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Р Е З И М Е 

 

Оваа статија ги третира т.н. „елементи на традицијата“ во расказот „Старите 

дни“ од Бора Станковиќ. 

Под „елементи на традицијата“ ги подразбираме оние ентитети кои служат за 

„прочит“, и тоа без особен напор, на обичаите, размислувањето и начинот на 

однесување, кои, секако и повторно „традиционално“ се, односно треба да 

бидат во согласност со она „нашето“ - „што ќе речат луѓето“ (=јавното 

мислење). Станува збор за увид во оние, вкоренети во нашиот, „балкански“ 

менталитет непишани правила на културата на живеењето, а кои традицијата 

ги задржала во една потесна или поширока социјална и национална средина. 

Тие, „елементите на традицијата“, треба да ги покажат (и не мора да ги докажат) 

белезите на менталитетот на еден народ. 

Клучни зборови: менталитет, традиција, елементи на традицијата, носталгија, 

култ кон старите денови 

 

ELEMENTS OF TRADITION AND MENTALITY IN THE SHORT STORY “THE 

OLD DAYS” BY BORA STANKOVI 

 

Abstract: This article addresses the so-called "Elements of tradition" short story 

“The old days” by Bora Stankovic. 

229



Under "elements of tradition" we understand those entities that serve, without 

particular effort, the "reading" of the customs, thinking and behavior patterns, which, 

certainly and again "traditionally" are, or should be in accordance with that syndrom 

of "ours" - "what will people say" (= public opinion). It is insight of those, rooted in 

our "Balkan" mentality, unwritten rules of the culture of life, and that tradition has 

preserved in a narrower or wider social and national environment. They, "the 

elements of tradition", should show (and do not have to prove) the marks of the 

mentality of a people. 

Keywords: mentality, tradition, culture, elements of traition, nostalgia, cult for old 

days  

 

1. ПРИСТАП 

 

Оваа статија прави обид за интертекстуално препознавање на 

„елементите на традицијата“ во  расказот „Старите дни“ од Бора Станковиќ. 

(Во натамошниот текст ќе ја користиме кратенката СТод БС).  

Под „елементи на традицијата“ ги подразбираме оние ентитети кои 

служат за „прочит“, и тоа без особен напор, на обичаите, размислувањето и 

начинот на однесување, кои, секако и повторно „традиционално“ се, односно 

треба да бидат во согласност со она „нашето“ - „што ќе речат луѓето“ (=јавното 

мислење). Станува збор за увид во оние, вкоренети во нашиот, „балкански“ 

менталитет непишани правила на културата на живеењето, а кои традицијата 

ги задржала во една потесна или поширока социјална и национална средина. 

Тие, „елементите на традицијата“, треба да ги покажат (и не мора да ги докажат) 

белезите на менталитетот на еден народ (во случајов српскиот, па и 

македонскиот, а зошто да не и балканскиот).  

Нашиот напор во таа смисла се сведува на прецизна изолација, 

квантификација и квалификација на овие расказни ентитети, кои пак се 

совршено иманентни на српската и балканската култура и менталитет од крајот 

на 19-от и почетокот на 20-от век. И можеби не само тогаш.  

 

2. МЕНТАЛИТЕТ. МОДЕЛ.  
 

2.1. Категоријата менталитет во стручната, главно социолошко-

филозофска литература од западноевропска провиниенција се третира како 

прилично лабилен поим, кој, разни автори го „полнеле“ со различни содржини.  

Австрискиот социолог Питер Динкелбахер сугерира можен начин на 

истражување на менталитетот на дадена група (на пример, менталитетот на 

Доминиканките во јужногерманскиот и западногерманскиот простор) според: 

„(...) реконструкција на целокупниот фонд на писмени (калуѓерски книги, 

повелби, правила на редот) и предметни извори (градби, уметнички дела, 

ракописи, употребни предмети...), при што (...), покрај општите облици и 
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содржини типични за одреден период (...), морало да се разработи и она што е 

специфично во стилот, содржината на мислење на тие жени во споредба со 

другите извори од истиот период и простор (...) со помош на точно испитување 

на јазикот и калуѓерските житија (синтаксата на зборовите, латинските цитати, 

односот меѓу хипотаксата и паратаксата, уделот на исказите кои го мотивирале 

каузалното, односно финалното, итн.) (Dincelbaher, 2009: 15).  

Динкелбахер дава една синтетичка дефиниција на поимот менталитет, 

поточно историски менталитет, која гласи: „Историскиот менталитет 

претставува ансамбл на начините и содржината на мислите и чувствата 

што го обележува одреден колектив во одреден период. Менталитетот се 

манифестира во постапките (Dincelbaher, 2009: 15) (курз. ЛК). Оваа 

дефиниција изведена според темелни истражувања фундирани на авторитетни 

имиња од европската социолошка и културолошка мисла, во нејзината 

разложена, аналитичка варијанта претставува наш модел за демонстрација на 

„елементите на традицијата“ во расказот СТод БС.  

2.3. Ако за најрелевантен би го прифатиле аспектот дека „менталитетот 

се манифестира во постапките“ и, ако при сето тоа постојано имаме предвид 

дека во приодот кон овој феномен не може а да нема субјективност, во смисла 

на отстапување од однапред зададени параметри, тогаш „елементите на 

традицијата“ би се подложиле на третман од ваков тип:  

-Најнапред, интеракција (Динкелбахер неа ја именува како ансамбл) 

меѓу сите изолирани ентитети, зашто сите заедно придонесуваат за 

интегралност на впечатокот по однос на менталитетот, овде српскиот, во 

расказот СТ од БС.;  

-„Начинот и содржината на мислењето“ според Динкелбахер, како 

рационален критериум, кој „(...) треба да го означи видот свесно однесување со 

информациите, специфични за времето и групата“, но и „општоважечките 

основни убедувања, идеолошките, политичките, религиските, естетските... 

концепции кои ги проникнуваат одделните подрачја на религијата, културата, 

уметноста, итн., доколку се свесни“ (Dincelbaher, 2009: 18);  

-„Начинот и содржината на чувствата“, како своевиден психолошко-

емотивен критериум кој „(...) опфаќа автоматски поврзувања на вредности, 

односно судови за нив“, како и „ (...) областа на нерефлектираните стереотипи 

полусвесно и несвесно поврзани со емоциите“ (Dincelbaher, 2009: 19);  

По однос на овие два параметра кои ја квалификуваат категоријата 

менталитет, анализата на „елементите на традицијата“ покажува отстапување 

во смисла на неригорозно придржување кон едниот, односно другиот. Зашто 

имено, нема и не може да има реска, радикална граница меѓу ентитетите што 

би се подложиле на рационалниот или емотивниот критериум, бидејќи речиси 

сите, ако не и сите, едновремено содржат и свесност и несвесност и разум и 

чувства и логика и емоции...  

-Колективот како критериум кој ја одредува категоријата менталитет, 

го прифаќаме како трет параметар за анализа на категоријата менталитет. За 

него, Динкелбахер вели дека: „(...) може да се простира од жителите на еден 

континент преку одделни народи, слоеви, сталежи, заедници, секти, 

професионални групи, итн. (...) Но, според него, може да се говори и за 
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индивидуален менталитет (...) за менталитет, специфичен според полот, итн.“ 

(Dincelbaher, 2009: 19);  

Во оваа смисла, ние повеќе зборуваме за „менталитет на колективот“ 

или „„колективен менталитет“ и уште поточно „регионален менталитет“ - 

менталитет на едно пошироко семејство и на еден град и (преку него и за) еден 

народ, односно народи од еден поширок регион.  

-Времето претставува суштински, конститутивен елемент на 

категоријата менталитет. Тоа дозволува да се „процени“ дали некоја, односно 

нечија постапка, размислување или однесување можат, под претпоставка „да 

траат продолжено“, да се сметаат за интегрален дел на менталитетот. Всушност, 

токму ваквото „продолжено траење“ на постапките, размислувањата и 

однесувањата ги прави нив традиционални и како такви уште и манифестатори 

на менталитетот.  

-Менталитетот се манифестира во постапките, бидејќи „(...) секоја 

постапка искажува нешто за менталитетот што стои зад него; тој менталитет за 

нас станува достапен само со помош на интерпретација на трагите што ги 

оставаа таа пстапка (=историските извори)“ (Dincelbaher, 2009: 20). Постапките 

пак, за да станат своевиден показател на менталитетот неминовно треба да се 

повторуваат и да траат низ времето.  

„Елементите на традицијата“ во расказот што е предмет на наш интерес 

во најголема мера може да се третираат за постапки - како „репрезенти на 

менталитетот“. Тие можеби не се најрелевантни историски извори, но токму 

нивното перманентно „траење“ низ историјата им осигурува влез во 

литературата на дадена епоха. 

 

2. ДЕМОНСТРАЦИЈА 

 

Квантитативниот биланс од елементите на традицијата во расказот СД 

од БС изнесува вкупно 20 примероци, од кои три се вметнати и на места 

парафразирани народни песни. Најголемиот број ентитети, т.н. „елементи на 

традицијата“ се однесуваат на протоколарното и верско – православно 

празнување на Свети Архангел Михаил, како и свечената, празнична облека, 

односно носија на домаќините и гостите. 

Расказот што е предмет на анализа од гледна точка на елементите на 

традицијата како показатели на менталитетот на едно време и даден простор е 

еден од оние репрезентативни четива во раскажувачкиот опус на Станковиќ 

што ја потенцира неговата наклонетост повеќе кон она што било и поминало, 

отколку кон она што моментно е. Имено, токму тој квалификатив го чини 

Станковиќ колку претставник на т.н. „лирски реализам“, толку и припадник на 

модерната.(Деретић, 1990: 253-257). Ова го нагласуваме не случајно. Зашто 

имено, токму елементите на традицијата, кои во суштина претставуваат 

своевиден фолклорен материјал, кај Станковиќ, овде, но и на други места во 
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неговата проза го подложува на трансформација. Фолклорниот материјал и 

неговата трансформација придонесуваат да се стигне и да се допре до едно 

минато време, можеби и не толку дамнешно, но силно носталгично, според 

раскажувачкиот тон на авторот. А преку него, секако и до менталитетот на 

колективот. 

Расказот СД од БС го слика обичајот на празнување на куќната слава 

Свети Архангел Михаил во доцна есен (според православниот календар, овој 

верски празник се празнува на 21-ви ноември), со акцент на однесувањето на 

колективот, во случајов семејниот, и без нагласена индивидуализација на 

ликовите. Тоа е централниот настан, разбиен со спорадични дигресии, а во 

негови рамки, „додадена“ е трагичната љубовна приказна на градскиот пандур 

Томчо кон, сега веќе омажената убавица Паса. И само Томчо, и донекаде Паса 

се делумно индивидуализирани ликови. Оваа постапка е, исто така во прилог 

на нагласување на менталитетот. 

Начинот на третман на 17-те елементи на традицијата и трите 

вметнати/парафразирани народни песни се сообразуваат со од нас т.н. 

емоционален и рационален параметар, кои придонесуваат за препознавање на 

менталитетот. Иако до него, барем кога е во прашање прозата на Станковиќ не 

е тешко да се дојде...  

Емоционалноста ја сфаќаме како наклонетост, како носталгија кон 

минатото, кон традицијата, како респект и своевиден култ кон минатото, како 

воодушевување и идеализација на „старите денови“. 

Рационалниот параметар пак е во функција на раскажувањето дотолку 

што има за задача што поопстојно да се предаде таа воодушевеност од старите 

денови. И двата критериума заемно се преплетуваат и надополнуваат, што е и 

логично, така што не е воопшто умесно да се бараат пропорциите на 

застапеност на едното или другото. Едноставно, ако се прифати дека 

„менталитетот се манифестира преку постапките“, тогаш логично е тие 

постапки, во случајов елементи на традицијата (или трансформиран фолклорен 

материјал) да нѐ водат и воведуваат во „старите дни“, кои Станковиќ просто со 

восклик ги потенцира: „Но, доста! Зошто ова? Не го сакам тоа... Старо, старо 

дајте ми! Она што мириса на сув босилек и што сега толку слатко ми паѓа. Паѓа 

и грее, срцето ми го грее“ (Станковић, 1957: 7). 

Изолацијата на елементите на традицијата и нивната подреденост во 

овој релативно кус расказ допушта тие да се следат низ своевиден континуитет, 

во кој заеднички именител е глорификацијата на „старите дни“. Имено, сѐ што 

е старо, сѐ што му припаѓа на минатото е величествено: 

„Утре е Свети Арханѓел Михаил, кому не му се вари пченица, бидејќи 

сѐ уште е жив. Слави мојот тетин Јован. Стара е таа куќа“ (Станковић, 1957: 7). 
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И следува подробното објаснување на беспрекорната чесност на тетинот и 

бескрајната добрина на тетката. 

Обичајот, најстариот син да ги кани гостите, со бокал ракија и јаболко, 

подлежи на рационалниот параметар – едноставно, се следи традицијата и тука 

нема емоции. 

Гостопримството на домаќинката, на добродушната тетка е исто така 

елемент на традицијата – овој ентитет подлежи повеќе на емоционалниот, а 

делумно и на рационалниот критериум во спознавањето на менталитетот, зашто 

Станковиќ нејзината добрина веќе ја потенцираше. 

Традиционално, софрата за верска слава била пространа, од едниот до 

другиот крај на собата, старите седеле на чело, до нив стариците, и сѐ така по 

ред, па на крајот жените, кои и ретко седеле овде, зашто биле или во детската 

соба или во кујната. Овој ентитет кој практично ја отсликува патријархалната 

хиерархија во семејството е подложен на рационалниот параметар, зашто така 

било и така се прифаќа да остане, да трае... 

Свечената носија на домаќините и гостите е исто така елемент на 

традицијата што го отсликува менталитетот – дека имено, верската слава е 

значаен настан во нивното прозаично секојдневие и одразува почит кон 

православниот момент, но и кон семејната традиција и воопшто спрема 

семејството што слави. Притоа, најдетално е опишана облеката на убавицата 

Паса, што пак е во функција на делумната индивидуализација на нејзиниот лик: 

„(...) Снајка Паса! Во елек, шалвари (...) Ѓердани и низи бисери треперат под 

белото нежно грло (...)“ (Станковић, 1957: 16). 

Централен, протоколарен обичај на верската слава е опевањето на 

колачот од поп, после што почнува славата, почнува веселбата:  „Дојде и попот. 

Сите стојат гологлави, тој чита, кади, тие метануваат, се крстат. Се пресекува 

колачот и тогаш настанува славата. Почнуваат здравиците...“ (Станковић, 1957: 

9). И овој елемент на традицијата го подведуваме под рационалниот параметар 

повеќе отколку под емоционалниот, зашто подразбира почитување на верски 

обред во кој пак, не би смеело да отсуствуваат и емоции, па макар тие биле  и 

религиозни. 

Под емоционалниот критериум за разоткривање на менталитетот ќе го 

подведеме масовното пеење во кое предничат жените, девојките, а го почнува 

домаќинката, тетката, зашто имено: „Тетка на свекрвата не може да ѝ одрече, 

да се замери со неа, ами ја наведнува главата (...) И како нешто да пукна. Почна 

песната. Девојки, жени... Нивните чисти, треперливи, топли гласови ја 

исполнија собата. Не се може повеќе“ (Станковић, 1957: 12,13). 

234



Во расказот се вметнати одломки од три народни песни, кои авторот 

делумно и ги парафразира. Нивното позиционирање во нарацијата се одвива во 

оној момент од раскажувањето кога почнува да се обелоденува, за читателите, 

се разбира, неостварената љубов на градскиот пандур Томчо, кој ја спасува 

убавата Паса од разбојници, но ја нема среќата да се ожени со неа. Карактерот 

и содржината на песните соодветствуваат со таа неостварена љубов. Во таа 

смисла, нив, песните ги подведуваме под емоционалниот параметар зашто се 

во прилог колку на претставување на прикриената болка на Томчо, толку и на 

процесот на делумната индивидуализација на неговиот лик. Зашто имено, сите 

други ликови го чинат колективниот лик на човекот и жената од старите дни 

кои тука се во функција на „извршување“ на своите патријархални задачи и 

реализирање на својата традиционална, дамнешна улога во колективот. Секој 

својата и сите заедно – колективната. Во прилог на единственоста на 

колективот е и отсуството на лични имиња, кои, се именувани само во системот 

на роднинските односи. 

Каков е менталитетот на овој колектив, на единките што го чинат овој 

мал, семеен, српски, а преку него и пошироко, балкански колектив. Иако е 

идеализиран, иако се глорифицира преку стариот, патријархален начин на 

живеење, менталитетот на човекот од „Старите дни“ на Бора Станковиќ 

подразбира добрина, чесност и почит. Почит спрема возрасните, почит спрема 

жената и конечно почит спрема традицијата... 

 

 

 4. КОМЕНТАР 

 

Постои една тегобност во манифестацијата на менталитетот преку 

елементите на традицијата (=фолклорниот материјал) во прозата на Бора 

Станковиќ. Не се работи за тешкотија во обидот за техничко разоткривање на 

српскиот менталитет од втората половина на 19-от век.  Имено, тој е толку 

видлив, речиси може да се доживее, а е само имплицитен, прикриен. Се среќава 

само во менталната визуализација и на обичниот читател, не само на опитниот. 

Сигурно не сме далеку од вистината ако речеме дека тоа се должи на основните 

постулати на творечкиот опус на Станковиќ кој ја подразбира авторовата 

бесконечна љубов и почит кон минатите времиња, а кои српската и 

јужнословенската критеристика ги дефинира како носталгија. Да, тоа е 

носталгија со силен интензитет која и денешниот човек, особено денешниот го 

прави носталгичен по неа. Зашто имено, разумниот човек на денешницата, оној 

којшто е воспитан во духот на традицијата, знае дека благословена е почитта 

спрема повозрасните, спрема патријархалната традиција, спрема религијата 
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која, за среќа, иако во модифициран вид, што е и логично и нормално е сѐ уште 

жива. Барем на овие наши балкански простори. А секогаш имало и ќе има 

неостварени љубови, оти и тоа е човечки.  

Апелираме и посакуваме традицијата да продолжи да се негува и трае...   
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