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I. И  ( ) 

Д     

 Како што подлабоко зацапуваме во транзициската кал на овој 
задоцнет неокапитализам, сè повеќе ми се чини дека добар дел 
од нашите проблеми доаѓаат оттаму што на валиден начин не 
сме поминале низ една битна социјална и историска институција, 
граѓанскиот салон. Од Русо и Волтер, до Маркс, Ленин и Карл По-
пер, салонот е местото каде што се унапредувала историјата на со-
временото општество. Во салонот се случувале најзначајните на-
стани на современата граѓанска историја. Од законодавните акти 
до револуционерните одлуки. Најнапред одлуките се донесувале 
во салони. Потоа од нив се излевало по улиците и плоштадите. 
Селските буни се кревале по ливадите и полињата. Граѓанскиот 
живот, меѓутоа, се формирал во граѓанскиот салон. Токму во тој 
простор, ние (како граѓански колектив), историски едвај и да сме 
престојувале. 
 „Како?“, ќе рече за оваа констатација скептичниот читател – 
кога од епохата на македонското национално самоосознавање 
купови историски фотографии покажуваат салонски амбиенти 
од едната, но и салонски фигури од другата страна; нашите свет-
ли (и темни, до душа!) физиономии од најраниот преродбенски 
и револуционерен период, облечени во рединготи и кошули со 
прекршени јаки и широки кравати со украсни игли, со уредни 
граѓански изгледи и негувани, на пати и угладени бради и мустаќи 
и знаци на бележита салонска господственост со што овие нашиве 
(ако воопшто) малку се разликуваат од физиономиите дагероти-
пирани или фотографирани на други места низ салонска Европа... 
Точно, гласи одговорот, ние како нација во граѓанскиот салон без-
друго пристојно влеговме. Проблемот е, меѓутоа, во тоа што од 
него – брзо излеговме. 
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 Еве, на кусо, како тоа се случило. 
 Тукушто еманципираната домашна чаршиска буржоазија, во 
новите салони со мебел нарачуван или барем изработуван спо-
ред урнеци, па и нацрти донесени од Европа, своите први европ-
ски чаеви и турски кафиња почнува да ги испива во доцниот XIX 
век од сетови од фин увозен порцелан. Меѓутоа, за прв пат удоб-
но завалена во длабоките фотелји и канабиња на своите нови 
„убави одаи“, „соби за гости“ или домашни салони – домашната 
граѓанска класа – граѓанскиот простор помасовно го насели дури 
во меѓувоениот период на ХХ столетие. Она, штотуку одминато-
то. По неколку последователни револуции, децении исполнети со 
пропагандистички судири и вистински битки, помина и редицата 
од инаку сè потрагичните војни во кои тој жесток материјал на на-
шиве простори се измеша во крвави историски коктели, спрема 
кои дури и оној на англиската „Bloody Mary“ се чини како обичен 
доматен сос со вотка. Од нив, сите млади не многу одамна фор-
мирани балкански нации и поскоро устроени држави со пулси-
рачки територии, народите и нивните главно трговски елити на 
неспокојниов Полуостров излегуваа, едноставно, како шашарди-
сани. Првиот период на просперитет на новата буржоазија, а со 
тоа и на салонот како институција на граѓанската епоха и вредно-
сти, почна пред, а се случи особено меѓу двете светски војни. 

Некогаш жив, денес главно музејски амбиент: граѓанскиот простор кај нас
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 Тој нов сталеж во тој период, кај нас во Македонија масовно 
се всели во новите куќи со релјефни украси, француски балкони, 
париски покриви, барокни фасади, овални „турети“ и кибиц-фен-
стери на сè поимпозантните резиденцијални објекти кревани во 
последните години од првата и во текот на целата втора деценија 
на минатото столетие. Новиот граѓански мансион (некои го наре-
куваат и „палата“) ја замени традиционалната чорбаџиска куќа во 
повеќе места низ Македонија. Во Битола, Скопје, Велес, Охрид и 
Штип се појавија првите граѓански куќи со европски форми и стил-
ски обележја, а во нив над стилскиот мебел донесуван и нарачу-
ван од странство, се поставија првите маслени платна во релјефни 
позлатени рамки што, така да се рече, се сушеа по ѕидовите заед-
но со бојата за ѕидови и тапети-дезените вапсувани, не ретко и ос-
ликувани орнаменти и декорации, врз подлогите со темни бои. Во 
новите салони, се сервираа првите ликери од фини стаклени чаш-
ки со гравири или рачно боени декорации од суптилно изработе-
ни флорални мотиви, се испија турските кафињата и уште пред да 
се завртат новите филџани од европски порцелан, како брзора-
стечка поплава, стигна бранот на новата војна, окупацијата; потоа 
и ослободувањето со строго антисалонско расположение.1 
 Социјализмот, како и секоја револуција – иако конципиран и 
подготвуван во салоните на решителни мислители и бескомпро-
мисни занесеници со јакобински темперамент, но и со широ-

1. Марина Апостоловска, „Стари семејства“, Абакус комерц, Скопје, 1999

Непостојни слики:     
Крангова Палата во Скопје, 1926     и      Палатата на Читкушеви во Скопје
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ка палета на превратнички идеи – го преферираше отворениот 
простор, „пленерот“ (plain air) на плоштад, понапред одошто во 
дискрецијата на новиот салон. Во својот превратнички настап тој 
го поништи и местото на своето духовно раѓање. Граѓанскиот про-
стор падна пред напливот на идеолошкиот популизам и под уда-
рот на комунистичкото плебејството. 
 Салонот беше прокажан како и црквата. На новото време му 
е создаден нов просторен адекват: просторната дебатна сала и 
огромната фабричката хала. Иако неподобноста на салонот, за 
разлика од онаа на религиозниот храм, беше акцентирана само 
на почетокот од социјализмот кај нас и значи во првиот од два-
та негови главни периоди: во епохата на „кожните мантили“ и сè 
помалку, во ерата на социјализмот „со човечко лице“. Впрочем, 
првичната јакобинска нетрпеливост кон граѓанскиот сaлон како 
буржоаски обликуван простор многу брзо ќе ја покаже хипо кризи-
јата на новата популистичка владејачка елита. 
 Граѓанскиот салон го задржа, дискретно и јавно, заводливи-
от шарм, пред сè поради неговата социјална пропорционалност, 
имено поради онаа убаво пронајдена групна мерка на сало-
нот, во кој во мноштвото не се губи, ами понапред се потврдува 
индивидуалијата, а посебно поради неговиот предметен аспект: 
естетизираниот, на пати стилски, во секој случај луксузно опремен 
простор за приватни социјализирања, кон кој природен порив не-

гува или почнува да развива секоја 
(нова) елита. 
 Тука впрочем и лежи една од при-
чините што младите другари, нови-
те плебејци на власт – кои инаку во 
огромен број случаи потекнуваа од 
пошироките народни слоеви, и по 
животот покрај огниште, јадењето 
на софра и спиењето на рогози-
на – уште веднаш покажаа живо 

Софра и триножници 
како прв мебел крај огништето
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интересирање кон комотноста и луксузите на граѓанските сало-
ни. При тоа новата елита се исправи пред две тешки пречки: а) 
што тие елитни простори и нивните опреми беа туѓи, и б) што 
граѓанскиот комодитет, со системот на вредности поставени врз 
револуционерен аскетизам, беше идеолошки проскрибиран како 
декадентен и неприфатлив.
 Тоа интересирање за освојување на граѓанските салони, друга-
рите од различните управи и комитети – откако им светнаа очите 
од сјајот на салонот како при љубов на прв поглед – го манифе-
стираа на два револуционерни начина: или ги населија салоните 
врз основа на парче хартија со потпис на одговорниот, печат на 
комитетот и паролата „Смрт на фашизмот – слобода на народот“; 
или почнаа да ги празнат од мебелот, со полициски налог и иста-
та парола, со слична хартија што старите сопственици на салони 
брзопотезно ги прогласуваше за соработници на непријателот и, 
најчесто, за воени профитери што во она време беше идеолош-
ка формула за одземање на туѓиот приватен простор или движен 
имот, слободата, на пати дури и животот, независно од тоа како 
приватниот имот бил стекнат: со наследство, но најчесто со рабо-
та, деловен ризик или лична жртва... 
 Тука, ми се чини, лежи и причината што легендарните комисии 
за испитување на потеклото на имотот во Македонија никогаш не 
фатија посериозен корен; зашто во коренот им беше вплетена не-
правдата на револуционерното одземање туѓ имот, во најголемиот 
број случаи стекнат по пат на вложување личен труд и ризик. По-
доцна кога и ги формираа, овие фамозни комисии служеа пона-
пред да замачкаат очи одошто да расчистат со перењето пари и 
приватните откинувања станбен простор од корпусот на новата, 
социјалистичка сопственост, веќе од страна на „новата класа“ (М. 
Ѓилас), која што до 1968-та, сосем очекувано доби поконкрети-
зиран назив „црвена буржоазија“, а потоа, по воведувањето на 
капитализмот во земјата и уште поконкретно именување – нови 
богатници2. Интересно е дека добар дел од новата буржоазија 
2. Nouveau riche, parvenue, neureicher, nuevo rico, skorojević, богатый выскоч-
ка, νεόπλουτος ... се различни јазични именувања за истиот феномен што во 
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во обновениот капитализам, од крајот од минатиот век главно се 
регрутира од слојот не на старите граѓански сопственици, ами на 
новата класа на револуционерната елита, не ретко од потомците 
на нејзината јакобинска политичка полиција, прочуената и озло-
гласена ОЗН-а и УДБ-а.

Ј  

 Приказната за формирањето на граѓанскиот салон во нашиот 
дел од Балканот е стара нешто повеќе од век и половина, додека 
нашето практично присуство во салоните, дури преку сила, може 
да ја зафати приближно само третината од тој период. На Запад, 
каде што е и создаден, салонот е стар барем колку и граѓанската 
класа, освен ако не се земе предвид ставот дека таа класа своето 
формирање во релевантен социјален слој му го должи токму на – 
салонот. За оваа теза, како што ќе видиме подолу, постојат голем 
број аргументи. 
 Во протестантските средини на Холандија, Германија и калви-
нистичка Швајцарија, салонот има континуитет од барем три и пол 
столетија. Културата на Франција и на Британија се незамисливи 
без салонот. Во Англија салонот има ројалистички именувања 
(викторијански, едвардијански), но и двоен: аристократски и бур-
жоаски дух. Во Франција, каде што аристократските се заменува-
ат со републикански вредности, салонот има персонален иден-
титет обликуван според домаќинот на таа институција (салон на 
маркизата де Рамбујè, госпоѓицата де Скидерѝ, баронот Холбах, 
госпоѓата Жеофрен).
 Како и кај останатите балкански земји, домашната салонска 
култура е значително покуса и е пренесена од западот, главно 
од Франција и од Германија. Со избувнувањето на втората свет-
ска војна прекинат е континуитетот на тукушто обликуваната 

старите граѓански општества се случил порано, а во постсоцијалистичките 
се обновува или, како кај нас, се иницира денес.
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буржоазија скоро излезена од под 
фесот, во сенката на европската шап-
ка со периферија, халп-цилиндот 
и жирадото, потоа и идн-шапката, 
динамично заменувајќи ја својата 
историски надмината „алатурка“ во 
новата, „алафранга“ појавност. 
 По војната, граѓанскиот слој е 
детронизиран со методите на рево-
луционерната правда и нејзиното 
основно средство, одземањето на 
приватната сопственост. Екс про при-
јацијата, практично, значеше одземање не само на дуќа ните, 
занаетчиските мануфактури, мали машински работилници и на 
едвај промолкнатите први фабрички капацитети, што сите заед-
но беа создавани со акумулираниот труд и профит на последни-
те генереација-две од трговските семејства, туку одземање и на 
(приватноста на) нивниот дом. На проскрибираниот, само што из-
ртен граѓански слој во раниот социјализам му се одземаат соби 
во становите, но и цели станови и куќи од (меѓувоено) изграде-
ните примерни граѓански домови, и во нив се населуваат служ-
бени лица. Така, на сецесиската закачалка купена за опремување 
на новиот, меѓувоено подигнат семеен дом на граѓанската класа 
во формирање, или на сецесиското порт-манто (port-manteau) до-
несено од европските земји, сопственото палто, инаку изветвено 
во текот на мачно протурканата војна во која се подјадувало и од 
резервите, се трга за да не виси заедно со долгиот шинел или ко-
жен мантил на новонаселениот другар од јакобинските структури 
на власта. 
 „Сè беше исчезнало: и столиците, и канабето работено според 
замислата на англискиот мајстор Чипендејл од XVIII век, и двата 
ормана и библиотеката од „пламтечки махагон“. И поголемата ма-
сичка. И тепихот. И долгите завеси од фин сомот. И корнизата од 
тешка резбана дабовина. И старите портрети на српските ново-
садски господа од XVIII и XIX век. Насликаните чесни предци на 

Костимографија од доцната 
европска и првата домашна 

граѓанска епоха
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господинот професор Павловиќ во 
старински, позлатени рамки, исто 
така нè беа напуштиле. Можеби не 
сосем по своја волја, но сепак. Тоа 
се случило за време на овие некол-
ку денови откога не влегов во „зим-
ската градина“. Откога ми беше 
забрането да влезам...“3, пишува 
истакнатата српска писателка ака-
демик Светлана Велмар-Јанковиќ 
потомок на истакнато семејство од 
редот на меѓувоената интелекту-
ална гра ѓанска елита, за траумите 
на повое ните реквизиции на про-
сториите на домовите на декласи-
раната буржоазија и одземањата, 
потем и приграбувањето на цели 
згради, доминантни делови од про-
сториите, артефактите, уметничките творби, скапата покуќнина на 
граѓанските семејства. 
 И сè ќе беше добро, изведено од името на народот и во на-
родна полза, да не се случеше, речиси уште веднаш, добар дел 
од униформираните претставници на истиот тој народ да почнат 
да зафаќаат од ненародниот имот – реквирирани куќи, некогаш 
посебно, некогаш во комплет со реквирираните салони, мебел, 
опрема, фини употребни и декоративни предмети, слики, криста-
ли, рафинирана стакларија, филигран, сребренина (а под призна-
ние, богами, и скриено злато!), прогласени за имот на класниот 
непријател, со кој меѓутоа класно свесните пријатели и особено 
нивните млади другарки толку брзо се сродувале, што дури поч-
нале за парчињата мебел меѓу себе грижливо да си разменуваат 
нови и фини, за дел од нив и непознати зборови („мојот бидер-

3. Светлана Велмар-Јанковиќ, „Лагум“, Сто словенски романи, изд. „Слово“, Скопје, 
2010; интимно-историски роман за периодот на јакобинската бескрупулозност на 
учесниците во револуционерните приграбувања на граѓанската сопственост. 

Граѓанска фасада од Битола: 
Домот на д-р Авраам Балабан



  17

Г   

маер сака лакирање“; „а што мислиш, мојот не сака? Само оној 
мојон не престанува да пие откако ќе се врати од работа...“).4 Така, 
стапка по стапка, граѓанската декаденција преселена со реквири-
раните салони, ги контаминира и револуционерните домови и 
поими на новата класа.5 Салоните на палатата Шкаперда сместе-
на во центарот на Скопје, на пример, ги паметат травматичните 
иселувања на сопствениците и населувањата на другарите и дру-
гарките од политбироата или од безбедносните органи, првите 
славја од нов стил (во амбиентот од стар) при штотуку склучените 
комунистички бракови, џагорот на првите деца на комунизмот во 
новиот амбиент на просторниот, раскошен, комотно населен туѓ 
салон; додека вистинските сопственици биле присилно сместени 
во супстандарден простор во кој, како на пример сопственикот на 
спомнатиот угледен скопски мансион изграден според планот на 
романскиот архитект Георге Симота, г. Михаил Шкаперда кој во 
новиот супстандард во кој упаѓа неговата прокажана и протерана 
4. Како крајна последица на тој процес на фасцинација на новата класа со старите 
вредности, реквирирањето на поимите оди понатаму: „поимот бидермаер во весни-
ците, на телевизијата, а богами и кај некои почитувани писателки, веќе долго време 
означува свадбен букет, а не стил во уметноста“ – Љ. Кркљуш, „Списак је дужи – 
електронска вршидба правописа“, Одјеци, НИН бр.3052 од 26.06.2009. Конфузијата 
во поимите е социјално детерминирана. 
5. Во интервјуто со партизанскиот борец и сведок на процесите, писателот Добрица 
Ќосиќ -„Зашто се Србија стиди антититоистичке опозиције“, НИН, Белград, 5.02.2009 
– новинарката Зора Латиновиќ се интересира и за тие феномени: 
„ - Убрајате ли у „нечасна искушења ратних победника“ и одузимање имовине тзв. 
предратној буржоазији и великопоседницима?“
„ – Нас комунисте-идеалисте је запањило то што се Тито уселио у Бели двор, што 
руководиоци узимају луксузне станове, што су генерали, нарочито Црногорци на-
валили на Дедиње и Сењак. Ми смо против буржоазије, за експропријацију фа-
брика и земље од великопоседника, али ниједног тренутка нисмо помишљали да 
то што се одузима од богатих ми имамо право да присвајамо. Међутим, од првих 
дана слободе осетио се егоистички дух победништва, који је давао право на многе 
привилегије и моралне прекршаје. О насиљу, тј. револуционарном терору нећу да 
говорим у овом контексту. Ратно победништво је стање које носи највише искушења 
и даје могућности за највеће издаје начела, и себе, и својих. Опирао сам се духу 
победништва и заснивао опозицију себи и новом поретку у коме су биле могуће 
овакве појаве. Знао сам за тешку ратну и окупацијску драму градског становништва 
и читавог српског народа, па су ме болеле неправде и бахатост ратних победника.“
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класа, и го привршува општествено скршениот живот. 
  Конкретна илустрација за овој феномен на брзо создадена 
етичка хипокризија на претставниците на победничката револу-
ци ја, претставува појавата на текстот „Анатомија на еден морал“ 
една литераризирана сатира објавена во јануари 1954 година 
во списанието „Нова мисао“ чиј автор е Милован Ѓилас, еден од 
највисоките партиско-политички функционери на повоена Ју го-
славија во која тој саркастично се потсмева на револуционерска-
та хипокризија на сопругите од припадниците на владејачката 
комунистичка елита во Југославија со оглед дека таа каста на по-
властените другарки на значајните другари, одбива да ја прифати 
новата сопруга на еден од нив којшто се осмелува да се омажи 
за обична – актерка. Станува збор за случајот на бојкотирањето 
на младата, академски образувана актерка Милена Врсјаков, 
мажена за тогашниот началник на генералштабот на ЈНА Пеко 
Дапчевиќ, комунист од 1933 година, шпански борец и легендарен 
командант на Првата армија на партизанската војска. Овој текст 
во кој и покрај измислените карактери, се препознавале вистин-
ските ликови израснува до политички случај којшто, заедно со 
политичките текстови, поранешниот болшевички првенец и член 
на најтесното раководство Милован Ѓилас ќе го чини најнапред 

Од  компарација, до социјален трансфер: 
граѓанска и традиционална куќа со огниште
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најостра политичка критика на Третиот пленум, а потоа и судски 
процеси, одземање на звањето „народен херој на Југославија“ и 
дури десетгодишно лишување од слободата. 
 Така, „Анатомијата на еден морал“ станува еден од рано 
про јавените симптоми на брзата декаденција на новата елита, 
хипокризијата и со неа поврзаниот лажен морал што брзо ги за-
владува некогашните народни борци и ќерки на револуцијата. 
Нивниот комунистички морал всушност беше и првата жртва во 
реквирираниот салон од сè покомотните и поотуѓени болшевич-
ки врхушки. Слични нешта се случувале речиси во сите средини 
во кои се населува експропријаторската елита што се обидува да 
го задржи еднаш стекнатиот, ексклузивен статус. Голем број дру-
гари на високи функции, во првата, но и во наредните политич-
ки етапи, потпаѓаа под суетните 
влијанија на своите „другарки“ 
и пора ди лични или семејни ка-
прици израснати до политички 
непријателства, се пресметуваа 
со дел од своите довчерашни 
соборци и другари, најчесто 
приредувајќи им тивки ликвидации, низ 
кабинетските озборувања и интриги, а во 
тоа време и преку полициските канцеларии на новата
повластена класа на чуварите на револуционерната чистота. Сало-
нот го земаше и тој нов историски данок на комодитетот и салон-
ското интригантство. 
 Беше тоа циничната одмазда на реквирираните бидермаери 
над болшевичките дами што не можеа да ја совладаат фатал-
ната привлечност на старите салони на кои тие никогаш не им 
припаѓаа, а кои ги населија со револуционерна присила. 
 Во раната фаза на социјализмот постоеја и високопринципиел-
ни револуционери, аскети на Марксовата алтруистична телеологи-
ја, идеалот за создавање праведно општество; интелектуалци или 
занесени идеолози на комунистичката утопија чијашто енергија го 
унапреди и го облагороди животот на сиромашната средина. Под 

Автентичен бидермаер
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силата на таа енергија, впрочем, се случи и промената на една 
бедна и доминантно рурална држава, во земја на луѓе со за прв 
пат формиран среден слој. Тие личности ја олицетворуваат чиста-
та практика на партизанското јакобинство, но изумираат, онака 
како што текот на револуцијата се комформизира. Добар дел од 
нив потекнувале или макар искуствено поминале низ граѓанскиот 
салон. Тоа се оние личности за кои се врзуваат, денес речиси 
неверојатните, приказни за дарувања на сопствените имоти на 
новата држава (како на пример Коча Поповиќ, припадник на бо-
гато белградско трговско семејство, член на предвоениот париски 
и белградски надреалистички круг, генерал-лајтнант на партизан-
ската војска, легендарен командант и шеф на дипломатијата во 
новата држава), несебично положени на жртвеникот на новата 
алтруистичка идеја, поточно предадени на новата комунистичка 
држава. 
 Што се однесува до времињата кога се спроведувала револу-
ционерната правда во македонскиот дел од заедничката држава, 
се сеќавам на приказната на семејна пријателка која доживеала 
шок кога имотот на нејзиниот татко бил реквириран по основ на 
„воено богатење“ иако човекот имал мелница и работел и за вре-
мето на војната како и пред неа зашто брашното, како впрочем 
и гладот, се производи што подеднакво добро функционираат во 
воено и како и во мирновременско доба. Им доаѓа, значи, служ-
бено лице во кожен мантил дома и покажувајќи им лист хартија, 
додека нејзиното семејство стои занемено, наредува мебелот од 
нивната дневна соба, изработен по посебна нарачка и поради тоа 
купен за скапи пари од татко ѝ, да се товари на камион и да се 
однесе во народниот магацин каде што се складирал одземени-
от движен имот на прогласените народни непријатели. Поминале 
неколку години, раскажувачката се мажи, мажот во тие времиња 
на автентичен полет и ентузијазам се докажува низ работа и брзо 
напредува во кариерата, па така се случува младата двојка да ја 
поканат на вечера во домот на еден од високите раководители на 
новата власт во градот. „Влегувајќи во нивната куќа, се сеќава таа, 
љубезната насмевка ми замрзна на лицето. Требаше да вечераме 
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во салонот и врз масата од трпезаријата одземена од домот на 
моите родители. Ми се избербати во стомакот, ми се сврти светот 
наопаку“.

Ј  ,  

 Како и онаа понапред раскажана, многу се приказните за прва-
та експропријација како државно допуштена – приватизација на 
туѓ имот. Дијалогот на своите баби за „бидермаерот“, внуците на 
револуцијата, децении подоцна, значи во наше време, ќе го из-
вршуваат без особени недоразбирања, не грешејќи во светските 
марки и горе-долу распознавајќи ги стиловите, измешани во но-
вите салони во кои сè уште стојат парчиња од експропријациите 
на нивните јакобински предци. Само што внуците на експропри-
раните семејства не ќе можат веќе да ги препознаваат парчињата 
мебел што некогаш им припаѓале на нивните сопствени предци, 
а сега на некои други, ни криви ни должни, бесправно збогатени 
потомци. 

Револуционерната неправда е 
ма со  вен и драстичен чин и затоа 
никогаш не се исправа до крај. 

На вистинските сопственици по-
следниве години им е вратен (ако 
воопшто им е вратен), често сим-

боличен дел од недвижностите; на 
пример тапиите, најдобриот вид 
земјишен документ до совреме-
ниот начин на евиденција на не-
движностите, случајно или не, не 

се признаваат како правен основ за 
денационализација, па со тоа отпаѓа
 и повратот на имоти на поголемо 

мноштво баратели; додека движниот имот, одземените скапо-
цености, а посебно траумите, понижувањата и фрустрациите ни -

Критика на салонот по себе


