Keywords: Racin, “White Dawns”, symbol, slavery, tobacco.

1 Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
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1. Вовед
Предмет на анализа во овој труд е естетската функција на симболот во 

збирката „Бели мугри“ од Коста Солев Рацин. Да потсетиме: збирката е 
составена од дванаесет песни кои се класифицирани во групи врз основа на 
заедничките мотиви во нив. Според тоа, во збирката се изделуваат неколку 
циклуси од тематски аспект: аргатски циклус („Денови“, „Селска мака“, 
„Печал“ и „Тутуноберачите“); за печалбарството и пропаднатите занаети 
(„Проштавање“ и „На Струга дуќан да имам“); балади („Ленка“ и „Балада за 
непознатиот“); за татковината („Елегии за тебе“ и „Утро над нас“); исповедно-
револуционерни („Татунчо“ и „Копачите“). Од наведените тематски поделби 
на песните во збирката можеме да констатираме дека преовладуваат песни со 
социјална проблематика. Во збирката е проектиран растежот на работникот – од 
ропски потиснат аргат во активен борец за слобода.

2. Симболот како стилско изразно средство
Симболот спаѓа во семантичките стилски фигури (метасемеми). 

„Симболот е таква поетска фигура кога имињата на конкретните појави, предмети 
или животни, се земаат како знаци, како слики, за да се искаже мислата позбиено, 
посликовито. Самиот збор симбол значи знак, а во литературата треба да значи 
– преку конкретни слики да се означуваат, да се симболизираат, определени 
поими или група поими, на пример: српот и чеканот – комунизмот, крстот 
– христијанството, гавранот – несреќата, мракот и темнината, магарето 
– глупоста, темјанушката – тагата, црната боја – несреќата, пролетта и 
сонцето – слободата итн. Симболот се употребува за да се постигне поголема 
сликовитост во изразувањето...“. (Андреев, 1991: 85).

„Суштината на симболот како знак најлесно се воочува преку т.н. постојани 
симболи (наречени уште и амблеми) коишто, всушност, се колективни симболи: 
крст = христијанство; полумесечина = ислам; сидро = постојаност, верност; 
срце = љубов; вага = правда; гавран = несреќа; гулаб = невиност; сокол = 
витештво и сл. Но, покрај ваквите колективни симболи (со традиционален 
културен контекст) постојат и индивидуални симболи што ги создава (твори) 
секој уметник, односно (во нашиот случај) секој поет. На пример, Дениција 
во поезијата на Петре М. Андреевски претставува симбол за вечната љубов и 
за вечната потрага по убавината, зрната кај Радован Павловски се симбол за 
неуништливоста и вечното постоење (чување) на животот, црквата во поезијата 
на Блаже Конески станува симбол за заштитник на индивидуата и колективот, 
камбаната кај Едгар Алан По е еден мултиплициран полисемичен симбол 
(радост, среќа, тага, смрт) итн...“. (Младеноски, 2014: 66).

3. Симболите во „Бели мугри“
Насловот на збирката е симболичен. Белата боја е симбол на светлината, 

чистотата и вистината, а освен тоа симболизира невиност, пожртвуваност 
и божественост. (Тресидер, 2001: 15). Тоа значи дека преку насловот од 
збирката се гледа оптимизмот што го поседува Рацин. Тој е оптимистичен во 
врска со судбината на својата татковина. Муграта е симбол на плодотворна сила, 
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светлост, духовно просветлување и творечка енергија. Таа е радосен симбол на 
будењето во одново пронајдената светлина. Како симбол на светлина и ветена 
исполнетост, зората во секој од нас не престанува да биде надеж. (Шевалие 
и Гербран, 2005: 369). Во сите 12 песни од збирката присутен е симболот како 
стилска фигура, односно како стилско изразно средство.

3.1. Денови
Каменот ја симболизира постојаноста, силата и целината. Тој е симбол и 

на магичните сили. Карактеристично за каменот е тоа што може да ја сопира 
водата, да ги собира топлината и студот. Тресидер истакнува: Камењата често 
ги сметале за џинови, кои штотуку не оживеале. (Тресидер, 2001: 99). Ако 
Рацин ги смета деновите како камења силни, постојани, собирачи на топлина 
и студ, или поточно во нив има и топлина и студ, паралелно со тоа ги споредува 
и со џинови, големи и тешки, кои иако не се живи, или во нив нема живот за 
аргатите, сепак постои можност за да се внесе живот во нив, т.е. да „оживеат“ во 
секој момент: „Како на вратот ѓердани/ ниски камења студени,/ така на плешки 
денови –/ легнале та натежнале.“

Црната боја е симбол на негативните сили и на тажните настани. Освен 
тоа, црната боја го симболизира мракот, тагата, неукоста и злото. Тресидер 
истакнува дека како боја на тагата, таа ја искажува разделбата и загубата. 
(Тресидер, 2001: 283). Според ова, црната боја ја симболизира тагата, мракот 
и злото што го преживуваат аргатите затоа што работат за другите, т.е. за оние 
што се над нив. Тие (аргатите) заради нивните експлоататори го трошат својот 
живот, губат многу од него, тие се разделени од семејствата, од најблиските. Тоа 
ги разгневува и во нив се јавуваат негативни сили кои неминовно ги вовлекуваат 
во тага: „За туѓи бели дворови/ копај си црни гробови!“.

Синџирот ја симболизира здруженоста, единството, комуникацијата 
и заедничките напори. Синџирот е симбол на врските и на односите помеѓу 
небото и земјата, и на еден општ начин помеѓу две крајности или две битија. 
(Шевалие и Гербран, 2005: 910-911). Од горенаведеното може да се заклучи 
дека Рацин преку симболот на синџирот сакал да истакне дека постои врска 
помеѓу аргатите кои се долу, на земјата, и некоја небесна сила во  која треба 
да веруваат, ги води и им дава надеж дека утре ќе биде подобро, ги охрабрува 
за да го издржат аргатскиот живот. Освен тоа, Шевалие и Гербран истакнуваат 
дека во социопсихолошка смисла, синџирот ја симболизира потребата кон 
приспособување кон колективниот живот и способноста за вклучување 
во групата. (Шевалие и Гербран, 2005: 910-911). Синџирот го симболизира 
заедништвото на аргатите, нивната заедничка сила, нивната меѓусебна 
комуникација и заедничките напори.

3.2. Печал
Градите се симбол за сигурност, заштита, за нежност и мајчинска љубов. 

Тресидер вели дека во старите времиња разголените гради биле знак на повик 
на сочувство. (Тресидер, 2001: 41). Имајќи го ова предвид, можеме да истакнеме 
дека на аргатите им недостига заштита, сигурност, топлина и нежност. Тие 
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повикуваат на сочувство со нивните постојани и неподносливи маки. Во 
животот на аргатите отсуствува заштитата, сигурноста, се нема обѕир кон нив, 
нема нежен збор за нив. Никој не сочувствува со нив! На пример: „Нема ли 
живот, нема ли/ љубов за живот голема/ љубов за живот човечна/ у виа гради 
аргатски?“.

Срцето симболично го претставува изворот на чувствата. За срцето се 
вели и дека е сонце на душата, а често се идентификува и со неа (со душата). 
Иако западниот свет го смета за седиште на чувствата, сите традиционални 
цивилизации во него ги сместуваат интелигенцијата и интуицијата. (Шевалие 
и Гербран, 2005: 964). Симболот за срцето ќе го прикажеме како симбол за 
чувствата што ги има кај аргатите, тие поседуваат длабоки и чисти чувства, па 
иако се аргати, знаат да размислуваат, да бидат интуитивни, да се прашуваат за 
утрешниот ден и да се грижат за својата иднина: „Нема ли срце, нема ли/ срце 
– на срца срцето,/ срце – ширини широко/ срце – длабини длабоко –/ цел свет 
да збере, па да е/ за виа гради малечко?“.

3.3. Селска мака
Водата е симбол на чистота, на плодност и за неа се вели дека е извор на 

животот. Таа е дар од мајката земја и како таква е еден од основните елементи 
за живот. Водите, неиздиференцирана маса, претставуваат бесконечност 
на можностите, го содржат виртуелното, апстрактното, никулецот на 
никулците, сите ветувања за развој, но и сите закани за исчезнување. (Шевалие 
и Гербран, 2005: 160). Може да речеме дека во „Селска мака“ водата е прикажана 
како спас, како нешто лековито и добротворно, нешто што сѐ ќе однесе со себе и 
ќе донесе нов живот, нов плод, ќе има нов развој и нов убав почеток.

За симболот на сонцето Тресидер вели: Како извор на топлина, сонцето 
ја претставува животната сила, страста, храброста и вечната младост. 
(Тресидер, 2001: 240). Сонцето симболично ја отсликува енергијата на аргатите, 
позитивната мисла и тоа дека сѐ ќе заврши добро. Власта ќе биде иста за сите, 
па и за аргатите, а не само за одредени слоеви од општеството: „С’лнце светло 
ми светеше/ гора ми се зеленееше –/ в гора пиле песна пее“.

3.4. Тутуноберачите
Тутунот ја симболизира горчината, непријатностите и маката. Дувајќи 

тутунски чад кон војниците, волшебникот велел: примете го духот на силата 
за да можете да ги победите противниците. Исто така се верувало дека ако се 
дувне кон болниот со чад, ќе зајакне магичната моќ на неговиот здив. (Шевалие 
и Гербран, 2005: 1049). Овде неминовно ни се наметнува прашањето дали, 
всушност, симболот за тутунот означува нешто позитивно или негативно?! Ние 
овде симболот за тутунот ќе го толкуваме во однос на содржината на песната 
„Тутуноберачите“, а тоа е дека тој симболизира горчина, непријатност и мака. 
Преку тутунот е отсликана маката на тутунарите, горчината од тутунот што 
се всадила во градите на тутунарите. Таа мака, болка и горчина со ништо, со 
никаков кантар не може да се измери, но тоа не значи дека треба да ја исклучиме 
можноста дека тутунот има магична моќ за аргатите да добијат сила за да ги 
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победат капиталистичките сопственици: „На кантар студен со туч го мерат/ а 
можат ли да го измерат,/ нашиов тутун – нашава мака/ нашава солена пот!“.

Жолтата боја е симбол на топлината, на светлината и на сончевите зраци, 
а карактеристично за неа е тоа што се издвојува од преостанатите основни 
бои според нејзината позитивност. Но, ако го земеме предвид толкувањето на 
симболот за жолтата боја кај Тресидер, ќе добиеме поинакво мислење за жолтата 
боја: Жолтата боја има негативна нијанса во своето значење и како боја на 
лисјата што умираат и на презреаните плодови. (Тресидер, 2001: 67). Рацин ја 
користи жолтата боја како симбол во „Тутуноберачите“ за да нагласи дека преку 
неа се најавува наближувањето на смртниот час и задгробниот живот.

Лисјата означуваат и целост на една заедница која е обединета во едно, 
а освен тоа лисјата често го симболизираат множеството на човечките 
животи и нивната краткотрајност. (Тресидер, 2001: 139). Преку листовите 
од тутунот симболично е прикажан човековиот живот. Секој ден се откинува 
по еден живот, а оној пак што се нижи, новиот живот (можеби на некое 
новороденче?!) буквално е притиснат со тутунските, аргатски маки.

3.5. Ленка
Кошулата е симбол за душата, симбол на телото, а освен тоа кошулата 

симболизира и заштита. Да бидеш без кошула не е само знак на голема 
материјална сиромаштија, туку и на целосна морална осаменост и 
изопаченост: нема повеќе заштита која може да ја пружи определено место, 
групата или љубовта. (Шевалие и Гербран, 2005: 511). Тоа значи дека душата на 
Ленка симболично е прикажана преку кошулата што ја остава (ја остава својата 
душа!). Таа освен што е сиромашна, осамена е и незаштитена, останува и без 
љубов и без здравје. Душата на Ленка се споредува со тенката кошула – нежна, 
кревка душичка: „Откако Ленка остави/ кошула тенка ленена/ недовезена на 
разбој...“.

Симболот за тутунот веќе го толкувавме во песната „Тутуноберачите“ 
, но ќе го погледнеме неговото значење и во баладата „Ленка“. Тутунот ја 
симболизира горчината, маката, јадот и непријатностите. Тутунот симболично 
ја прикажува маката и горчината на Ленка што ја доживува во монополот.

И за симболот на градите беше дадено толкување во песната „Печал“, но 
го избравме и за толкување во „Ленка“. Преку градите симболично е прикажана 
нежноста или кревкоста што ја поседува Ленка, тоа е знак за повик на сочувство, 
заштита и љубов, љубов што ѝ недостига, затоа што Ленка е лишена од љубовта.

Ноќта го симболизира мрачниот живот, тешкотиите, мистериите и 
неразрешените работи. Како и мракот, таа е поврзана со примитивните 
стравови пред непознатото, со злото и со силите на мракот – вештерки, 
зли духови, очајание, лудило, смрт, исто така и со зачнување, растеж, со 
женскиот принцип, одмор, мир, сон, мечти и обновување. (Тресидер, 2001: 
169). Имајќи го ова предвид, ќе наведеме дека ноќта симболично го прикажува 
преминот од земниот кон небесниот свет. Симбол е на новото зачнување, новото 
раѓање на Ленка, одморот, мирот и новите мечти на Ленка. Шевалие и Гербран 
за симболот на ноќта пишуваат: Како симбол, ноќта има два аспекта: оној на 
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темнината каде ферментира постанувањето и аспект на подготовката на 
денот кога ќе избие светлоста на животот. (Шевалие и Гербран, 2005: 691-
692). Тоа значи дека по ноќта, доаѓа денот, светлината на животот.

3.6. Проштавање
Ѓерданот е симбол за врската и обединувањето меѓу луѓето. Во некои 

региони на Африка огромното количество украси на вратот се симбол за 
високата положба во општеството. (Тресидер, 2001: 56). Но, во песнава Вела 
нема украси на вратот, а не ги ни приготвува нив! Тоа значи дека таа е дел (исто 
како и лирскиот субјект) од ниската класа и таа одвај заработува за леб.

Раката е симбол на власта, на силата и на владеењето, и заштитата, којашто 
впрочем, е основната симболика што ја одразува важната улога на раката 
во животот на човекот и верата дека таа е во состојба да ја пренесува 
духовната и физичката енергија. (Тресидер, 2001: 211). Овде раката фигурира 
како симбол на власта што им се наметнува на луѓето, владее над нив, силата 
што власта ја употребува во владеењето, а освен тоа и ги разделува луѓето. Тие 
бегаат од родниот крај, одат на печалба, во туѓина, за да си обезбедат подобра 
егзистенција и да се заштитат.

3.7. Балада за непознатиот
Врбата е симбол за жал, за жалењето и треперењето од непознатото, од 

она што следува. Понекогаш на запад тажната врба се поврзува со смртта, 
поради изгледот на дрвото кое предизвикува тажни чувства. (Шевалие и 
Гербран, 2005: 184). Врбата симболично го прикажува непознатото што следува 
по земниот живот. Освен тоа, врбата е симбол и за вечноста и издржливоста. 
Всушност, преку неа се истакнува дека иако македонскиот народ гине во 
војните, сепак нѐ има доволно за да ги продолжиме и опстојот и традицијата. 
Покрај ова, врбата е алегориски прикажана како некој што жали за непознатиот 
војник.

Гробот е симбол за ново зачнување, нови мечти, желби и ново раѓање. 
Гробот е место на сигурноста, раѓањето, порастот, нежноста: гробот е 
место на метаморфоза на телото во духот или место на повторно раѓање 
кое се подготвува; но, гробот е место во кое суштеството тоне во минливите 
и неизбежните темнини. (Шевалие и Гербран, 2005: 216). Преку гробот 
симболично е отсликано новото раѓање на јунаците.

Симболот за самовилите овде фигурира со цел да ја отслика брзината, 
леснотијата и грациозноста: како господарка на магијата, таа ги симболизира 
паранормалните сили на духот или чудесните способности на фантазијата. 
Таа прави најнеобични преобразби и за миг ги исполнува или ги оневозможува 
најамбициозните желби. (Шевалие и Гербран, 2005: 869). Самовилите се 
претставени како симбол на брзината, фантазијата и преобразбата. Според тоа, 
можеме да истакнеме дека војниците бргу ќе отидат во нов живот, повторно 
ќе се родат и ќе се борат за својата татковина, се разбира на еден симболичен 
начин.
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3.8. Елегии за тебе
Гората е симбол за духовна височина, за чистота и вечност. Гората се 

смета за центар на светот, место на допир меѓу небото и земјата, симбол на 
надмоќ, вечност, чистота, постојаност, подем, устрем, предизвик. (Тресидер, 
2001: 41). Преку гората симболично е отсликан центарот на светот според 
лирскиот субјект. За него гората, т.е. неговата земја, е центарот на светот, таа 
е вечна, чиста и полна со предизвици (преку гората се истакнува убавината на 
земјата која е под ропство): „Вчера си појдов, наминав/ низ таја гора зелена/ 
под тија буки високи/ по ќилим сенки широки“.

За водата се вели дека е симбол на чистота и извор на животот. Па затоа 
се сметало дека чистата вода, особено росната, изворската и дождовната 
вода имаат лековити својства и се јавуваат како вид на божествена милост, 
дар на мајката земја (изворската вода) или на небесните богови (дождот 
и росата). (Тресидер, 2001: 33). Од наведеното можеме да заклучиме дека 
лирскиот субјект преку симболот на водата сака да истакне дека сѐ ќе помине и 
ќе дојде нов живот, живот што со себе ќе носи лек, ќе има божествена милост: 
„Течи си водо студена!/ течи си – рони брегови!/ течи – и нам низ срцето/ нели 
и крвта ни тече?“.

Зората е симбол на плодотворна сила, светлост, духовно просветлување и 
творечка енергија. Таа е радосен симбол на будењето во одново пронајдената 
светлина. Како симбол на светлина и ветена исполнетост, зората во секој од 
нас не престанува да биде надеж. (Шевалие и Гербран, 2005: 369). Преку зората 
е прикажано духовното просветлување на татковината, ќе дојде нова сила, 
ќе има многу живот и енергија во татковината. Светлината ќе биде насекаде 
присутна.

Крилјата се симбол на слободата, брзината и подвижноста, а освен тоа 
иако крилјата обично се амблем на извишувањето или на преминувањето од 
земјата во небото, тие може да симболизираат и заштита. (Тресидер, 2001: 
120). Крилјата ја симболизираат слободата.

Мракот овде фигурира како симбол за темнината, смртта, а асоцира и на 
тага и жалење. Мракот е противречен симбол: не само на смртта, на гревот, 
на злото, туку и на животот што се зародува. (Тресидер, 2001: 255). Преку 
симболот на мракот е прикажан контрастот ‒ дека и во мракот има светлина, т.е. 
дека и во темнината нешто свети.

3.9. Утрото над нас
Маглата е симбол на преобразба, мешавина е од вода, воздух и оган, и како 

таква, дел е на една фаза од еволуцијата. Маглата симболизира неопределеност, 
предигра, откровение или појавување на нови форми. (Тресидер, 2001: 144). 
Маглата е симбол на неопределеното, на една фаза во еволуцијата: кога 
облиците сè уште не се разликуваат и кога старите што исчезнуваат сè 
уште не се заменети со нови прецизни облици. (Шевалие и Гербран, 2005: 610). 
Маглата ја симболизира промената во татковината на лирскиот субјект. 
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Гранката ја носи симболиката на она дрво од кое е отсечена (во песната 
ја имаме гранката од маслинката). Се вели дека ...мавтањето со гранка од 
маслинка или палма, за време на некои натпревари се сметало за триумф. 
(Тресидер, 2001: 42). Овде гранката од маслинка фигурира како симбол на 
надеж за победа, односно триумф над злото.

Росата е симбол на краткотрајноста (брзо испарува), на минливоста и 
на чистотата. Росата ја симболизира чистотата, духовното просветлување 
и подмладување. (Тресидер, 2001: 217). Росата овде фигурира како симбол за 
прикажување на копнежот за  просветлување, за ново, подобро утре.

3.10. Татунчо
Симболот за каменот беше толкуван и во песната „Денови“, но ќе го 

толкуваме и овде со малку поразличен контекст. Како што беше кажано и 
погоре, каменот е симбол на магичните сили, постојаноста и целосноста. Но, 
ако го земеме предвид и тоа што Тресидер го пишува во „Речник на симболи“, 
ќе имаме поинаков увид за симболот на каменот: Во последно време, каменот 
се јавува и како симбол на нељубезност, душевна суровост и студенило. 
(Тресидер, 2001: 100). Каменот овде се јавува како симбол за силата, покрај 
тешкиот живот. Се јавува и како симбол за магичната сила што ја поседува 
лирскиот субјект.

Куќата е симбол на топлина, љубов, среќа, чистота и надеж. Покрај овие 
толкувања за симболот на куќата ќе кажеме и дека куќата е симбол на подем, 
амбиции, сила, будност, недостапност и чедност. (Тресидер, 2001: 129). 
Според тоа, ќе истакнеме дека овде куќата фигурира како симбол за напредок, 
недостапност и будност, што се поврзуваат со тоа што е постигнато до даден 
момент и тоа што не треба да се запоставува.

3.11. На Струга дуќан да имам 
Пепелта е симбол на тагата, загубата и одрекувањето. Пепелта е симбол 

на згаснување, тешка загуба, самоодрекување, покајување, а може да биде 
и симбол на повторно раѓање. (Тресидер, 2001: 190). Според тоа, можеме да 
истакнеме дека пепелта овде е симбол на згаснувањето на занаетот, на сите 
занаетчии, на загубата на нивните дуќани и златни занаети.

Темницата овде фигурира како симбол за мракот, смртта, а асоцира и на 
тага и жалење. Мракот е противречен симбол: не само на смртта, на гревот, на 
злото, туку и на животот што се зародува. (Тресидер, 2001: 255). Темницата 
е симбол на злото што се вдомило и направило пустош во дуќаните.

Црвот е симбол на јадот, уништувањето, ...распаѓање, смртност – 
симболика што се употребува во некои мрачни слики, како црвчиња на цвеќиња 
и на плодови. (Тресидер, 2001: 282). Црвот овде го симболизира распаѓањето, 
изумирањето и уништувањето на занаетчиството, а освен тоа симболизира и 
тага и јад за тоа што им се случува на занаетчиите и на дуќаните, на предметите 
во нив: „Раскопани, буѓосани/  со обрачи ’рѓосани,/ по темни изби мемливи/ 
ријат ги црвци смрдливи“.
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3.12. Копачите
Црната боја се јавува како симбол на негативните сили, на тажните настани, 

мракот, неукоста и смртта. Црната боја е синоним на несреќа: црни мачки, црни 
денови, црни белези, црна топка. (Тресидер, 2001: 283). Симболично, уште на 
почетокот од песната се прикажуваат негативностите и тажните настани. Се 
прикажуваат и несреќите со кои се соочуваат работниците, но крајот од песната 
изобилува со позитивни ставови.

Сонцето во оваа песна фигурира како симбол за творечката енергија. 
Како извор на топлина, сонцето ја претставува животната сила, страста, 
храброста и вечната младост. (Тресидер, 2001: 240). Преку симболот на 
сонцето во оваа песна отсликана е храброста и вербата на работниците 
(аргатите) дека ќе има поубав живот и за нив.

Реката е симбол на плодноста, обновувањето и на смртта. Симболизмот 
на реката, претекувањето на водите, истовремено е симболизам на 
универзалната можност, на протекувањето на формите, на плодноста, на 
смртта и на обновувањето. (Шевалие и Гербран, 2005: 851). Реката е симбол 
на обновувањето, на новата промена што допрва доаѓа во животот на аргатите. 
Сѐ ќе се смени, тешкиот живот ќе биде минато, тешкотиите ќе си заминат, а 
аргатите („копачите“) ќе се „разбудат“ и ќе се борат за своите права.

Зората е симбол на плодотворна сила, светлост, духовно просветлување и 
творечка енергија. Таа е радосен симбол на будењето во одново пронајдената 
светлина. Како симбол на светлина и ветена исполнетост, зората во секој 
од нас не престанува да биде надеж. (Шевалие и Гербран, 2005: 369). Овде 
симболот на зората се јавува со цел да се истакне „будењето“ на аргатите – 
копачи од ропството, од тешкиот живот кој им е наметнат.

4. Заклучок
Сумирајќи ги поважните особености што во себе ги носи збирката „Бели 

мугри“ ќе истакнеме дека револуционерниот карактер што го содржи се воочува, 
од една страна, при жигосувањето на социјалните неправди над македонскиот 
народ, а од друга страна – во неподносливиот ропски живот, пред сѐ на аргатите. 
Рацин е поет кој ѝ припаѓа на една понова литературна историја – на социјалниот 
(нов) реализам. Овој литературен правец доминира во периодот меѓу двете 
светски војни. Според тоа, еден од најсуштествените белези на неговото 
творештво е материјалистичко-револуционерниот пристап. Благодарение на 
тој револуционерен пристап, преку кој Рацин ги обработува најчувствителните 
проблеми од историјата на македонскиот народ – социјалните проблеми во 
тогашните општествени противречности ‒ ние успеавме да пронајдеме симболи 
кои директно се поврзани со таа тематика и нив да ги толкуваме.

Симболот е еден од доминантните стилски фигури во збирката, а преку 
него, т.е. преку микроструктурата на симболот ја одредуваме макроструктурата 
на содржината на песните од збирката. Имено, симболи кои најчесто се 
појавуваат во песните од збирката „Бели мугри“ на Кочо Рацин се: а) тутунот 
(ги симболизира горчината, непријатностите и маката); б) каменот (ги 
симболизира постојаноста, силата и целината; тој е симбол и за магичните 
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сили); в) мракот (ги симболизира темнината, смртта, а асоцира и на тага 
и жалење); г) зората (симбол на плодотворна сила, светлина, духовно 
просветлување и творечка енергија).
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