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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КАФАНА:ТОСЈАЈНО 
ТРЕЋЕМЕСТО1

Социологијаније„пропалопредузеће”,послужимосеслав
нимисказомПитераБергера(PeterBerger),инећедотледа
стигнесамоакоуспоставибаланс,тј.дођедоскладногсу
срета општетеоријских концепција о друштвеним појава
маи конкретних социоемпиријскихистраживања.С једне
стране,апстрактнотеоретисањепонекаддоводидоизласка
изокриља строгенауке – неради се вишео социологији,
каоегзактнојдисциплини,већосоцијалнојфилозофијиили
штадругом.Премда јој, запажаИванМиленковић,ипре
тераноудаљавањеодфилозофијенаносиштетуикојипут
водиућорсокак:„Великијенапорбиопотребансоциологи
јииантропологијидасееманципујуодфилозофије,дапро
нађусопственеметодеиизградесопственијезик,дапонуде
специфичнепојмовнесклоповеинатајначинсебелегити
мишу као посебне дисциплине. С временом је, међутим,
еманципацијаизгубилазамах,абегодфилозофијепокази
вао се све узалуднијим, каода, зазирућиодфилозофијеи
њенетешкепојмовнеартиљерије,сведубљезалазитеупу
стињуунадидаћете,уместофатаморгане,откритиплодне
пределе.ПјерБурдијеиПјерКластродличносутосхватили
иусоциологију,односноантропологију,снажносупочели
даубризгавајуфилозофскиконцентрат.БруноЛатур један
јеодонихкојимисленањиховомтрагу.”Сдруге стране,
усупротномкретањукискуственомпоједностављењу,че
стосеболујеодквантификоманије, тестојипримедба„да
модерни човјек бива полако ухваћен у мрежу статистике,
предрачуна,варијабла,константи...његовопонашањебива
предвидљивоипрорачунљиво,баремупросјеку,такодаон

1 ПрикрајуприпреметематаизненадајепреминуомојпријатељдрЉу
бинкоПушић, редовни професорСоциологије града наФилозофском
факултетуУниверзитетауНовомСаду.Изгледадамијепредсамусмрт
послао свој последњи текст –Заштокафе никад неће постати caffè
–који јесаставнидеотемеКафана:тосјајнотрећеместо.Затоову
темупосвећујемпрофесоруПушићу:даоје,међудругим,незаобилазан
доприносикафанологији.

ДРАГОЉУБ Б. ЂОРЂЕВИЋ
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свевишегубисвојуособност.Чиниседајезаборављенода
свакичовјекимасвојевластитоиме,дајесвакичовјекчудо”
(ИванЦвитановић).

Усвакомслучајуонанебитребалодабуденекаквадосадна
наукаизведенана „чиновнички”начин (СрђанШљукићи
НиколаМ.Волић),него„разиграна”дисциплинаукојојће
одговарајућадруштвенапојавабитиобрађенапомоћурада
социолошког„њуха”,„нерва”илисоциолошкеимагинације
(РајтМилс[WrightMills]).Далипретерујемокададржимо
дотогадатојсврсиможедаприпомогнеисоциолошкопро
учавањекафане–социологијакафанекаоодељакинтерди
сциплинарнекафанологије?

Цветко Костић, бард српске социологије, творац је син
тагмекафана јесоциолошкалабораторија.Професор јеу
формулацијиимитираознанесоциологеЧикашкесоциоло
шкешколе који су заЧикаго, тј. за град уопште, тврдили
даједруштвеналабораторија.Онисубилиуправузаград,
Цветкозакрчму.

Кафана„...јетурскаречсастављенаоддверечикафаихан,
штозначи:кућакафе,иликућагдесепијекафа.Тачанпре
водоверечиимајуНемцикојиупотребљавајуречKafehaus”
(БраниславНушић).

Кафананепостојиодпочеткаљудскогрода.Спадаумлађе
друштвеноисторијскепојаве,смештасенаОријентивезује
заОсманскоцарство.Незнасекојекафануизмислио,али
сезнадасепојавилауМеки,у15.веку,аондасуОсманли
јеосвајајућиЕвропуградилекаравансараје,хановеи„куће
у којима се пије кафа”. Београд 1522. године добија први
одевропскихградовакафану–налазиласенегденастаром
Дорћолу–патекондаБеч,ЛондониПариз.

Ако је по Јиргену Хабермасу (Jürgen Habermas), онда су
први европски облици јавног мнења – институције јавно
сти–билисалониикафане:„Надмоћност’града’учвршћу
је се онимновиминституцијама које ипоред свихразли
капреузимајууЕнглескојиФранцускојједнакедруштвене
функције:кафанеувремесвогцветањаизмеђу1680.и1730.
године,салониувремерегенстваиреволуције.”Онисуту
функцијувршиликаосредиштанајпрекњижевнихраспра
ва,азатимиполитичкекритике.

Она, као ретко која демократска институција, свима рав
ноправно дајешансу да буду „председници”, „премијери”
или „градоначелници”, у њој се губи већина разлика ме
ђу сталним гостима: по пореклу, боји коже, националној
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припадности,местусталногборавка,занимању,школи,по
лу...Кафанабришесвесоцијалнегранице.

Према изричају Катрин Лутар Тавар (Catherine Lutard
Tavard)кафанаједијагнозастањаукојемсеналазилокално
друштво.Она је, као гњездалодемократије,мрестилиште
јавности, јединствен социјални простор – заједница ума
лом–укојемсекаопреко танкогокна скрозирајубројни
друштвени односи.Уњој се најпријатнијеживи, лако са
знајуљуди,учиживот (ДобрицаЋосић)–нисулито три
важнекафанскефункције.Анализомоногаштаседогађана,
испод,поредиоколокафанскогстола–укафанииповодом
ње–штасепричаишапуће,ичује,икојесветопоследи
цепроизводинаужеишире,ближеиудаљенијеокружење,
устварисазнајемокосмоиштасмо,икаквонамједруштво
идокленам је стигладржава. Јер,казаобиРадомирКон
стантиновић,искуствонамјекафанско.Алии,велиСтани
славВинавер,„кафанајелитература,којанелаже”.

Кафанолошкиалат,којистојинарасполагању,омогућавада
тврдимо:постоји,даморапостојатисамороднакултурака
фане.Синтагма„културакафане”,нејединоизаналитичких
разлога,рашчлањујесенадвапододељка,наанализукулту
реукафании кафанскекултуре.И заиста,премдаиспре
плетене,којипутсемогујасноразграничити:примерице,у
кафанскукултурунесумњивоспадаодређенаврстапонаша
њакојаобухвата,међуиним,иначиниспијањапића,доксе
одржавањепоетскогматинеасврставаукултуруукафани.
Обекултуресеистовременоиспољавајупрекосвојихкул
турнихфункција–названихкултурнимфункцијамакафане
–итворекултурукафане.Такоиспададајекултуракафане
ширипојамодкултуреукафаниикафанскекултуре.

Јошдугоћекафанабитинашадругакућа,тј.„сјајнотреће
место”(РејОлденбург[RayOldenburg])подусловомдасе
мења.Онасенеминовноморапреобличаватииприлагођа
ватисавременомстањустварииотвореноућиуутакмицуса
такмацимакојисује„напали”сасвихстранаисвакојаким
„оружјем”. Њени су најопаснији противници: телевизија,
ресторанбрзехране,кладионица,кафићиинтернет.

Кафанајевишеодоногаштооњојсричесоциолог.Скоро
дајевећзаснованаиакадемскипризнатановадисциплина
–кафанологија,посвећенаизучавањукафанекаодруштвене
институције.

На иницијативу часописа „Култура”, и мој позив, да се
спреми засебна тема о кафани, под насловом „Кафана: то
сјајнотрећеместо”,одазвалоседесетакврснихсоциолога:
ЉубинкоПушић(Н.Сад),ДраганКоковић (Н.Сад),Иван
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Маркешић (Загреб), Душан Маринковић (Н. Сад), Срђан
Шљукић(Н.Сад),ДушанМојић(Београд),ДушанРистић
(Н.Сад),БорисКозјак(Загреб),ЛадаМаринковић(Н.Сад),
ДимитријеБуквић(Београд)иНиколаМ.Волић(Н.Сад).
ЕтнологијузаступајуБеограђанкаМашаВукановићиДејан
КрстићизЗајечара.ТусуиВераМеворах,флаутискињаи
теоретичаркамедијаиновихуметности,иМиљаСтијовић,
историчаркауметности.АбојеУниверзитетауНишу,узме
не, лингвистеНедељка Р. Богдановића и историчареЂор
ђаЂекићаиМилошаПавловића,бранепсихологНебојша
Милићевић и историчар уметности СрђанМарковић. Не
целисходнојезаузиматичасописнипросторипрепричава
типрилогеучесника–некасечитаоцисамиувереуњихов
квалитет–паприређивачуостаједаприметикакосуаутори
истраживаливрлозанимљивестранекафанеипојавесњом
повезане:одњенегенеалогијекаохетеротопијеграђанског
друштва, преко веза с уметношћу, коцком, алкохолизмом,
обрасцимапонашања,ветеранскимфудбаломииспијањем
капучина у италијанским caffèима, до надевања назива и
(ре)конструисања староградске културе Скадарлије и зна
нихбеоградскихлокала;упоређивалињенусинтернетском
друштвеношћуипроучавалипрошлостикултурнекоренеу
Срба,положајифункцијеусеоскојсредини.Писцисудали
голем допринос социологији кафане (шире – кафанологи
ји) и демонстрирали социолошку разиграност, налик оној
кафанској.2

2 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРС.

МилеВ.Пајић,КодЛондона,Београд
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ТРЕЋАМЕСТА: 
ГЕНЕАЛОГИЈАЈЕДНЕ 

ХЕТЕРОТОПИЈЕ 
ГРАЂАНСКОГДРУШТВА

Сажетак:Предметистраживањауовомрадусукафанекаотре
ћа места, која су дефинисана из угла социолошкогенеалошког
приступа.Генеалогијајепредложенакаотеоријскометодолошки
оквиристраживања,односнокаоспацијалнаисторијаместâ.За
датак такве генеалогије је да истражи спацијализацију једног
типадруштвеностиисоцијалногкапиталаграђанскогдруштва.
Урадујеназначениширидруштвеноисторијскиамбијент,уко
јемседруштвенаулогаизначајтрећихместаогледаокрозњи
хов допринос у процесимаформирања нових облика друштвено
стии јавногрезоновањауопште.Историјскиуспонкафана јеу
раду контекстуализован: у оквире појаве новог типа критичке
јавности у односу на стару репрезентативну; у оквире проце
саодвајањаприватнеи јавнесфере;икао једнаврстадокраја
неиздиференцираног простора, прекида и хетеротопије, која у
социјалној географији грађанских друштава стоји насупротпо
стојећојсталешкојдиференцијацијиибудућојпросторнокласној
сегрегацији.Узакључкурадајеистакнутода,упркостомешто
сутрећаместабилаповлашћенидруштвенипростори,онанису
јединаифундаменталнаместагенезерационалногдискурса.Па
ипак,трећаместаимајукључнизначајупроцесимаформирања
урбанихинститутâ,образовањајавногпростора,јавногговора,
грађанскихслободаилегитимацијерационалностиудруштвима
ЗападнеЕвропе.

Д. МАРИНКОВИЋ, Д. РИСТИЋ и Л. МАРИНКОВИЋ
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Кључне речи: трећа места, кафана, дискурс, генеалогија,
хетеротопија

Увод

Данассукафанебезупитнидеосценографијесвакодневног
живота.Њиховоприсуствоу јавномпросторунепромиче
погледимапролазника, странаца,породица,обичнихљуди
уњиховојсвакодневици.Нањихсмонавикликаонапосто
јану институционалну позадину наше свакодневице, те се
свако научно питање, полемика или проблематизација ко
ја покушава да види или открије нешто јошнепримећено
и несазнато, чини сувишном, непотребном свакодневном
здравомразуму. Јер, у кафане се једноставнонавраћа, до
лази,поредњихсепролази,онесеизбегавајуилипрепору
чују,онесууточиштаиприбежиштаистоколикоисумњива
места.Оне супосталедеообичајностиибезупитнериту
алностивећинељуди.Кафанесунеизбежнидеодинамике
свакодневногживотаглобализованогдруштва.Већодавно
непостојиограниченарегионалнагеографијакафанаоме
ђена само једним типом друштва, политике, културе, на
чином живота: „коначно, чак и након опадања енглеских
кафетерија1,онесусепроширилисвугде–Рим,Париз,Беч,
Бостон”2.Навикнутисмонадинамикуњиховогбрзогница
њаистоколикоибрзоггашења;свесуређеонекојесудео
традициједугогтрајањаидугогпамћења;онекојесумикро
географски,просторноурбани,културноисторијскиидру
штвениоквиривишегенерацијскогколективногпамћењаи
сећања–но,таквихјошувекимаинекабудућаисторијскаи
социолошкаистраживањатребадаимпосветепажњу.3

Малокоданасукафанамаоткривадужуидубљукултурну
историју једне епохе и једне друштвене географије –Мо
дернеиЕвропе.Мали јебројонихкојићесвојаистражи
вања великих места политичког, друштвеног, културног
и економског живота: тржишта, универзитете, породицу,

1 Coffeehouseутрадиционалномсмислуречи(кафетерија),заразликуод
alehouse, innили tavern.Уовомрадусенећеправитиразликеизмеђу
различитихваријететакафанакаотрећихместа(таверне,пивнице,ка
фетерије),изузевуонимслучајевимакадасебудеговорилоотрадици
оналнименглескимкафетеријама(coffeehouse).Оноштојеважнијеод
различитихваријететакафанајестедаје„talking/drinkingсинергизамза
једничкипабовима,тавернама,бистроима,салонима,остеријама–како
годихназивалиигдегодихзатекли”(Oldenburg,1989,p.167).

2 Zappiah,N.(2007)CofeehousesandCulture,HuntingtonLibraryQuarterly,
70(4),р.671677.

3 Важандоприносоваквомконцептуистраживањакафанадаојекоднас
Драгољуб Брка Ђорђевић својим истраживањима (Ђорђевић, 2011;
Ђорђевић,2012).
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знање, моћ, власт, вредности, норме, регулације, замени
ти„малим”,„обичним”,понекад„сумњивим”местимакао
штосутокафане.Алинештосмонаучлилиоданалиста:од
Бродела4 да једна географија (Медитеран)има својуисто
ричност;дасвакидашњицанемасамосвојуструктуру,већ
и своју историчност5.Нешто смонаучили одинтеракцио
ниста,социјалнихдраматургаиетнометодолога:непостоје
безупитнествари,места,простори,догађаји,сусрети.Дуго
временајетребалосоциологијидакаозначајниилегитимни
предметсвојиханализадефинише„обичан”људскисусрет,
нашесвакодневнемаске,изгледеиманире6;даотпочнеана
лизусвакодневицеиинтеракцијскогпореткауиздвојеними
забрањенимпросторима–тамогдејесоциологијадуговре
менамислилада је јединипоредаконајнаметнутстрогим
кућнимредом7. За социологијунема свршенихилималих
тема; нема коначности у друштвеној, културној, политич
којиисторијскојдинамици.НештосмонаучилиодФукоа:
увестиулегитимнуанализу„забрањене”простореитеме:
луднице,затворе,јавнапогубљења,сексуалност,породични
живот.УправосуГофмановасоцијалнадраматургијаиетно
методологија,каоиФукооваистраживањамалихсветовâи
различитихмикрофизикâ(моћи,знања,простора),понуди
лаувидеутеоријскезначајностидруштвенихразликâмалих
интензитетâ.Јербитикултурномаргинализован,политич
киискљученилистатистичкизанемарљивјошувекнезна
чибитиистраживачкибезначајан.Напротив,какопишеТим
Кресвел(TimCresswell),„маргинални,гротескни,необични
елементиидогађајиудруштвуинтересантнисусамипосе
би, алионипостају јошвишеинтересантнијикадаистра
жимоњиховуулогуудефинисању’нормалног’,класичног,
доминантног.Центарнеможедапостојибезмаргине”8.Пи
терСтелибрас(PeterStallybrass)иЕлонВајт(AllonWhite)
такођесутврдилидаоноштоједруштвенопериферночесто
је симболички централно9. Можда и најважније: научили

4 Brodel,F.(2001)МediteranimediteranskisvetudobaFilipaII(tomI),Beo
grad/Podgorica:Geopoetika.

5 Braudel,F.(1992)Strukturasvakidašnjice:materijalnacivilizacija,ekono
mijaikapitalizamod15.do18.stoljeća,Zagreb:AugustCesarec.

6 Gofman,E.(2000)Kakosepredstavljamousvakodnevnomživotu,Beograd:
Geopoetika.

7 Gofman,E.(2011)Azili,NoviSad:МediterranPublishing.
8 Cresswell,T.(1996)InPlace/OutofPlace:Geography,IdeologyandTran
sgression,Мinneapolis:UniversityofМinnesotaPress,p.149.

9 Stallybrass,P.andWhite,A.(1986)ThePoliticsandPoeticsofTransgres
sion,Ithaca,N.Y.:CornellUniversityPress.
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смо„да јесвесингуларноууниверзалнојисторији”10–да
је(једино)могућепратитигенеалогијесингуларности,ане
великетотализујућеисторије.ОдАријесаиДибија11научи
ли смо да у историјскосоциолошку анализу треба увести
детињство, приватни живот, вртове, библиотеке, скровита
места,приватнаписма,исповести,писменост,интиму,уса
мљенудоколицу,путовања.Јошједном,научиојетоФуко
одНичеа:многотогајошзаслужуједауђеутоковегенеа
лошких анализа,много тогаштоданас јошнеможемода
урадимо.Дугојевременатребалодасеохрабримозаисто
ријустарости12,јошвишејехраброститребалозаисторију
самоубистава13,историјутела–јошненаписану;јошвише
ћехрабрости требати заисторијухрабрости,љубави: „До
сада све оношто је постојању давало неку боју није још
ималоисторију:илигдебибилоисторијељубави,грамзи
вости,зависти,савести,пијетета,окрутности?”14.Та„мала”
сиваисторија–генеалогија15–историја„малих”простора
иместа,каквајекафана,требадасепослужигенеалогијом
каометодологијом,каоштојетоурађеносарођењемзатво
ра16илиисторијомсексуалности17.„Претпоставимодасмо
сеподухватилиписањаисторијељубавиилисексуалности
крозвекове.Моглибисмодабудемозадовољнисвојимра
домкадабисмостиглидотачкеукојојбичиталацмогаода
сазнакаквесубилеваријацијемислиипраксапагана,или
пакхришћана,натакопознатутемукаоштојесекс…На
једномнампукнепредочима;чимсеваријацијапојаснидо
краја,вечнатемасебрише,анањеномместусадасенала
зесамомеђусобноразличитеваријације,којесусенизале
једназадругом”18.

10Ven,P.(2014)Fuko:kaomislilacikaočovek,NoviSad:МediterranPublis
hing,str.15.

11Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002)Историјаприватногживота(3),Београд:
Clio;Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2003)Историјаприватногживота(4),Бе
оград:Clio.

12Мinoa,Ž.(1994)Istorijastarosti:odantikedorenesanse,NoviSad:Izda
vačkaknjižarnicaZoranaStojanovića.

13Мinoa,Ž.(2008)Istorijasamoubistava,NoviSad:МediterranPublishing.
14Niče,F.(1984)Veselanauka,Beograd:Grafos,str.4546.
15Fuko,М.(2010a)Niče,genealogija,istorija,u:МišelFuko:Spisiirazgovori
Kozomara,М.(ur.),Beograd:Fedon,стр.5988.

16Фуко,М. (1997)Надзирати и кажњавати: настанак затвора, Нови
Сад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића.

17Fuko,М.(2006)Voljazaznanjem:istorijaseksualnostiI,Loznica:Karpos.
18Ven,P.(2014)Fuko:kaomislilacikaočovek,NoviSad:МediterranPublis

hing,str.18.
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Генеалогијакаометодологија:
ревизијаустаљенихпредстава

Увести у социолошкогенеалошку анализу кафану као
трећеместонеминовнонамећепроблеммеандрирањаге
неалошких токова сингуларности, јер уместо једне, поја
вљујесемноштвоповезанихтачака.Другимречима,пола
зећиодкафане,стижемодокапитализма,либерализма,про
светитељства, рестаурације, урбанизације, демографских
промена, технолошких скокова, промена просторног уре
ђења,естетике,структуресвакидашњице,јавности,медија,
дискурса,идеологије,буржоазије,породице,агроекономије
житарица,грожђа,кафе,чаја,пиваивина–доконјункту
ре и динамике, осцилација, нестабилности, флуктуација.
Но ипак, сабирање расутих сингуларности и различитих
културнихидруштвенихваријацијаоко генеалогијекафа
наунеколикопресуднихтачака,поновозатваракругистим
питањем:Космомиунашемвремену?Алиикосмомиу
нашемпростору?Космомиунашем говору–заробљени
усопственугеоепистемологију19.Упросторуигеографији
модерне, рационалне, дискурзивно опосредоване јавности
која јенеодвојиваодтрећихместа која,немањеоддру
гих, „фундаменталнијих” социјализаторских институција,
посредујуизмеђупојединцаиглобалногдруштва.Јер,гене
алогијатрећихместанијесамомала,сивавременскалинија
развоја једнесингуларности.Тојеистовременоигенеало
гијапростораиместâ.Управоједнатакваопросторена,спа
цијализованаисторијаместâмогућајекаогенeалогија.Али
просторностничеанскомсивилугенеалогијепочињедадаје
боје,мирисе,укусе,покрете,динамикуидраматургију.Фу
коусу,чинисе,управопросторигеографијаомогућилеге
налошкеанализеонихвеликихтема:дисциплине,надзора,
кажњавања,моћи,сексуалности,лудила.Кадајеприморан
даконстатује:„географијаморадабудеусрцуоногачиме
себавим”20,оннијевишесамогенеалогничеанац,већни
чеанац географ. Јер „испитујући географију, срели смо се
саизвеснимбројемпојмова:знање,моћ,наука,дискурзив
наформација,поглед,епистема…”21.Зарнеотварапитање
дисциплинеинадзоравратаказнионица,касарни,интерна
та? Зар нас јауци ижамор не воде до трга где се обавља

19Маринковић, Д.,Шљукић, С. и Ристић, Д. (2014) Од генеалогије ка
геоепистемологији:заокреткалокалностипростора,временаизнања,
Социолошкипреглед,48(3),стр.333352.

20Fuko,М.(2010a)Niče,genealogija,istorija,u:МišelFuko:Spisiirazgovori
Kozomara,М.(ur.),Beograd:Fedon,str.5988.

21Исто,стр.69.
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церемонијал јавногсакаћењателаипогубљење22?Зарнас
питањемоћинеуводиуархеолошкеслојевезнања?23Куга
насуводиудисциплинарнимоделзараженогграда;губау
просторетрајнеизолације,изопштености,уазил24.Зарнас
Историјасексуалностинеуводиукућеистанове?Упро
сторнираспоред,дограницапостављенихизмеђуродитељ
скеидечјесобе.Не,фукоовскаисторијасексуалностиније
воајерсковирењекрозкључаоницуродитељскесобегдесе
одвијалегитимна,продуктивна,прокреативнасексуалност.
Прејетоутврђивањепросторнихдиспозиција,односа,ми
крогеографија.Таквагенеалогијапростораиместатребада
будеметодолошкинацртизаистраживањетрећихместâ.
Кадаотворимовратакафана,закорачилисмоугенеалогију
једнепросторности–угенеалогијупросторностиједногти
падруштвеностикојијепостаосоцијалникапиталграђан
скогдруштваињенекритичкејавности.Тојеистовремено
оноштојесоциологијанаучилаодЗимела:дапостојетипо
вичистедруштвености,онекоја јепрочишћенаоддругих
намераилициљева,ослобођенастрогостиулогаидруштве
нихположаја25,односнодасуместасимболичкиидентифи
каторипростора,захваљујућикојимастварамосопствене
идентитетеипредставеодруштвенимодносима:„Простор
нијесамоуслов,негојеисимболодносапремаљудима”26.

Кадасеотворевратакафанаморасе,методолошки,башкао
штојеторадиовеликиАрхивар,осликатипросторносттог
типадруштвеностиитаквогсоцијалногкапитала.Тојеме
тодологија осликавања на подлози генеалошких анализа27.
Аливећсморанијекренулиодосликаног28,пратећиисториј
скепрелазеодВеласкезовихМладихплемкињадоМонео
вогБарауФолибержеруиДегаовеЧашеапсинта.Већтада
јебиланазначенаједнаимплицитна–географија.„Мадрид
иШпанијанаједној,ПаризиФранцусканадругојстрани.

22Фуко,М. (1997)Надзирати и кажњавати: настанак затвора, Нови
Сад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојановића.

23Fuko,М.(1998)Arheologijaznanja,Beograd:Plato.
24Fuko,М.(2014a)Bezbednost,teritorija,stanovništvo,NoviSad:Мediterran

Publishing.
25Simmel,G.(1971)Sociability,in:GeorgSimmel:OnIndividualityandSo
cialForms,LevineDonald,N.(ed.)(SelectedWritings),р.127140.Chicago
andLondon:UniversityofChicagoPress,pp.129,132,137.

26Zimel,G.(2008)GeorgZimel18582008,(prir.)Мarinković,D.,NoviSad:
МediterranPublishingiVSA,str.154.

27Delez,Ž.(1989)Fuko,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,
str.29.

28Мarinković,D.Ideologija,javnostirođenje„trećihmesta”,u:Nacrtzasoci
ologijuideologije,Мarinković,D.iRistić,D.(2013),NoviSad:Мediterran
Publishing,str.147167.
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Раздваја их политички и друштвени поредак: краљевство
ФилипаIVнаједној,Трећарепубликанадругојстрани.Сва
како,делиихистил:шпанскијебароккодДијегаВеласке
заупотразизасветлом.Импресионизамсе јошувекбори
засопственуизражајнуаутентичност.ЕдвардМанеседиви
Веласкезу,алионнећесамосветлост.Онхоћедабојимрље.
Шта је кодМанеарадња?Огромнаблиставапозадина ка
фанекојасерефлектујеиликонобарица?Одсутностњеног
погледаидоминацијапозадинеугрожавајупоредактроди
мензионалности.Каодадоминацијакафанекојасеназиреу
огледалулишаваконобарицудаучествујеуживотуслике,
уживотукафане29.Чашуапсинтаузећемозанаставакпрет
ходнеслике,занаставаккафане.Тојеоноштојесададесно
одконобарице,алинегдеусамомдну,близувратакојасамо
лабаводелеулицуикафану.Вероватнојетопар,љубавни
ци,познаници,супружници?Алиистајеодсутностпогледа
присутна30.Међутим,светрисликеиВеласкезову,иМанео
вуиДегаовуповезујеистапозадина.Тојеогледало:укојем
се рефлектује распад старог режимауМладимплемкиња
ма;тојекафанапунаљудиижамор,разговорикојисевиде
уогледалуизаћутљивеконобарице.Коначно,тојепрозор,
стаклоизапаракојипијеапсинт.Прозоркојиделиулицуи
кафанусамотанкимзавесама.Дакле,МанеиДегасунасна
тералидавидимоононевидљиво,ненасликано,неизречено
докраја.Натералисунасизванслике–изваннасликаног,у
многоширипростор–упросторјавногидискурзивноиде
олошког.Тојепросторбезкојегепохамодерненебимогла
даживи”31.

Овометребадодатинесамопојединачнувећ,можесерећи,
колективнузаинтересованостједногпокретазапитањека
фанскихпростора.Ипренегоштојеомеђентеоријскиите
матскисоциолошкипросторбављењакафанама,одХабер
масадоОлденбурга,одјавногрезоновањаприватнихљуди
досоцијалногкапиталатрећихместа,свесмотомоглида
затекнемовећзабележено,насликано.ТонисусамоМанеи
Дега,тосу:АнриЕвенепоел(HenriEvenepoel)ињеговаLe
Caféd’HarcourtaParis(1897),ГиставКајебот(GustaveCa
illebotte)иAttheCafé(1880),ЕрнстЛудвигКирхнер(Ernst
LudwigKirchner)иTheGardenCafé(1914),ДанијелВаскез

29Janson,H.W.(1970)Istorijaumetnosti,Beograd:Jugoslavija,str.493.
30Haine,S.W.(1992)CaféFriend:FriendshipandFraternityinParisianWor

kingClass Cafes, 18501914, Journal of Contemporary History, 27(4)
p.609.

31Мarinković,D.Ideologija,javnostirođenje„trećihmesta”,u:Nacrtzasocio
logijuideologije,Мarinković,D.iRistić,D.(2013),NoviSad:Мediterran
Publishing,str.147167.
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Дијаз (DanielVásquezDíaz)иCafédeParis (1909),Дијего
Ривера(DiegoRivera)иTableonaCaféTerrace(1915),Исак
Израел(IsaacLazarusIsraëls)иAtTheCoffeeShop(1934),Ал
фредАнриМаурер(AlfredHenryМaurer)иInaCafe(1905)
и други.Неки будући рад легитимно бимогао да се бави
само социолошком анализом импресионистичке заинтере
сованостизатемукафана,алиуоквируовограданасликани
животкафанаслужикаоилустрацијазаоноштобисмомо
гли да назовемо великим историјским сударом два порет
ка,умирућегстарогирађајућегновог.Утомсударупуном
дисконтинуитетâнастајалојеиразвијалосетрећеместо.
Јер деветнаестовековни импресионизам насликао је кафа
некаовећдовршенудруштвенуиисторијскусценографи
ју,каооноштојесаморазумљиваибезупитнасвакодневица
урбаногживота,азаправо,генеалогијасесмештаувеома
колебљивуисторијуранијегпоретка.

Каоиимпресионистидеветнаестогвека,навикнутисмода
видимокафанесмештенеусредиштимаградова,уудобној
сценографији урбане доколице, динамике трговине, мно
штваљудскихсусрета,мешавинекултура,стилова,израза,
слободејавногговора.Нотасценографијаудобностиидо
колицесесламаоногтренуткакадасезакорачиусистемске
и структурне нестабилности седамнаестог и осамнаестог
века. Јер„с18.веком…уЕврописламасебиолошкиСта
рипоредак, скупприсила, запрека, структура, односа, ну
меричкихигри,којесудотадабиленормом”32.Генеалогија
трећихместаније–коликогоджелелиимпресионистичким
колоритомдаихосликамо–смештенајединоудруштвено
историјскииполитичкиамбијентслободе, једнакости,чи
стезимеловскедруштвености,комуникативности,хаберма
совскогјавногрезоновањауcoffeehousesиTischgesellschaf
ten33.Шириисторијскиамбијентњиховегенеалогијебиоје
другачији.С једнестране,друштвенополитичкиамбијент
настанкакафанакаозначајнихтрећихместа34јошувекпри
падаСтаромрежимуистоколикоистаромбиолошкомпо
реткуокоме говориБродел.УтомсмислуКован је спре
мандакоригујеХабермасовухипотезуидаконстатујекако
„успон кафе није инаугурисао ’стварањемодерног света’;
кафаи кафане суприхваћенеипопуларизоване од стране

32Braudel,F.(1992)Strukturasvakidašnjice:materijalnacivilizacija,ekono
mijaikapitalizamod15.do18.stoljeća,Zagreb:AugustCesarec,str.64.

33Habermas,J.(2012)Javnomnjenje–istraživanjeuoblastijednekategorije
građanskogdruštva,NoviSad:МediterranPublishing,str.84.

34Уместо Мидових значајних других, кафана може да се означи као
значајнитрећи.
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Старог режима и прединдустријског друштва”35. Ово за
собомповлачи кориговање још једне важнепретпоставке:
„Далисемемодернитеталежиу јошнемодернојкафете
рији(coffeehouse)?”36.Доминантнахипотезаоулозитрећих
местакаопростораукојимасесусрећуновитипдруштве
ностиирационалности,јавнекритикеислободногговора,
литерарнејавностиијавногрезоновањавишејебиланор
мативна него емпиријска и практична37 чињеница: „Оно
штосмопронашликаоХабермасовутрезвеност,рационал
ност, сферуприватнихљудиокупљених заједнодаиспро
бајусвојразумујавности.Алибилојетешкотопронаћиу
стварнимкафанама[Лондона]”38.Наравно,овимсенеоспо
раванитиумањујеједнаодцентралниххипотезаоулозика
фанакаотрећихместауизградњимодернерационалности,
критичке јавности и јавног резоновања.Ови налази више
служекаокорективнифакторикојиштитеодидеализације
историјскихситуација.Сдругестране,настанаккафанајош
увекјесмештенустарибиолошкипоредакрепродукцијеи
производњехране.Кадакафаненаевропскомтлу,пресвега
на Западу, доживљавају свој успон јошнеможеда се на
слутисломстарог(биолошког)пореткаукојем„свеводика
равнотежи”39.Залазактогпореткастарогтипаравнотежеје
близу,алионјошнеможедасенаслути,текаоштосред
њивекнезнадајесредњи,незнауодносуначегабибиоу
средини,такоистарибиолошкипоредакјошувекнеможе
данаслутидолазакдугорочнихструктурнихнеравнотежаи
великихосцилација–мадасуонеблизууправокадакафане
доживљавајусвојуспон.

35Cowan,B.(2005)TheSocialLifeofCoffee:TheEmergenceoftheBritish
Coffeehouse,NewHaven&London:YaleUniversityPress,p.3;Zappiah,
N.(2007)CofeehousesandCulture,HuntingtonLibraryQuarterly,70(4),
p.672.

36Zappiah, N. (2007) Cofeehouses and Culture,Huntington Library Quar
terly,70(4),p.672.

37Кованјеуправудауистраживањуодносакафанаијавнесферетреба
разликоватинормативнуипрактичнудимензију:„Бићекорисноуовој
дискусијинаправитиразликуизмеђуоногаштоћуназватинормативном
ипрактичномјавномсвефом.Разликеизмеђуоведвесуразликеизмеђу
мишљењаиделања,илибољеизмеђупрескриптивногдруштвеног’тре
бања’идескриптивног’јесте’…Нормативна јавнасферасесастојиод
идеалаакцијеипонашањакојасузадобијенаујавнојсфери,докпрак
тичнајавнасфератребадасеразумекаозбркасвакодневнереалности
јавногживота”(Cowan,B.(2001)WhatWasМasculineabout thePublic
Sphere?Gender and theCofeehouseМilieu in PostRestorationEngland,
HistoryWorkshopJournal51,p.133).

38Исто,стр.142.
39Braudel,F.(1992)Strukturasvakidašnjice:materijalnacivilizacija,ekono
mijaikapitalizamod15.do18.stoljeća,Zagreb:AugustCesarec,str.64.
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Старибиолошкипоредакнијебиосамопитањедемографске
равнотеженаталитетаиморталитета.Стварнуигрубројки,
какодемографских,такоиекономских,свихонихкојичине
материјалнуосновустарогбиолошкогпоретка,никадане
ћемопоузданознати.Тосу„бројкекојеваљаизмислити”40.
Доксенестигнедоколоритаимпресионистичкесликека
фана,њиховагенеалогијасмештенајезаистаусивилокоје
јемногопутаближетамнојнегосветлојнијанси. Јеррав
нотежао којој говориБродел, само је деоигрепериодич
ности.Дакле,успонкафанаисвегаоногаштовидимокао
њиховунепосреднувезусамодерном,саизрастањемновог
типакритичкелитерарнејавностиуодносунастарурепре
зентативну; њихову непосредну везу са спацијализацијом
једногновогтипа„поравнате”,„изнивелисане”друштвено
сти;њиховувезусаконцептомдемократије,слободеипо
литике,свејетоупочеткусмештеноусредмногихосцила
ција и периодичности, усред структурнихнесигурностии
неизвесности, сталних колебљивости. Градскиживот који
данаснеможемодазамислимобезкафанатадајејошувек
полуруралан.Градскаекономија јошувеквишезависиод
локалнихатара,амањеодмеђународнетрговине.Урбаност
седамнаестог и осамнаестог века још је веома фрагилни
друштвени,културни,економскиидемографскисценарио.
Свакидемографскираст јесамотренутакуопштојнеста
билности,јерјеравнотежастарогбиолошкогпореткаобез
беђенависокомстопомморталитета,анесамонаталитета.
Умирањапериодичнонивелишунараслупопулацијукојане
можеда сепрехрани: „између двапокрета рађањаи уми
рањазапочињебескрајнаигра”41.Акоравнотежаипостоји,
ондасеонаодносинасталностуспонаипадовајерједино
се„ониправилноизмењујуидопуњују”42.

Европскипризори43укојејесмештенуспонкафананеупоре
дивосуближифукоовскојдраматургијикуге,губе,окрутно
стиказненихпоступака,глади,лутањалудака,епидемијаи
болести,негохабермасовскојрационалностиитрезвености.
Посебно је јошдалекоимпресионистичкапредставаурба
некафанскераскалашностиидоколице.Честозаборавља
модасуираскошнаренесанса,алиикаснијибарок,рође
ниусредвеликеболести–куге;усредглади,оскудностии
скромностикојајеначинживотацелокупногМедитерана44,

40Исто,стр.20.
41Исто,стр.64.
42Исто,стр.67.
43Исто,стр.70.
44Brodel,F.(2001)МediteranimediteranskisvetudobaFilipaII(I),Beograd/

Podgorica:Geopoetika,str.57,135.
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па и оног удаљенијег Медитерана који се прелива преко
планинскихланацакојисунаборанинадњеговимобалама.
Телоуренесансидубокојезасеченовеликомсмртношћуи
нехигијеномпојединаца,читавихпородицаиградова;засе
чено болестима и још неразвијеном медицином; засечено
најездамасаистокаијуга,политичкимнестабилностимаи
локалнимобрачунимаиратовима.Европаје,чинисе,више
одразнихврстанесрећа,негоодблагостања,правиласвоја
знања и идентитет: од болести, куге, губе, јереси, ратова,
прогона, најезда, упада.Одратова – технологију, тактике,
стратегије,територије,географију,картографијуимапекао
инструментезнања/моћи45;одболести–медицину,хигије
ну,надзор,дисциплину,тело;одупадаинајезди–антропо
логију,знањаодругомеистраном;одјереси–инквизицију,
исповестиипризнања,поступкемере,истраге,испитивања;
од покајања –аналитику вербалног признања46; од прого
на–затворигето;одгубе–бинарнуподелу,одвајање,гео
епистемологијуазила;одкуге–геоепистемологијуконтро
ле,надзора,праксикласификовања;однехигијене–попула
цију,полицију:„Нијемогућевидетиевропскуисторијукао
прогресивноотелотворењевеликеуједињујућеидеје,јерсу
идејесамепроизводисторије...Европскаидејабилајевише
производконфликта,негоконсензуса”47.Европскииденти
тетизнањевишесурођеникрозрепресивнухипотезу48.И
пренегоштоћесетокомкласицистичкограздобљагенера
лизоватиудискурсе,знањаипраксеистине–прекоинкви
зиторског епистемолошког триједра мереистрагеиспити
вања(mesureenquêteexamen)49–којепроизводеидентитет
субјективитета,раносредњовековнимменталитетомвлада
страхигрех50.Акојенештозаједничкотојрасутојпопула
цији(мадатонијепопулацијауправомсмислуречи),разме
штеној(маданеплански)илипрерасутојпојошнејаснојге
ографији–тојестрах.Безобзирананеповезанулокалност
ирасутупарохијалност,заједничкиидентитетјеидентитет

45Fuko,М.(2012a)PitanjaМišeluFukouogeografiji,u:МišelFuko,Мoć/zna
nje:odabranispisiirazgovori19721977,NoviSad:МediterranPublishing,
str.6982.

46Foucault,М.Dugouvemementdesvivants,in:Ditsetécrits(19801988,IV),
(eds.)Defert,D.andEwald,F.(1994a),Paris:Gallimard,p.125129.

47Delanty, G. (1995) Inventing Europe: Idea, Identity, Reality, London:
МacmillanPress,p.2.

48Fuko,М.(2006)Voljazaznanjem:istorijaseksualnostiI,Loznica:Karpos.
49Foucault,М.Théoriesetinstitutionspénales,in:Ditsetécrits(19801988,
IV), (eds.)Defert,D.andEwald,F.(1994b),p.389393,Paris:Gallimard,
p.390;Fuko,М.(1990)Predavanja,NoviSad:Svetovi,str.18.

50Delimo,Ž.(1987)StrahnaZapadu,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZorana
Stojanovića.
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страха.Тоје„Европа”страха51,тојеопседнутименталитет/
идентитет.Увеомачестимциклусимавладастраходнаје
зди, које недозвољавају да се устали предвидљива драма
тургија свакодневице.Тајменталитет је опседнут страхом
одјереси;страхомодинквизиције;страхомодкуге;страхом
одсопственихпожуда;страхомодсопственихтелакаоме
стажељâ;страхомодмрака;одгреха,чистилишта,пакла,
одломачанакојимагореилиљудииликњиге–накојимасе
спаљују,управопоузорунапакао,недопуштеназнања(In
dexLibrorumProhibitorum).Страхомодупададругих, вар
вара52–одонихчијуетничку,културну,језичку,религијску
разноликостчестоназиваједнимименом:Сарацени,Перси
јанци,Азијати,Турци.Туевропскиноминализампрелазиу
„реализам”других.Страхикаснијаполитикастраха,режи
ми страха, учествоваће у обликовању субјекта/идентитета
који до себе долазипреко рефлексије признањаииспове
сти53.Тојесубјекаткојипризнаје–уисповедаоници;натр
гу,уистражнимпоступцимаинквизиције,уИсповестима,
уПисмима, уРазговорима; то је идентитет „полиције ис
каза”54. Наш је идентитет израњао заједно са дискурсима
и знањима; заједно са репресивнимпраксама и дискурси
макојисулегитимисаликонтролуинадзор.Утомсмислу,
идентитет јесте питање борбе и отпора, али не оне врсте
борбеуослобођеномпросторуукојимасеизборнамећекао
борба(борбаокоизбора),већпитањеборбисаућуткивањи
ма, надзорима, репресалијама, страхом.Идентитет је тако
постаопитањеиисповестииинтернализованепринудности
којаоднаснетражисамодакажемокаквисмо,већикосмо
–наосновуоногашточинимо:„Најзад,свеактуелнеборбе
вртесеокоистогпитања:космоми?”55.

Ми – трезвени критичари;ми рационални субјекти јавног
простора;ми–спремнидаслободноизговоримосвојеми
шљење;ми – мигранти из првих и других у трећа места,
одбеглиукафанеодсвојихпородица,одпогледажена,од
надзора својих послодаваца, још више од строгих мора
листичких погледа и придика локалних пароха и цркве;
ми–„поравнати”упрочишћенојдруштвеностинатрећим
местима са својим претпостављенима, са онима богати
јимилисиромашнијимоднас–рођенисмонаразмеђи,на

51LeGof,Ž.(2010)DalijeEvropastvorenausrednjemveku,Beograd:Clio.
52Todorov,C.(2010)Strahodvarvara,Loznica:Karpos.
53Fuko,М.(2014b)Tehnologijesopstva,Loznica:Karpos.
54Fuko,М.(2006)Voljazaznanjem:istorijaseksualnostiI,Loznica:Karpos,

str.23.
55Fuko,М.Dvaogledao subjektu imoći,u:МišelFuko:Spisi i razgovori,

Kozomara,М.(ur.)(2010b),Beograd:Fedon,str.384411.
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границама:измеђуслободеинадзора,измеђујавногпогу
бљења и самоће затвора, између критичког и репрезента
тивног, између села и града, између системских оскудица
и структурнихпродуктивностикапитализма,између старе
хобсовскенеманииновогбентамовскогпринципасвепри
сутногпогледа,измеђугеографијелокалностиигеографи
је нових груписања и централизације, између старе споре
иновебрзе географије56.Тонаснепосредноуводиу тему
граница (просторних и временских), међа, хетеротопија,
микрогеографије,микрокартографијеродних,политичких
идруштвенопроизведенихпростора57,теконачногенеало
гије преображаја простора у којој су трећа места рођена.
Таква генеалогија је битнопитање (нове) спацијализације
говора, једанобликисторијекојиможедаобјасниконсти
туисањезнањаиговора,безпотребеупућивањакасубјекту
којијетрансценденталануодносунапољедогађајаусвојој
„испразнојједнакоститокомисторије”58.

Колебљивостграница

ФилипАријесјезапазиодасе„накрајусредњегвека[још]
живи у свету који није ниприватанни јаван”59. Јошнису
издиференциранеграницетихвеликихобластибудућеггра
ђанскогживота. Границе будућих раздвајања још су коле
бљиве,савитљиве,пропустљиве.Неприкосновеностбуржо
аскеприватностикојомћесештититипородица,пресвега
женеидеца,апотомиинтимностдомаиимовина,задобије
најеновимподеламаиразноликимоблицимановихискљу
чивања,дабисеоствариоидеал:„’[Ж]ивотграђанинатреба
озидатизидом’.Наравно,зидомприватности”60.

Постоји извесна парадоксалност у великом одвајању при
ватногијавногкадасеупоредекафанеиширипросторни
контекст. Наиме, с једне стране, кафана се појављује на

56Paasi,A.(2001)EuropeasaSocialProcessandDiscourse:Considerationsof
Place,BoundariesandIdentity,EuropeanUrbanandRegionalStudies,8(1),
p.728.

57Lefebvre,H.(1997)TheProductionofSpace,Oxford:Blackwell;Philo,C.
(2003)Foucault’sgeography,in:ThinkingSpace,Crang,М.andThrift,N.
(eds),London:Routledge,p.205238;Philo,C.(2005)Sex,life,death,geo
graphy:fragmentaryremarksinspiredby‘Foucault’spopulationsGeograp
hies’,Population,SpaceandPlace,11(4),p.325333;Simonsen,K.(2005)
Bodies, sensations, spaceand time: the contribution fromHenriLefebvre,
GeografiskaAnnaler:SeriesB,HumanGeography,87(1),p.114.

58Fuko,М.(2006)Voljazaznanjem:istorijaseksualnostiI,Loznica:Karpos.
59Фоазил,М.Записиизприватности,у:Историјаприватногживота(3),

ур.Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002)Београд:Clio,стр.297.
60Кастан,Н. Јавно и појединачно, у:Историја приватногживота (3),

Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002),Београд:Clio,стр.364390.



26

Д. МАРИНКОВИЋ, Д. РИСТИЋ и Л. МАРИНКОВИЋ

измакусредњегвекакаопростордруштвенехомогенизаци
је хетерогених друштвених, економских и културних еле
мената;каодокрајанеиздиференциранпросторкојистоји
насупрот постојећој сталешкој диференцијацији и будућој
просторнокласнојсегрегацији.Сдругестране,шириурба
нипланрастаиразвојаевропскихградовасвећевишесле
дитиосмановскуматрицудиференцијалнегеографије61ути
скујућиупросторрастућукласнунеједнакостихетерогени
зацију,јер„послеОсманастановисусестеснили”62.Утом
смислу,кафанаизрастаугеналогијиопштеборбезапростор
којисествараоусударујавногиприватног,јеркафананије
ниприватнипросторпородичногживота,нити јепростор
јавностиуполитичкомсмислуречи;онанијениулицани
трг,алисеонабезњихнеможезамислити.

Онајетрећеместоуширојгеографијикључнихурбаних
института–улицеитрга;стамбеногквартаипословнихче
тврти:„малопомало,улицајепосталаобластјавног”63.Она
није ни парламент ни медиј, нити део јавног политичког
животауужемсмислуречи,алиполитичкиживотуширем
смислунеможесе замислитибез тогпозадинског, стално
присутногжамораополитици,друштвуијавностикојисе
образоваоукафанама.Стога,иакосенеможеспорити(већ
самомањеиливишекориговати)генералнахипотезаозна
чајној улози кафана у образовању јавног простора, јавног
говора,грађанскихслобода,дискурзивностииизоштравања
политичкекритике,интензивирањедиференцијалнегеогра
фијезаправојесвевишесужавалопросторзалегитимацију
рационалности која се образовала у трећимместима.Она
заистајесусубилаповлашћенидруштвенипросториукоји
масегенерисаорационалнидискурс,алисвакакониједини,
аускороћесепоказати,нитифундаментални.Удискурзив
нојпроизводњиразличитихзначењадруштвеногсветауко
јојсусуспендованекласнеразликеипрерогативиимоћ,у
којојјејединобилобитноштанекоговори,анекоговори,64
некада(релативно)монолитназначењасветапочеласудасе
фрагментирају у мноштва различитих и супротстављених

61Броделкористисинтагмудиференцијалнагеографијадабиописаораз
лике,билансе успеха и падова,које имају своје просторне димензије.
Вишевидети:Braudel(1992),стр.19.

62МартенФижије, А. Ритуални обичаји у грађанској приватности, у:
Историјаприватногживота(4)Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2003),Београд:
Clio,стр.152210.

63Фабр, Д. Породице. Приватно у борби против обичаја, у:Историја
приватногживота (3), Аријес,Ф. и Диби,Ж. (2002), Београд:Clio,
стр.475508.

64Заразликуодзатворенихклубоваирококосалона,гдејеситуацијабила
обрнута.Вишевидетиу:Sennett(1989),р.109.
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интерпретативних позиција: распадало се „објективно он
толошкојединствосликесвета”65.Односно,вишенегобило
комедругом,литерарнојјавностикојакритичкирезонујеу
просторима трећих места била је јасна израстајућа алар
мантначињеница„дасеистисветможеразличитимпосма
трачимапојављиватинаразличитеначине”66.Коликогодда
сукласниположајинеједнакихутицајаимоћибилипривре
меносуспендовани,учесницимауовом јавномкритичком
дискурсубилојејаснодајекафанасамопозорница,дајето
билановаврстадруштвенедраматургијеукојој„дабидо
шлидосазнањаиинформације,људитогвременастворили
сунештоштозањихбејашефикција–фикцијададруштве
неразликенепостоје”67.Докпросторикаснобарокнихсало
најошувекимајуумањену,псеудоиконографијудвора,ма
даудруштвеномсмислустојенасупротњему,текћекафане
„елиминисатиаристократскимонополнадкултуром”68,као
и дотадашње монополе над производњом информација и
знања,јерзаразликуодкафана,салонисувишебилиместа
„саморепрезентацијеисоцијалногискључивања”69.

Нобићетократкагенеалошкаепизодакојаповезујетрећа
места и знање, рационалност и информације. Наиме, ди
ференцијална географија супстантивно јепитањеспација
лизације рационалности и знања. Чин великог раздвајања
којем ће присуствовати револуционари након пада Басти
љенећебитипојединачнислучај,већпарадигма.Управоту
класицистичка рационалност засеца дубоко у простор ди
ференцирајућииспацијализујући,раздвајајућииограђују
ћи до тада хомогену збрканостмноштва: „јер, знање није
створенодаразуме,негодапресече”70.Класицистичкозна
њепресеца,исцртавајућидотаданепостојећегранице:из
међулудакаикриминалаца,скитницаилопова,бескућника
иболесника.ЊихзатичеРеволуцијаутамницамаБастиље
каозбрканомноштво,неиздиференцираноихомогено.Чи
тавадругаполовинаосамнаестогвека,уоснови,билајепе
риод одабира, стандардизација, хијерархизације и центра
лизацијезнања.Тајвекјетакођебиодобадисциплиновања
знања,односно,„унутрашњеорганизацијесвакогзнањакао

65Мanhajm,K.(1978)Ideologijaiutopija,Beograd:Nolit,str.67.
66Исто,стр.8.
67Sennett,R.(1989)Nestanakjavnogčovjeka,Zagreb:Naprijed,str.106.
68Coser,L.(1997)МanofIdeas:ASociologist’sView,NewYork:FreePress,

p.19.
69Carr,G. J. (2008)Austrian Literature and theCofeeHouse before 1890,
AustrianStudies,16,p.154.

70Fuko,М.Niče,genealogija, istorija,u:МišelFuko:Spisi i razgovori (ur.)
Kozomara,М.(2010a),Beograd:Fedon,str.5988.
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дисциплинекојаусвомпољуистовременоимакритеријуме
селекцијекојиомогућавајуда сеуклонелажна знања,не
знање,обликестандардизацијеихомогенизацијесадржаја,
обликехијерархизацијеиконачноунутрашњуорганизацију
централизације тих знања оконеке врсте аксиоматизације
чињенице”71.Онесу(дисциплинезнања)натајначингру
писанеиорганизоване,увученеунекуврстуглобалногпоља
или глобалне дисциплине коју зовемо наука. Ишчезавање
научникаљубитељатакођејепознатачињеницаизосамна
естогидеветнаестогвека.Санаведенимпроменамакоје„су
довеледоконачногартикулисањанаукеисоциологијекао
модернихдискурзивнихпракси,десилесусе,поФукоу,не
заобилазне, конститутивне транзиције у дисциплинујућем
поретку/.../,билојепотребнодисциплину,даклеинтерна
лизованумоћконтролеинадзора,имплементиратиупоље
социјалног.Каопоследицаовихновихформидисциплино
вањанастајуинституцијеукојимасемоглообразоватипо
зитивно знање: психијатријске клинике, болнице, школе,
модерниуниверзитети,модернизатвори,лабораторије...”72.
Захваљујући овако схваћеномдисциплиновању знања, по
себно током осамнаестог и деветнаестог века, кроз (науч
ну)праксуистраживања,конституисанесуразличитегрупе
објеката, као предмета истраживања – нови објекти који
испуњавајунове,дискурзивнепросторезнања.Тамогдеје
Кантпронашао„условемогућегискуствауструктуриљуд
скогума,Фукоточинисаисторијским,дакле,пролазним,
условимазамогућностговора”73.

Истаматрицапрогресивнеспацијалнерационалностинеће
заобићитрећаместа.Упочеткупомешаниу трећимме
стима:говориополитици,ојавности,одруштву,окултури,
песнички говори, научни говор, локални трачеви, завере
ничкишапати,бучнесвађе,нејаснижамориилиусамљено
ћутање–доживећедиференцијацијеиподеле–просторне
сегрегације. И као што су безумни из тамница одведени
у луднице, криминалци у затворе, болесни у клинике, ле

71Fuko,М.(1998)Arheologijaznanja,Beograd:Plato,str.221222.
72Мarinković,D.(2006)Konstrukcijadruštvenerealnostiusociologiji,Novi

Sad:Prometej,str.72.
73Heking, J. Fukoova arheologija, u: Мišel Fuko 192619842004, (ur.)

Мilenković,iМarinković,D.(2005),NoviSad:VSA,str.129141.Заштоје
башXVIIIvek–добакласицизма−биовекновихкласификација,раз
врставања,типологија,итд?ЗаштојебашкрајXIXипочетакXXвека
раздобље„великихсоцијалнотеоријскихсистема–периодзаокупљен
прогресом?Заштосууправопедесетеишездесетегодиневремемикро
теорија,микроструктура,интеракција,игараисвакодневногчовека?За
штопрелазXVIIIуXIXвекпроизводифренологију,аXXпсихоанализу
ипсихологијуличнихконструката?;(Marinković,(2006),str.69).
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прозниизмештениуазиле,скитницеибескућницисмеште
ни уworkhouses, Zuchthaüser, тако ће нови простори који
израстају са диференцијалном географијом одвајати сег
ментекафанскехомогеностиузасебнепросторе.Знање,ра
ционалностиинформацијепроизведенеукафанамагубиће
постепеносвојелегитимитете.Јединилегитимитеткојиће
постојанопреостатиовимтрећимместимабићемњење.По
новићесеонаантичкаматрицаподвојеностиизмеђуlogosa
иdoxe;измеђузнањаимњења;универзалностиилокално
сти,општостиипојединачности.Заиста,кадасеовоузмеу
обзир,Хабермасјебиоуправу:„грађанскајавностсеможе
најпресхватитикаосфераприватнихљудикојиокупљени
чине публику”74; кафана је учествовала у процесу „само
просвећивањаприватнихљудинааутентичнимискуствима
своје нове приватности”75. Али „самосвест тог јавног ре
зоновања”76, то самообразовано, аутономнознање јавности
остаће „само” –мњење, докса.Образовање јавногмњења
остаће,поКозеру,„најзначајнијизадатаккафана”77.Иакоје
кафанапрвобитноигралаулогу„универзитетасиромашних
људи”78,логосћесетрајнопреселитиуупоришнепросторе
западноевропскогконцептарационалности:науниверзите
те,институте,истраживачкецентре,клинике,лабораторије,
краљевскадруштва.

Ипактребаприметитидајеисамакафанаималасвојуулогу
у спацијализованој рационалности.Наиме, како јемогуће
да Европа прихвати и тако брзо распространи један ори
јентални концепт доколице, друштвености и интеракција
какавзатичемоукафанама,кафетеријама?„Даликултура
кафетерија(coffeehouses)служикаораномодернизападни
изум(посебноенглески),илијетобила,заправо,адаптација
раномодернеисламске(посебноотоманске)културнепрак
се?”79.Каоимногедругекултурнефеноменеилидруштвене
институцијекојејеприхваталасаОријента–одтогњеног
великогДругог80–Западјекафанесинтетисаоиинтегрисао

74Habermas,J.(2012)Javnomnjenje–istraživanjeuoblastijednekategorije
građanskogdruštva,NoviSad:МediterranPublishing,str.81.

75Исто,стр.83.
76Исто,стр.82.
77Coser,L.(1997)МanofIdeas:ASociologist’sView,NewYork:FreePress,

p.25.
78Klein, L. E. (1996) Cofeehouse Civility, 16601714:AnAspect of Post

CourtlyCultureinEngland,HuntingtonLibraryQuarterly,59(1),p.36.
79Zappiah,N.(2007)CofeehousesandCulture,HuntingtonLibraryQuarterly,

70(4),p.672.
80Said,E.(2008)Orijentalizam,Beograd:XXvek.
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уконтекстсвогидентитета,атајидентитетсесупстантивно
темељионарационалности,каоштототврдиВебер81.

Оријентални концепт кафана представљао је једну врсту
супститутазатрадиционалнугостинскусобу82којајеудо
мену приватне сфере представљала простор доминације
мушкогауторитета:„жененисуприсутнеуовимсобамаи
воде свој друштвени живот искључиво унутар породице,
сродстваисуседства”83.Међутим,многекарактеристикедо
минацијеагезадржанесуукафанамакаојавномпростору,
апресвегаонадоминацијакојаискључујеженеизкафан
скогпростора.Ноипак, једанаспектјебиолибералнијиу
односу на традиционални концепт гостинске собе, а то је
укидањестароснеикласнедоминације(замушкарце):„ка
фана као јавно место доступна је млађим, образованијим
групама(мушкараца)којисеосећајунелагодноутрадици
оналнојхијерархијикојасевећиномтемељиланаузрастуи
богатству.Укафанамамладисредњошколцимогудагово
ре;угостинскојсобимораћедасезадовољепосматрањему
тишини”84.

Па ипак, кафана као место друштвених интеракција није
примарно место изворишта социјалног капитала за жене.
Нанекиначин,чиниседајеуисторијинастанкаиразвоја
кафанскихпростора(билодасутоместазаиспијањекафе,
чаја,пива,укомбинацијисамањимоброцима,заразликуод
бароваилиресторанаитаверна)местозаженебилоопре
дељенодругимдруштвенимикултуролошкимфакторима,
којисуихилипотпуноискључивалиизјавногпросторака
фане (на истокуи понегде наБалкану), илиимодобрава
лисвеганеколикоулога.Теулогеиместазаженуикафан
скипросторбилесуулогегаздарице/женавласникакафане
(мушкарца)илисамосталне,алиреткоисамопододређе
нимусловимаудовица85:улогеонекојапроизводиосновне
производне понуде једне кафане (пиће/храна), улога слу
шкиње (било да се ради о служењу наведених производа
(конобарица), било да се ради о пружању других услуга
којесупотражњамушкеклијентеле(сексуалнеуслугеили

81Veber,М.(2011)Protestantskaetikaiduhkapitalizma,NoviSad:Мediterran
Publishing.

82Beeley,B.W.(1970)TheTurkishVillageCofeehouseasaSocialInstitution,
GeographicalReview,60(4),p.481.

83Исто,стр.479.
84Исто,стр.481.
85Capp, B. Gender and the Culture of the English Alehouse in Late Stu

artEngland, in:TheTroublewithRibs:Women,МenandGenderinEarly
МodernEurope,eds.Korhonen,A.andLowe,K.(2007)Helsinki:Helsinki
CollegiumforAdvancedStudies,p.10327.
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услугесличнихужитака).Но,какопишеМартин,присуство
женеукафанинеимплицирасексуалнинеморал,већимаи
бројнедругелегитимнеразлоге86.Каоштоседаприметити,
свеовеулогеслужезаправопредузетничкимактивностима
развијањакафанекаоместазараде,анеулогеконзумената
кафанекаоместасоцијалнихинтеракција,местапровођења
слободногвремена,местаодмора,забавеирелаксацијеод
свакодневицерадногместа,породицеисл.Просторкафане
заженејетакођебиоипростордруштвенеконтролеисправ
ностиженеуњенимдругимдруштвеноодобренимулогама
(мајке,супруге,домаћице).Правиладозвољеногпонашања
женеујавномпростору(кафане)подразумевалојепоштова
њекодексаоблачења,алиипутањепогледа87,којијеморао
да одаје захтевану чедност, за разлику од јасно уочљивих
боја,одевнихпредмета,погледа,гласноћеговора,идругих
сигналаупонашањуженаудруштвеноприхваћенимуло
гама,ујавномпростору,упросторукафанепосебно.При
марноправилозаудатуженубилоједаприуласкуукафану
морадаимазапратиоцаилизаконитогсупругаилидругог
одобреногмушкогпратиоца88.Уурбанимсрединамапопут
Лондона,зажену јебилодозвољенодапосетиовакваме
стаисамостално,алисамотокомдана,„уколикосепонаша
пристојно,тихајеинезадржавасепредуго”89.Дакле,немо
жесерећидајекафанскипросторбиозатворензажене,али
јебиоограниченјаснимправилимапонашања,којасуипак
женудржалеподаљеодовогпростора.Накрајукрајева,же
ниноместојеутрадиционалномсмислуувекблисковезано
задомидецу,адецитекместонијеукафани.

Но,којеженесусаставнидеокафанезападногдруштва?Без
каквихженасукафанемождаимањеатрактивнаместаза
њиховеуобичајенепосетиоце?Стереотипивиђениуумет
ности90, незаобилазне су женске фигуре које су саставни
деокафанскихпростораисвакодневицекафане.Међутим,
сагледавајући промене улоге жена током историје, оне су

86Lynn,A.М.(2001)Alcohol,Sex,andGenderinLateМedievalandEarly
МodernEurope,Basingstoke:Palgrave;Kümin,B.andTlusty,A.B.(2002)
The World of the Tavern. The Public House in Early Мodern Europe,
Aldershot:Ashgate.

87Hanawalt,B.A.(1998)МedievalEnglishWomeninRuralandUrbanDome
sticSpace,DunbartonOaksPapers,52,p.24.

88Capp, B. Gender and the Culture of the English Alehouse in Late Stu
artEngland, in:TheTroublewithRibs:Women,МenandGenderinEarly
МodernEurope,eds.Korhonen,A.andLowe,K.(2007),Helsinki:Helsinki
CollegiumforAdvancedStudies,p.10327.

89Исто,стр.120.
90Ликовна уметност – импресионистичке представе Бара у Фоли
Бержеру,телевизија–ЕдитизсеријеАло,ало.
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севидљивоодразилеина„женскуконзумацију”кафана.91
Дакле,обликдозвољеностигласи„можетебитигошће,али
ипаксамонаограниченовреме”.Штајесатрадиционално
дозвољенимулогамазаженуукафани?Газдарица,коноба
рица,забављачица.Овеулогеидаљеостајунезаобилазнеу
перцепцијикафанекаотрећегместаформирањасоцијалног
капитала у контекстуширег друштвеног и културолошког
оквира живота заједнице и интеракције полова и полних
улога.

Осимштојеприхватилаукидањеоваквихдоминација,аза
држала границе премаженама, окцидентални концепт ка
фане јепонудиоирадикалнодругачијиодноспремагово
ру.Кафанесу,наиме,следилеистуонуматрицукаоидруге
институције упрегнуте упроцес рационализације: „Моно
полизмуитајномзнањуоријенталнетираније,Европасу
протстављауниверзалносаопштавањесазнања,бесконачну
и слободну размену говора”92. Окцидентална трећа места
равноправно су учестововала, барем у почетку, са другим
снагама рационализације, у процесима демонополизације,
деритуализацијеиразмађијавањатајнихзнања,недозвоља
вајући скривањау јавномпростору.Кафана је биламесто
размађијавањастарихпредстава,далекоодцркве,породице
истарихауторитета.Онаградисвојуалтернативнукултуру
одконтакта,одсусрета,интеракција,одговорапривреме
но„деструктурираних”људи.Ноипак,неусвакојприлици.
Енглеске ифранцуске кафане осамнаестог века била су и
прваупориштамасонскихложакаотајнихдруштавакојасу
носиоци„тајних”знања.Многеложеиданасносеименака
фана,атрадицијаокупљањаслободнихзидараукафанама
јошједеопостритуалногокупљања.Јерграђанскодруштво
„нијепразнинакојујепожелеосумњичавизаконодавац,не
гомравињаксалвеоламадружењаукојојврвиодтајни”93.

Новратимосезатренутакједномпримерумикрогеографи
јеупериодукадајошдоминиразбрканеиздиференциране
хетерогености.Фаржнаследећиначинописујеархитектуру

91Допресамочетрдесетакгодина,тешкојеунекимсрединамабилозами
слитидаженасамосталнобудепосетилацкафанскогпростора(простор
јужнеСрбије,ЦрнеГоре).Данас,јетасликаумногомеизмењена,уур
банимсрединамапосебно.Женесеукафанамаравноправноокупљају,
забављају,проводеслободновреме.Далисуиколикостигматизоване,
зависиодурбанизованостипросторазаживот.Ноидаљеженеукафа
наманесклапајупослове,ипроводемногомањевременауодносуна
мушкарце.

92Fuko,М.Poredakgovora,u:МišelFuko192619842004,(prir.)Мilenković,
P.iМarinković,D.(2005a),NoviSad:VSA,str.3758.

93Перо, М. Начини становања, у: Историја приватног живота (4),
Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2003),Београд:Clio,стр.245260.
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урбанесвекодневице:„[О]дполуспратадодашчанетаван
скепреградесвејепренасељено,агаздепокушавајудаиз
вукукористизсвакемрвицепростора”94.Тојепризорјош
класнонеиздиференциранепросторнеструктуреједнепро
сечнезграде18.века;иакојепросторисцепкан95,зградена
сељавајуоникојисујошувеккласноблиски;јошнемаоног
режимаразврставања–капиталистичкогурбанизма–који
ће век касније расподелити простор по класама; простор
носегрегиратииодвојити,прворадникеодкапиталиста,а
потом ће се матрица сегрегације применитимного дубље
исуптилније,одвајајућимајстореиквалификованерадни
кеодкалфиишегрта,текприученеијошнеквалификоване
раднеснаге;изтепомешанезбркеиздвојићесечиновници,
трговци, адвокати, лекари, све оношто ће чинити будућу
средњукласу.„Стамбеназградајепресвегајавнасценана
којојсеједнипотврђујуадругибивајупрогоњени,аништа
сенеможедоживетитајноиликришом.Брачнесвађе,тајне
љубави,бучнистанови,немирнадеца, све сечујеи сазна
безпомуке”96.Но, „напослуживотније ништа заштиће
нији”97одпогледаизвуковакојикаофлуидитекуулицама
гдесусмештене,заједносапретходноописанимстановима,
радионицеипродавнице.Онесусмештенеизмеђупородич
ногживотанезаштићеногиизмешаногсатуђимгласовима,
састранцимаупролазукојисутусамоједнуноћ.Простори
радасу„посреднипросториизмеђуспољаиунутра”98.

У просторној расподели рационалности која је захватила
европукласицистичкограздобља,кафанамајесвевишеиз
мицалаулогарационалностиитрезвености.Наизвестанна
чин,онајесвевишеличиланахетеротопију–једанплутају
ћипросторникададокрајаусидренујавно,никададокраја
усидренуприватно;никададокрајаистинскипросторра
ционалностиитрезвености.Акојеупочеткуибилапростор
логоса, онда је то био грађански логособразован говором
слободнихљуди,свевишеаутономнихсубјеката,приватних
појединацакојијавнорезонујубезобзиранадруштвенипо
ложај.Тај грађанскилогосбио јеирефлексиванпосвојој
природи, али то је биологос ограничене рефлексивности,
којумњењеделисаидеологијом99.Обележјановогдискурса

94Фарж,А.Породице.Частитајна,у:Историјаприватногживота(3),
Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002),Београд:Clio,стр.509540.

95Исто,стр.512.
96Исто.
97Исто.
98Исто.
99Gouldner,A.W.(1976)TheDialecticofIdeologyandTechnology,London:

TheМacmillanPress.
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којисе,премаХабермасовоммишљењу,такође јављаупо
редосаразвојемлибералнеграђанскејавностисуследећа:
прво,тосуновеврстедискусијакојесе јављајуукафана
ма,салонимаинадругимјавнимместимаионетражејед
нуновуврстудруштвеногопхођењаиговоракојивишене
претпостављаједнакостстатуса,већсеодњегапотпуноап
страхује:„церемонијалучиноваиположајасупротстављасе
тактравноправности”;затим,нијеречотомедасесакафа
намаостварилаидејајавности,алисеоназахваљујућињи
маинституционализујекаоидеја,каообјективнизахтевкоји
сематеријализује;даље,дискусијакојасејављамеђуновом
публиком претпоставља отварање проблема у подручјима
којапретоганисудовођенаупитање–темекојимајавност
почињекритичкидасебавибилесумонополинтерпретаци
јецрквенихидржавнихауторитета(одпредикаоницедофи
лозофије,књижевностииуметности);такође,иститокко
јимсекултурапреводиуобликробеитакопостајекултура
окојојсеможедискутовативодика„научнојотворености”
публике–дискутабилнапитањапостају„општанесамоу
смислусвојезначајности,већиупогледусвојеприступач
ности”100.

Анализирајућизаписеињеговепримене,Шартијећепри
метити да паралелно са генеалогијом грађанске јавности
можемопратитиигенеалогијуновихвидова„односасадру
гимаиновуврстувласти”101.Притоме,несамодасевласти
државниапаратсвевишеослањајунатекст,„назаписано,
приизрицањуправдеиуређивањудруштва”102,већјеуме
ћечитањаи записивањапостао„обавезануслов запојаву
новихнавикаизкојихсесастојиприватностпојединаца”103.
Препојавелибералногмоделаграђанскејавностиукојојпо
чињедасекомуницирабезименимгласовима104,јавниговор
биојеискључиваповластицадруштвенихауторитета–но
силацавласти.Новирежимдискурсанијебиомогућудру
штвимастарогрежима105.Аликњигаикњижницавишесу
припадале просторима интиме и приватности. Књижница

100Habermas,J.(2012)Javnomnjenje–istraživanjeuoblastijednekategorije
građanskogdruštva,NoviSad:МediterranPublishing,str.9192.

101Шартије,Р.Записињеговепримене,у:Историјаприватногживота
(3),Аријес,Ф.иДибиЖ.(2002),Београд:Clio,стр.100142.

102Исто,стр.107.
103Исто,стр.106.
104 Fuko, М. Poredak govora, u: Мišel Fuko 192619842004, (prir.)

Мilenković,P.iМarinković,D.(2005a),NoviSad:VSA,str.3758.
105Koselleck,R. (1988)Critique andCrisis:Enlightenment and the patho
genesisofmodernsociety,Cambridge,МA:TheМITPress;Saunders,D.
(1997)Antilawyers:Religionandthecriticsoflawandstate,London:Ro
utledge.
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је,каоимузеј,билатакођехетеротопија106укојусесклања
одјавности.ЗатоАријесипримећујенечувенупојавуизмеђу
16.и18.века:„читањеодвојеноодзаједнице,уприватно
стикојадопуштаразмишљањенасамо”107;библиотекајепо
влачењеодсвета108.Умикрогеографијидиференцијације
просторакласицистичкограздобљанесамодасепојављују
простори јавности са салонима, кафанама, позориштима,
већпаралелноизрастајупросториинтимеиосаме:баште,
кабинети, библиотеке, вртови као суптитути пасторалне
усамљености–једнаархеологијаинтимног109.Акојенапо
четкуширењачитаности, књигабилапитањеинтиме, он
дајејаснозаштојекафанабиламестопокретањасопстве
нихмедија:дневнихновина,памфлета,магазина,петиција.
ПодсетимодасуТатлер(170911),Спектатор(171114)и
Гардијан (1713) – као парадигме јавне информисаности –
насталиуенглескимкафанама110.ТакосеоснивачТатлера,
напочеткуувекобраћацењенимграђанимакојивишеживе
укафанаманегоусвојимрадњама,јер„мушковремејесте
времепосвећенојавномживоту111.Првејавнедебатеизмеђу
мушкарацаиженаостварујусепрекопамфлетаипетици
ја.НаЖенскупетицијупротивкафе(TheWomen’sPetition
AgainstCoffee)112(азаправокафанâ)из1674,мушкарциуз
враћајуМушкимодговоромнаженскупетицију(TheМen’s
Answer to theWomensPetitionagainstCoffee)113.Истотако,

106Fuko,М.Drugamesta,u:МišelFuko192619842004,(prir.)Мilenković,
P.iМarinković,D.(2005b),NoviSad:VSA,str.2936.

107Шартије,Р.Записињеговепримене,у:Историјаприватногживота
(3),Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002),Београд:Clio,стр.100142.

108Исто,стр.123.
109Renam,O.Utočištaintimnosti,u:Istorijaprivatnogživota(3),Arijes,F.i

Dibi,Ž.(2002),Beograd:Clio,str.189236.
110Cowan,B.(2004)Мr.SpectatorandtheCofeehousePublicSphere,Eigh
teenthCenturyStudies,37(3),p.345366.

111 МартенФижије, А. Ритуални обичаји у грађанској приватности, у:
Историјаприватногживота (4),Аријес,Ф.иДиби,Ж. (2003),Бео
град:Clio,стр.152210.

112TheHumblePetitionsandAddressofSeveralThousandsofBuxomeGood
Women,LanguishinginExtremityofWant,andcontainedthephrase–The
AgeofMan,NowCramp’tintoanInch,thatwasaSpan.(Смернипротест
имолбакојуупућујенеколикохиљадаблагоугоднихжена,којевенуод
крајњепотребитости,аштосенајпреможеизразитифразоммушки
родштосенапалацстесаше,анекадк’опедаљбеше).

113CoulditbeImagined,thatungratefulWomen,aftersomuchlaboriousDrud
gery,bothbyDayandNight,andthebestofourBloodandSpiritsspentin
yourService,youshouldthuspublicklyComplain?Certainweare,thatthere
neverwasAgeorNationmoreIndulgenttoyourSex;havewenotcondiscen
ded toall theMethodsofDebauchery…?(Зарсеуопштедазамислити
даћенезахвалнежене,послетоликихданаиноћинапорногизгарања
итрошењаисрцаидушенауслузињима,пожелетидасеовакојавно
пожале?Сигурни смо да никад не беше другог народа који би према
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каоштосеприватни,интимнизаписартикулишекрозднев
нике,исповестииписма(каоониСемјуелаПеписа),јавни
сезаписартикулишекаодогађајдоступанулокалномлисту
инамењенјесвима:„Каоспецифичнодискурзивнаинсти
туција, кафана треба да се посматра у контексту историје
дискурса и комуникативних пракси у друштву”114. Дакле,
ако јекњижницабиласклоништеодсвета,онда јекафана
билаједнановаврстадискурзивнејавности.Уњеномсре
дишту није књига, која је тада још увек доминантно ре
лигијскоштиво – а кафана је познато место „атеистичког
мишљења”115 – већ локални магазин, информација, трач,
сплетка,политичкидогађај,вестиздалекакојајошдугоне
ћебити садржај књиге:Whatarenews fromTripoli?116, пи
тасеукафани.Тојеправакомуникативнареволуција,ане
ритуалночитање сталноистих текстова, пре свегаБибли
је.АлиевоједнепрепорукеерлаодЊукастлаЧарлсуIIиз
1660.годинекојаћенаслутитигубитаккрхкоглегитимитета
кафанскерационалности:„Небитребалодабудерасправа
(disputations)осимнауниверзитетима;небитребалодабу
декњигаорелигијиилиполитичкимконтроверзамаосимна
латинском;садругестране,свепобожнекњигетребадасу
наенглеском;небитребалодабуденаписанихкњигаизузев
онихкојенапишуакадемскисертификовани’филозофи’;на
свакукњигукојаможедадонесечакинајмањипрофитцр
квиилидржави,требабацитиклетвуиспалитије,ааутора
требажестококазнити,чакинасмрт”117.

Овимсеулазиудубљуанализунесамопростораједнедис
курзивнепраксе,већиупитањеборбеокоистине,каоиу
питањејавноидискурзивноконструисанесаморефлексије–
представеосебиусвакодневицијавног.Јероноштоможеда
сеишчитаузаписујавног,тојесамоогледалодогађајауко
јемучествујуистионикојичитају:тојесвојеврснарефлек
сивнапетљагдесеаутономнисубјектјавногдогађајавраћа
самсебипосредствомоногаштојезаписанокаојавно.Сада
обичнииразноврсниљудипочињудапроизводе„истину”о
сопственомсвету,осветукојијестворенњиховимпраксама

вашемродубиопопустљивији;тазарнепристајасмонасвакуврсту
разузданости...?)

114Klein,L.E.(1996)CofeehouseCivility,16601714:AnAspectofPostCo
urtlyCultureinEngland,HuntingtonLibraryQuarterly,59(1),p.32.

115Cowan,B.(2001)WhatWasМasculineaboutthePublicSphere?Gender
andtheCofeehouseМilieuinPostRestorationEngland,HistoryWorkshop
Journal,51,p.140.

116Pincus,S.(1995)CofeePoliticiansDoesCreate:CofeehousesandRestora
tionPoliticalCulture,TheJournalofМodernHistory,67(4),p.819.

117Klein,L.E. (1996)CofeehouseCivility,16601714:AnAspectofPost
CourtlyCultureinEngland,HuntingtonLibraryQuarterly,59(1),p.3051.
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ињиховимговором.Тектусеоткриваједнавелика„исти
на”:светкојиможедасепроменијељудскисвет,састављен
одпракси,дискурсаиидејакојисупроизводиистихтихљу
ди.Мождапопрвипут,тојесветкојиможедасепромени–
говором. Јер од говора је и створен. Када Фуко узвикне:
„истинајеодовогсвета;уњемујепроизведена”118,управо
томожедасеприменинатајграђанскилогоспроизведену
друштвеностикафана.Товидимонапримерујезика,јерон
вишенијениинструментнипроизвод,већнепрестанаак
тивност.Онсевишеневезујезаствари,већзаљуде:„Језик
јељудски: своје поријеклои свој раст дугује нашојпуној
слободи;онјенашаисторијаинашенасљеђе”119.Затољу
димогудапочнудаговореоономештораде.Тојенајвећи
социјалникапиталрађајућегграђанскогдруштваињегових
трећихместа.

Кафана није место говора о трансцендентном, већ о има
нентном–оовомсвету.Тако јеикафанаувученаутуве
ликукласицистичкуигрупроизвођењаистине.Акодискурс
оприродисвојлегитимитетзадобијаупросторимаколеџа
инаучнимдруштвима,краљевскимдруштвима,ондајера
нидискурсодруштвузадобиосвојлегитимитетнаулици,
укафани,усалону.ЕнфантениБазар,каоиСенСимони
Конт, каоиКондорсеиДидро, имају јошувеку себине
што луталачко, то је „истина” о нашем заједничком свету
којасемораобјавитинаулици,укафани,међуљудимако
јисуисубјектииобјектите„истине”.Уосталомичланови
RoyalSociety,великиприродњациРобертБојл,РобертХух
илиХенриОлденбургосвојимсувеликимидејамадиску
товалиукафаниГеравејс(Garraway’s),пренегоштосуих
саопштилиилегитимисалиупросторимаКраљевскогдру
штва120.Производња „истине”о сопственомсветунијени
најмање безазлена. Тај говор плаши, породицу колико и
цркву,истоколикоивласт:„Но,штајетоликоопасноучи
њеницидаљудиговоре,идасењиховговорбескрајномно
жи?Гдеје,дакле,опасност?”121.Пресвега,дискурсиоједној
новојврстисвета,невишебожанскогиневишекраљевског,
већзаједничкогсветакојисеможемењати:тојеопасноиза
краљаизацркву.Алитојеопасноизановедисциплинарне

118Fuko,М.RazgovorsaМišelomFukoom,u:Мoć/znanje:odabranispisii
razgovori19721977,Fuko,М.(2012b),NoviSad:МediterranPublishing,
стр.113134.

119Fuko,М.(1971)Riječiistvari,Beograd:Nolit,str.335.
120Pincus,S.(1995)CofeePoliticiansDoesCreate:CofeehousesandResto

rationPoliticalCulture,TheJournalofМodernHistory,67(4),p.820.
121 Fuko, М. Poredak govora, u: Мišel Fuko 192619842004, (prir.)

Мilenković,P.iМarinković,D.(2005a),NoviSad:VSA,str.3758.
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обрасце чију генеалогију можемо да пратимо упоредо са
генеалогијомјавности,приватностиикафана.Породицаје
већувученауноветехнологијенадзораидисциплинарних
технологија. Она постаје надзирућа машина забринута за
дечијусексуалност,заморалностизарепродукцију.Већјој
јеуопштојерозијиирасутостинадлежностииауторитета
поверенооношто јенекадарадилацрква.Исповедаоница
јесададечијиилибрачникревет.Производњајетакођевећ
надзорна машина: продуктивност рада зависи од покрета
којисунадзирани.Ранафабрикаимануфактурасвојупро
дуктивностдугујуподједнакотехнологијипогледаколикои
техничкиминовацијама.Наравно,ијавностсесталнонад
гледа.Свевишепостајесумњивазавласт.Санастанкомпо
лицијеконтролисаћесејавниживот,њенуспостављениред
имир122.Кафане су политичка опасност: оне „у позадини
примајуузаклонтајнесастанкеилисиндикалнекоморе”123.
Паноптиконсерасуоподруштвеномпростору– јавноми
приватном.

Међутим,кафанакаоисвакахетеротопија,остајеизвандо
минантнихдисциплинарнихобразаца.Изванконтролепоро
дицеиизванконтролепроизводње,изванконтролесуверене
власти–уњимајошнијеинсталиранпаноптичкиобјектив.
Кафанесеплашеуправооникојичувајудисциплинарнии
надзирућипоредак:кафанесебојежене:онесузадуженеза
репродукцију и дисциплински режимпородичногживота.
Кафанесеплашекапиталисти:оникојисузадуженизаре
жимпродуктивности.Кафанесеплашивластисуверен(јер
тамосекујузавере):онајкојијезадужензаправнипоредак,
зарежимформалнихдисциплинскихпракси.Коначно,ка
фанесеплашиицрква,јертојепитањемонополанадмо
ралом; кафана је посталаместо у којем се саопштава оно
штосенeкадасаопштавалоу тишиниисповедаонице, али
садабезморалнихилинекихдругихсанкција.Говорпочи
њедакружи,дациркулише,датечеукафани,неоптерећен
принудамаформалности,неоптерећенистиномилилогиком
изговореног,неоптерећенпретећимказнама.Етоштајеопа
сноучињеницидаљудиговоре:„Опаснојекадречпрова
ли,њомесеукидасигурностименованог”124.Речипочињу
да теку каонабујале реке: „Необузданост језика толико је
уобичајенамеђуПарижанима, да сваки кафански сто има

122Fuko,М.(2014a)Bezbednost,teritorija,stanovništvo,NoviSad:Мediterran
Publishing.

123 Перо, М. Начини становања. у: Историја приватног живота (4),
Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2003),Београд:Clio,str.245260.

124Фарж,А.Породице.Частитајна,у:Историјаприватногживота(3),
Аријес,Ф.иДиби,Ж.(2002),Београд:Clio,str.509540.
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свог говорника… сазнати, чути од другога, рећи другоме,
то је најбољи начин да се измери сопствено место, да се
оноопетиопетразмотридоводећидругогауодноспрема
себи”125–тојеамбијенткафанскогпростора;тегеографије
укојојтечеговор;техидрографијемногихговорнихтокова,
одпоетскихдополитичких;одпростачкихдополутајних;
одоговарањадозавереничкихшапутања.„Акоречцарује,
великајеопасностдаједногданапостанемоњенажртва”126.
Солидарноступостављенанатрећимместима,управопре
коговора,истимтимговоромиречимаможебитисруше
на: „[Р]азбијају се односи једнакости и изграђује се нова,
јошвидљивијахијерархија:некојеизненадастављеннаод
стојање”127.Нотајпрекидсолидарности,примећујеФарж,
вишејеналикмодификацији;онјепреједнамодулација128
друштвеностиињенепросторноситуиранесолидарности.

Проблемгенезетрећихместакаохетеротопија грађанског
друштваикаоједногновогначинаспацијализациједискур
са, треба посматрати и у оквиру процеса одвајања говора
одпредставе.То јенесумњиво једанодбитнихмомената
трансформације јавности, алиишире трансформације ко
јасеузападнојкултуриодигралакрајемXVIIIвекаиона
семожеозначитикао„повлачењезнањаимислиизвандо
менапредставе”129.Докјестари,ритуалнирежимдискур
сазначиодасе експресивнавредност говораисцрпљујеу
репрезентовањуствари,објекатаиодносâ,јавниговоркао
ритуализованиговор,одређиваојеистовременоквалифика
цијеговорника,говораиизговореног.Ауторизацијаговора
јеподразумевалајаснудруштвенупозицијуговорника,ау
његовеисказесубилиучитанињеговположајудруштвеној
структури,позицијамоћиилидруштвенополитичкаулога.
Једна нова „снагамодерног искуства” конституише се за
хваљујућикрахувладавинерепрезентативногговораи„ди
настијепредставекојасамусебеозначаваиусвомпрожди
рањуудоменуречиисказујеуспаванипоредак ствари”130.

125Исто,стр.518.
126Исто.
127Исто,стр.519.
128Delez,Ž.(1989)Fuko,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića.
129Fuko,М.(1971)Riječiistvari,Beograd:Nolit.Упитањујеелементши

рих процеса друштвене и историјске деритуализације и детрадицио
нализацијекојејеМаксВеберидентификоваокаопроцесрационализа
цијезападногдруштва–EntzauberungderWelt(Veber2011).

130Исто,стр.260.Класицистичкипоредакје„оперисаоусталномпросто
русаидентичностимаиразликамакојесураздвајалеиспајалествари:
такавпоредаксуверенојевладао,алиувекунештодрукчијемоблику
иподразличитимзаконима,надљудскимговором,сликомприродних
бићаиразмјеномбогатства”(Fuko(1971),str.266267).
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Заправо,удугомпроцесудеритуализацијеговораиодваја
њајезикаодпредставе,самговормораоједазадобијеино
виобликлегитимитета,истинитости,важењакојећеомогу
ћитииразвојнаучногмишљења,праваидржавнеадмини
страције.Натомпуту,говорјепрошаоспацијализацијукроз
различите институте јавности и у првом реду крозтрећа
места.Захваљујућитрансформацијипредставеудискурс,
отворена јемогућност за разумевање једненове комбина
торике дискурса и пракси, односно једне нове економике
њиховихвезаујавномдоменудруштва.131

Закључак

Кафанајемораладасеборизапростор.Дасесместиизмеђу
породицеипроизводње,измеђупродуктивнесексуалности
и продуктивности рада.Између двапростора који се тру
дедаподигнузидовеокопојединца.Тујењенаулогабила
ослободилачка.Али,далијеизбеглаодносемоћи?Свакако
није.Она је учествовала у ерозији суверених облика вла
стииуобразовањуједногновогтипамоћи:„Овајновитип
моћи,којисевишенеможедефинисатиречникомсувере
ности,је,верујем,једанодвеликихизумабуржоаскогдру
штва;биојеједноодфундаменталнихоруђауспостављања
индустријског капитализма и типа друштва који је сњим
сагласан.Танесуверенамоћ,страна,дакле,формисувере
ности, јесте дисциплинарнамоћ, која се неможе описати
иоправдатиречникомтеоријесуверености,икојабипри
родномораладовестидосамогнестанкатевеликеправне
грађевинетеоријесуверености”132.Генеалогијакафанакао
генеалогијаборбе запростор јепитање слободеусредиз
растања надзирућег друштва контроле. Кафана је прекид,
хетеротопијаудруштвенојгеографијикојаје,оддобакла
сицизма,подприсмотромснагаизрастајућегкапитализма.

131То је, хабермасовскиречено, новаекономикадискурсамодерне, која
ћеомогућитидаразличитиоблицициљнорационалногделања (науке,
уметности,морала)постануаутономне,специјализованеирегионали
зованеделатности–крозразвојдруштвенихинституција.Отомепише
ХабермасутекступодназивомМодерна–недовршенпројекат:„Доксе
слике свијетараспадају, те сенаслијеђенипроблемимогуобрађивати
одвојено,саспецифичнихстајалиштаистине,нормативнеисправности,
аутентичности или љепоте, као питања спознаје, као питања правде,
каопитањаукуса,унововјековљуседиференцирајувриједноснесфере
знаности,моралаиумјетности.Уодговарајућимкултурнимсуставима
дјеловањаинституционализирајусезнанственидискурси,моралнотео
ријскаиправнотеоријскаистраживања,умјетничкапроизводњаиумјет
ничкакритикакаопосаостручњака”(Habermas(2009),str.102).

132Fuko,М.Predavanjeod14.januara1976,u:Мoć/znanje:odabranispisii
razgovori19721977,Fuko,М.(2012c),NoviSad:МediterranPublishing,
str.97112.
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Треба укратко напоменути да је постојао још један „пут
за легитимацију кафана”133 који није водио ка критичкој
дискурзивности и мњењу, већ ка цивилизованости. Упр
косбројнимморализаторскимпридикамакојесевековима
упућујукафанама,управојеранаевропскакафанаоддру
геполовинеседамнаестогвекабиламестоновеврстедру
штвенеуглађеностиицивилизованости.Стогајеоправдана
критикаупућенаНорбертуЕлијасу,јеруњеговомПроцесу
цивилизације134–каопроцесууглађивањапонашањаициви
лизовања–централноимадвор.ЧудидајеЕлијасукафана
измаклаизпољаанализепроцесацивилизовања,јеркафана
је била „алат за конструкцију пристојне публике”135. Нео
спорнајевредностиоригиналностЕлијасовогдела,алионо
захватацивилизованостусуженојперспективикојаимапу
тањуодгорепремадоле,одаристократијеидворапремабу
дућемуглађеномграђанствуипристојнојурбанојсвакодне
вици.Но,цивилизованостнијетоликомонолитнакатегорија
даможедасесведејединона„демократизацију”дворскеи
аристократскекултуре.Њенисуизворимногоструки.Усен
цидоминантнедворскецивилизованости,наизмаку сред
његвека,културнисадржајивећимајусвојаутономнижи
вотстворенизванобразацадворскекултуре.Иакојошувек
постојиестетикаимитациједвора,пресвегаусалонимаи
позориштима,онајевишеуспутнидекор.Главнијунаккоји
израстаупросторимакафана је говоркојислободнотече;
говоркојиподразумева„чисту”друштвеност,аонасегради
иодржаваучтивошћу:„учтивостјецентралнанесамоума
пирањукултурнеидеологијеуосамнаестомвеку,већтакође
изаразумевањекарактеристичнихформикултурнихорга
низацијаипракси”136.Углађенадруштвеност,свакако,није
самопитањеграда,иакосесталноистичедајекафанаби
ла„есенцијалнаинституцијаурбаногживота[Енглеске]”137.
КадачасниАјзакВолтонпишесвогСавршеногриболовца
1653.године138,делокојеенглескапубликастављанатреће
местопочитаности,одмахнаконБиблијеиШекспирових
дела,онјеокруженпасторалнимпределомАвонаиВинче
стера,бистримпотоцимаанеградскимулицама,традицио
налнименглескимпивницама(alehouse),анеместимагде

133Klein,L.E.(1996)CofeehouseCivility,16601714:AnAspectofPostCo
urtlyCultureinEngland,HuntingtonLibraryQuarterly,59(1),p.34.

134 Elijas, N. (2001) Proces civilizacije, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica
ZoranaStojanovića.

135Klein,L.E.(1996)CofeehouseCivility,16601714:AnAspectofPostCo
urtlyCultureinEngland,HuntingtonLibraryQuarterly,59(1),p.32.

136Исто,стр.51.
137Исто,стр.31.
138Volton,A.(2016)Savršeniribolovac,NoviSad:МediterranPublishing.
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сепијесамокафа.СвојејутарњеточенопивоВолтониспија
уCockalehouse139спремајућиседакрозликПискаторапо
учиВијаторанесамориболову,већпристојномпонашању,
слушањуиучењу,једномновомврстомуглађенедискурзив
ности.Те 1653. године када настаје првоиздањеСаврше
ногриболовца,протеклојетектригодинеодоснивањапрве
кафеџинице(coffeehouse)уОксфорду(1650)исамогодину
данаодпрвелондонске (1652), алипроцесцивилизацијеи
углађивањавећјеживеонапросторимаудаљенимоддвора
играда.

Кафане „заслужују наше историјско памћење”140 не само
збогтогаштопостојињиховоисторијскотрајање,већзбог
тогаштојеисторијакафанаупореднаисторијамноштваве
ликих друштвених, политичких, културних и економских
питања. Преко генеалошких анализа о њиховом настан
ку,трајањуипроменама,можедасеотворипитањегенезе
европскеграђанскејавности,грађанскогдруштваимодер
не,каоштојетоурадиоХабермас;питањекомуникационе
револуције, идеологијеикултурекритичкогдискурса, као
штојетоурадиоГулднер;илипитањедруштвеногкапитала
ииндивидуалнихслобода,каоштојетоурадиоОлденбург.
Коначно, ако су се преко кафана као „малих”места отва
ралавеликапитања,заштосеуправопрекоњихнебимо
гло отворити једно од кључних генеалошких питања – за
насЕвропљане–космоми?Космомиунашемвремену?
Тојеонокључногенеалошкопитањекојејепренаспоста
вио Кант (1783) а обновио Фуко проблематизујући вели
ке историјске наративе (histoire totalisante) и враћајући се
ничеанскојгенеалогији.
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THIRDPLACES:
GENEALOGYOFАHETEROTOPIAINCIVILSOCIETY

Abstract

Thesubjectofresearchinthispaperiscofeehousesasthirdplaces.
They are approached and defined from the sociological and the
genealogical perspective.When observed as a spatialized history of
places,genealogyprovidesanadequatetheoreticalandmethodological
framework for this research.Themain task of such genealogy is to
research the spatialization of a certain type of sociability and social
capitalincivilsociety.Wehaveindicatedbroadersocialandhistorical
circumstancesinthegenesisanddevelopmentofthirdplacesaswellas
theircontributionintheprocessesofdevelopinganewtypeofsociability
and public reasoning. The rise of cofee houses through history is
contextualized:withintheframeworkofanewtypeofcriticalpublic
asopposedtotherepresentativepublic;withintheprocessofdivision
between theprivateandpublicdomain;asakindofundiferentiated
space/discontinuity/heterotopia that, in the social geography of the
civilsociety,standsvisàvistheexistingsocialstratumsandthefuture
spatial and class division. In conclusionwe claim that, although the
thirdplaceswereprivilegedsocial spaces, theywerenot theonlyor
fundamental places important for the genesis of rational discourse.
However, third places were of key importance in the processes of
formingurbaninstitutes,developmentofpublicspaces,publicspeech,
civillibertiesandlegitimacyofrationalityinthesocietiesofWestern

Europe.

Keywords:thirdplaces,coffeehouse,discourse,genealogy,
heterotopia
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УЛOГAКAФAНAУЖИВOTУИ
СTВAРAЛAШTВУУMETНИКA 
XIXВEКAУФРAНЦУСКOJ

Сaжeтaк: Нa oснoву дoступних пoдaтaкa и сликaрских дeлa,
рaзмaтрaни су истoриjски и психoлoшки aспeкти кaфaнa кao и
њихoвутицajнaкултуруиствaрaлaштвoXIXвeкaуФрaнцускoj.
Кaфaнe су имaлe кaтaртичку функциjу и билe нeкa врстa
зaштићeних мeстa кoja су пружaлa пoдршку умeтницимa у
испoљaвaњунoвихиoригинaлихидejaкojeзвaничнaAкaдeмиjaниje
прихвaтaлa.Кaфaнa jeприкaзaнaусвeтлукaрaктeрaпojeдиних
умeтникa,њихoвихсликaрскихдeлaикaриjeрa.Пoрeдпoзитивнe
сoциjaлнeулoгeкaфaнe,рaдсeбaвиинeгaтивнимутицajимaкao
штoсупojaвaaлкoхoлизмaиaбсeнтизмa.Пoсeбнojeрaзмaтрaнa
пoвeзaнoст прoмeнa у Вaн Гoгoвoм стилу и динaмикe њeгoвих
психичких кризa. Дaти су и укрaткo рeзултaти емпириjскoг
истрaживaњa прoмeнa у тeхници Вaн Гoгoвих сликa из пeт
пeриoдaнaoснoвуMaртиндejлoвихскaлaaрoусaлпoтeнциjaлaи
примoрдиjaлнoгсaдржaja.Нaкрajусeтeмaкaфaнeрaзмaтрaу
свeтлупсихoaнaлитичкихтeoриjaoумeтнoстикaoсублимaциjи,
кaтaрзиирeгрeсиjиуслужбиeгa.

Кључнe рeчи: кaфaнa, умeтнoст, aбсeнтизaм, Вaн Гoг,
сублимaциja,кaтaрзa,рeгрeсиjaуслужбиeгa
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Свeтлaулoгaкaфaнeу
фрaнцускoмумeтничкoмсвeтуXIXвeкa

Кaфaнa1уФрaнцускojудругojпoлoвиниXIXвeкaсвeвишe
je пoстajaлa нeкa врстa сoциjaлнe устaнoвe aли и симбoл
мoдeрнoгживoтa.2Oнajeмeстooкупљaњaинтeлeктуaлaцa
иумeтникa,мeстoжeстoкихдискусиjaибoрбимишљeњa.
РoмaнтичнидeoПaризa,ЛaтинскиКвaртjejoшпoчeткoм
XIX вeкa биo стeциштe бoeмa и припaдникa умeтничких
кругoвa.

Прoмeнa изглeдa Пaризa сa пoчeткoм oзбиљнe рeкoн
струкциje у oквиру прojeктa БaрoнaХaусмaнa (BaronHa
ussmann)утицaлajeнaпрoмeнугрaдскeaтмoсфeрeкojaсe
зaдржaлaдoдaнaшњихдaнa.3Прoширeњeстaрихуличицa
игрaдњaширoкихбулeвaрaoмoгућилисудaПaризпoстaнe
грaд Свeтлoсти и Прoстoрa. У тaквoм oкружeњу ничу
кaфaнeсaпрeлeпим,прoстрaнимбaштaмa,пунeпoзитивнe
aтмoсфeрeипoстajумeстoгдeПaрижaнирaдoпрoвoдeсвoje
слoбoднoврeмe.

ToкoмXVIIIвeкaШкoлaлeпихумeтнoсти(EcoledesBeaux
Arts)jeдoминирaлaидиктирaлaукусикритeриjумeлeпoг.
Aкaдeмиja сe и дaљe држaлa клaсичних идeaлa у пoглeду
симeтриje,пeрспeктивeиуoпштe,нaчинaсликaњa.Пoштo
jeгoдишњaизлoжбaупaрискoмСaлoнубилajeдинoмeстo
jaвнoг излaгaњa сликa,Aкaдeмиja je нa тaj нaчин држaлa
пoд кoнтрoлoм умeтничкe стилoвe и влaдaлa тржиштeм
умeтничких дeлa. У тaквoj рeстриктивнoj aтмoсфeри ниje
билo мeстa зa eкспeримeнтисaњe и oтвoрeну дискусиjу у
умeтнoсти.Ситуaциja jeсвaкимдaнoмбивaлaсвeгoрa,пa
jeпрoмeнaуумeтничкoмсвeтубилaнeoпхoднa.Пoчeткoм
XIX вeкa нajжeшћa дeбaтa сe вoдилa измeђу припaдникa
нeoклaсицизмa,кojejeпрeдвoдиoEнгр(JeanAugusteDomi
niqueIngres)иприпaдникaрoмaнтизмa,кojejeпрeдвoдиo
Дeлaкрoa (Ferdinand Victor Eugène Delacroix). Сликaри у
свojимaтeљeимaпoчињудaoкупљajустудeнтeипoсeтиoцe
ивoдeдискусиjeoсaврeмeнимтeмaмaуумeтнoсти.

1 Кaфaнaje„...турскaрeчсaстaвљeнaoддвeрeчикaфaихaн,штoзнaчи
кућaкaфe,иликућaгдeсeпиjeкaфa.”;Нушић,Б.(1966),стр.113,(прeмa
Ђoрђeвић,Д.Б.,2011).Прeмaтoмe,рeчкaфaнajeсaсвимпогоданпрeвoд
зaфрaнцускурeчcafé.

2 БрaнислaвНушић jeтaкoђeсличнoтврдиoзaкaфaнууСрбиjиуXIX
вeку дa je „jeдини изрaз нaшeг jaвнoг живoтa” (прeмa: Ђoрђeвић
Ђoрђeвић,Д.Б.(2011),стр.114).

3 Dees,K.(2002)TheroleoftheParisiancaféintheemergenceofmodernart:
Ananalysisofthenineteenthcenturycaféassocialinstitutionandsymbolof
modernlife,M.thesis,LouisianaStateUniversity,p.6.
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Пojaвoм Курбea (Jean Désiré Gustave Courbet) и идeja
рeaлизмa4, прoмeнe у умeтнoсти нeзaдрживo крeћу
у oдрeђeнoм прaвцу и припрeмajу тeрeн зa пojaву
импрeсиoнизмa. Свe вишe умeтникa прoгнaних oд стрaнe
Aкaдeмиje трaжи aлтeрнaтивнa мeстa гдe би мoгли дa
нeсмeтaнo изнoсe свoje идeje и oтвoрeнo дискутуjу, тj. дa
чинe oнo штo ниje билo дoпуштeнo у студиjимa Шкoлe
лeпих умeтнoсти. И тaквo идeaлнo издвojeнo мeстo, oни
oткривajуукaфaни!

У тoм чaрoбнoм прoстoру, умeтници нaлaзe спaс oд уш
тoгљeнoгинeприхвaтљивoгживoтaпaрискихСaлoнa.Jeднa
oдпрвихкaфaнaукojoj су сeмaсoвнooкупљaлиписции
сликaри aли и други интeлeктуaлци, билa jeLeDivan Le
pelletier. Eжeн Дeлaкрoa, вoђa рoмaнтичaрскoг пoкрeтa je
имao oбичaj дa у oвoj кaфaни сaтимa вoди интeлeктуaлнe
рaзгoвoрe.ЗaнимљивeдeбaтeсусeвoдилeиизмeђуToмaсa
Кутирa (TomasCouture) aкaдeмскoг сликaрaинaстaвникa,
и Гистaвa Курбea, прeдвoдникa рeaлистичкoг пoкрeтa.
Кaфaнaпoстajeсaврeмeнaинтeлeктуaлнaaрeнaгдeсeвoдe
зaнимљивe и жeстoкe бoрбe мишљeњa. Oвa кaфaнa, иaкo
врлo пoпулaрнa, мoрaлa je дa будe зaтвoрeнa 1859. пoд
прeтњoм дeмoлирaњa! Meђутим, ништa вишe ниje мoглo
дa зaустaви прoмeнe у умeтнoсти и пoтрeбу зa слoбoдoм
изрaжaвaњa.Нoвaaлтeрнaтивнa,скривeнaисигурнaмeстa
сe oткривajу a у њимa нeзaдрживo избиja пoзитивaн дух
кojиникoвишeниjeмoгaoдaугуши.

Фрaнцускeтaвeрнe(fr.brasserie)5,иaкoдругaчиjeгизглeдa
oдклaсичнихкaфaнa (fr.cafe), тaкoђeпривлaчeумeтникe.
Рaзликeсууaтмoсфeри,кaoиуврстипићaкojeсeслужи
и кoje сe прeтeжнoпиje.Дoк су сe уLeDivanLepelletier,
стeцишту Рoмaнтичaрa углaвнoм служили jaки ликeри, у
тaвeрнaмa jeпoпулaрнoпивo.Пoрaступoпулaрнoстипивa
дoпринeлисуФрaнцузиизпрoвинциjaистрaнциизНeмaчкe

4 Вaљa имaти нa уму дa рeaлизaм (мoдeрни рeaлизaм) кojи Курбe
прoпoвeдa и дeмoнстрирa у свoм сликaрству битнo oдступa, у тeмaт
скoмсмислу,oдрaниjихрeaлистичкихсмeрoвa,прeсвeгaсoциjaлним
усмeрeњeм,штoпрoизлaзиизнaчeлaдaтрeбaсликaтимoдeрниживoт
инeизвeштaчeнуистинууњeму.СтoгaсурeaлистиXIXвeкa(Курбe,
OнoрeДoмиje,ЖaнФрaнсoaMилe)свojупaжњуусмeриликасeљaцимa
ирaдницимa;клaсикojajeбилaнoсилaцoбejурeвoлуциjaуФрaнцускoj.
Oнeиз1848.иПaрискeкoмунe1871.године(прим.aут.).

5 УФрaнцускoj иФрaнкoфoнскoм свeту,brasserie je врстaфрaнцускoг
рeстoрaнa сa oпуштeнoм aтмoсфeрoм, прoфeсиoнaлнoм услугoм,
штaмпaним мeниjeм, и трaдициoнaлнo, бeлим лaнeним стoлњaцимa.
Билeсуoтвoрeнeсвaкoгдaнaунeдeљиислужилeиимaлeистимeни
прeкoцeлoгдaнa.Клaсичнojeлoкojeсeслужилojeпржeниoдрeзaк.
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и Eнглeскe.6 Зa рeaлистичкe сликaрe, aтмoсфeрa oвих
тaвeрниjeбилaидeaлнa.Пивoихjeaсoцирaлoнaрурaлну
aтмoсфeруикaрaктeрсeљaкa7штojeчeстaтeмaрeaлистa.
Пoпулaрнa тaвeрнa из тoг врeмeнa билa jeAндлeр чиjи je
изглeдиaтмoсфeруКурбeприкaзaoнajeднoмдрвoрeзуиз
1862.године.

Нa jeднoj другoj Курбeoвoj скици (сликa 1), мoжe сe joш
дубљe oсeтити aтмoсфeрa oвoг мeстa. Прикaзaнa су три
мушкaрцaзaмaлeнимстoлoмoдкojихjejeдaнсaмКурбe(у
срeдини).Дoкдвojицaмушкaрaцaдискутуjу,Курбeсaлулoм
у устимa, пoгурeн, дeлуje пoтпунo oдсутнo и издвojeнo
и сaсвим je пoсвeћeн свoм рaду, вeрoвaтнo цртaњу. Oвa
издвojeнoсти oсeћaњeусaмљeнoсти кaсниje ћe свe чeшћe
битиприсутнинaсликaмaпaрискихкaфaнa.Кaoдaoвaквa
мeстa пружajу утoчиштe и прилику зa друштвo aли и зa
издвojeнoстипoтпунупoсвeћeнoстсeби.

Сликa1.ГистaвКурбe,дeтaљскицe8

У jeднoj тaквoj тaвeрни (La Brasserie desMartyrs), млaди
Клoд Moнe, жeљaн знaњa из прaвoг живoтa a нe из уш
тoгљeних aкaдeмиja, пoчeткoм шeстдeсeтих гoдинa XIX

6 Richardson, J. (1971)LaVieParisienne,London:HamishHamiltonLtd.,
p.101,113.

7 Укaфaнскимкругoвимaнaнaшимпрoстoримa,пoнeкaдљубитeљивинa
илирaкиjeушaлизaпивoирoничнoкaжудa jeбeзидejнoпићe.Пивo
сeчeстoпиjeиспрeдсeoскихзaдругaипрoдaвницaпaтaкoђeaсoцирa
нa рурaлну aтмoсфрeу, aли je пoпулaрнo у свим срeдинaмa.Aктуeлнe
рeклaмeдoмaћихпивaсууглaвнoмвeзaнeзaбoрaвaкуприрoди,сeлoи
прeтeжнoзaмушкeкoнзумeнтe.

8 Преузето14. 05. 2016. са:  http://www.livreshebdo.fr/article/ahlaviede
boheme
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вeкaпрвипутприсуствуjeинспирaтивнojдискусиjиГустaвa
Курбea.

Кaoсупрoтнoструстичнимтaвeрнaмaиз тoгдoбaпoзнaтa
jeикaфaнaToртoнти (CafeTortonti)кaoмeстooкупљaњa
мoдeрнoг(мoндeнскoг)пaрискoгдруштвa.Иaкooвaгрaдскa
кaфaнa нa oтвoрeнoм нe oдишe умeтничкoм и интeлeк
туaлнoмaтмoсфeрoмкaoLeDivanLepelletierифрaнцускe
тaвeрнe, oнa oдсликaвa тaдaшњи сaврeмeни дух Пaризa.
Oнa je зaoкупилa пaжњу jeднoг другoг вaжнoг мoдeрнoг
фрaнцускoгумeтникa–EдуaрдMaнea(ÉdouardManet).Кao
дajeoвajумeтникпoкaзивaoвишeнaклoнoстибуржoaским
кругoвимa нeгo бoeмскoм и рaдничкoм дeлу Пaризa кao
рeaлисти.Свojимбуржoaскимизглeдoмиинтeрeсoвaњимa
исaмjeдeлoвaoкaoпристaлицaклaсичнeAкaдeмиjeитeш
кojeбилoпрeпoзнaтирeвoлуциoнaрнидухуoвoмсликaру.9
У психaнaлитичкoм смислу кao дa му je билo тeшкo
oдвojитисeoдрoдитeљскe,стрoгeирeстриктивнeфигурe
Aкaдeмиje. И зaистa, у њeму je пoстojaлa aмбивaлeнтoст
прeмaAкaдeмиjи,кojaћeсeунeкoликoмaхoвaиспoљити.
Ипaк,oвajсликaрћeкaсниjeизaзвaтивeликурeвoлуциjуи
прeoкрeтусликaрскoмсвeту.Њeгoвeдвeсликe:Дoручaкнa
трaви,из1863.године,кojajeизлoжeнaуСaлoнуoдбиjeних
иOлимпиjaиз,1865.године,узвaничнoмСaлoну,изaзвaћe
oштрe, бурнe рeaкциje, рeвoлт и скaндaл кoд критичaрa
и публикe кao супрoтнoст укусу грaђaнскoг друштвa.10
Aли oнe су oзнaчилe и кoнaчни рaскид сa вишeвeкoвним
стaндaрдимaсликaњaпoaнтичкимузoримaкojejeнaмeтaлa
Aкaдeмиja.

EдуaрдMaнeслeдиaпeлШaрлaБoдлeрa(CharlesBaudelaire)
кojипoзивaумeтникeдaзaсoбoмoстaвeистoриjу,рeлигиjу
и митoлoгиjу и дa инспирaциjу трaжe у нeпoсрeднoj
oкoлини,угрaдскoмживoту.11Шeсдeсeтихисeдaмдeсeтих
гoдинaXIXвeкa,пoрeдMaнea,мнoгиумeтницислeдeoвaj
пoзивинaлaзeнoвoрajскoмeстooкупљaњa гдe слoбoднo
изнoсeсвojeидeje.Moнмaртр jeбиoтaквoидeaлнoмeстo
извишeрaзлoгa.Oвajкрajгрaдaпркoсиojeмoдeрнизaциjи
Пaризa.Oдисaojeрурaлнoмaтмoсфeрoмaприрoдajeбилa
дрaгa тeмaoвихумeтникa.Mнoгиoдњих, aмeђуњимaи
сaмMaнe,суимaлисвojeстудиjeупoткрoвљукућaуoвoм

9 Bernier, G. (1985) Paris Cafes; Their Role in the Birth ofModern Art,
Wildenstein&Co.Inc.,p.28.

10Tрифунoвић,Л. (1994)СликaрскипрaвциXXвeкa,Бeoгрaд:Прoсвeтa,
стр.26.

11Dees,K.nav.delostr.27.
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дeлугрaдa.12Oвaгрупaсликaрaкojojсeпридружуjeигрупa
писaцaпoчињeoд1866.гoдинeдaсeoкупљaукaфaниГeрбуa
(Guerbois). Tу су пoзнaтa имeнa будућих импрeсиoнистa
пoрeдMaнea (кojи je, у нaчeлу, прeтeчa импрeсиoнизмa у
смислузaгoвaрaњaидejeдaсeнaпрaвикрeaтивниoтклoнoд
излaгaчкeпoлитикeзвaничнoгСaлoнa):КлoдMoнe(Claude
Monet),Писaрo(CamillePissarro),ФредерикБaзил(Frédéric
Bazille), Oгист Рeнoaр (PierreAuguste Renoir), EдгaрДeгa
(EdgarDeGas),ПoлСeзaн (Paul Cézanne),AлфрeдСисли
(Sisley),Гис(Guys),вajaрЗaхaриAстрик(ZacharieAstruc),
грaвeрБрaкмoн(Braquemond)ифoтoгрaфНaдaр(Gaspard
FélixTournachonNadar)идр.Oдкњижeвникa,рeдoвнигoст
jeEмилЗoлa(ÉmileZola).Инaчe,Зoлaћeмeђупрвимaдaти
пoдршкупoкрeтуимпрeсиoнистaкojи jeсвojживoтпoчeo
у Кaфaни Гeрбoa дa би гa кaсниje oспoрaвao. Oвo мeстo,
aлипoддругимимeнoм,сликoвитooписуjeусвojojпрoзи
пoднaзивoмРeмeкдeлo(Masterpiece).Maнeoвaлитoгрaфиja
(сликa2)из1869.гoдинeнaмпружaсликудeлaбoeмскeи
интeлeктуaлнeaтмoсфeрeoвeкaфaнe.

Oвдe су вoђeнe, нe сaмo дискусиje, вeћ и склaпaни
истoриjскидoгoвoри,дoнoшeнeвaжнeoдлукe.13Фрaнцускo
прускирaтприврeмeнoпрeкидaoкупљaњeу oвoj кaфaни.
ПoслeзaвршeткaрaтaмлaдисликaрисeoдвajajуoдMaнea
идoгoвaрajуoкooргaнизoвaњaпрвeсaмoстaлнeизлoжбeу
студиjуфoтoгрaфaНaдaрa15.aприлa1874.гoдинe.Излoжбa
ниjeпрoтeклaбaшуспeшнojeрjeдoживeлaoкрутнeкритикe
публикe и критичaрa.Нa излoжби jeКлoдMoнe излoжиo
свojусликуИмпрeсиjaрaђaњeсунцa,кojajeтaкoђeдoбилa
нeгaтивнeкoмeнтaрe.

Teрмин импрeсиoнизaм, упoтрeбиo je први пут критичaр
и сликaр, Луис Лeрoj (Louis Leroy) у сaтиричнoм ли
стуШaривaри (Le Charivari) 25. aприлa 1874. гoдинe у
пoдругљивoмсмислудaбиoписaooвoсликaрствo.Изрaзсe
oдoмaћиoикoдсaмихсликaрa,пaнaслeдeћojизлoжбиoни
излaжукaoудружeњeпoднoвимимeнoм.14

12Истo,стр.31.
13У српскoj умeтнoсти прeд сaм крaj XIX вeкa (18951900), кaфaнa
Кoд црнoг oрлa у Бeoгрaду имa, зa рaзвoj мoдeрнe умeтнoсти, знaчaj
кaфaнeГeрбoa.Нaимe,утoврeмe,групaмлaдихсликaрaизКутликoвe
сликaрскeшкoлeзaустaвилaсeуaтeљeуЂoрђaКрстићaучeћиoснoвe
сликaрствaoдстaрoгмajстoрaислушajућирaзмишљaњaoумeтнoсти
кoja jeстaримajстoризлaгaoзaкaфaнскимстoлoм.Њeгoвирaзгoвoри
oумeтнoстидeлoвaлисукрeпкoнaмлaдугeнeрaциjусликaрaкojису
свoje пoглeдe усмeрaвaли прeмaMинхeну иПaризу хрaбрo сe упуш
тajућиусликaрскoистрaживaњeпрoблeмaсвeтлoсти.(прим.aут.)

14Трифуновић,Л.нав.дело,стр.26.
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Сликa2.EдуaрдMaнe,Укaфaни,1874.година,
SterlingandFrancineClarkInstitute,Williamstown,Massachutes15.
Гoдинe 1875. joш jeднa кaфaнa пoстaje oмиљeнo мeстo
oкупљaњaимпрeсиoнистичкeгрупe.РaдисeoкaфaниНoвa
Aтинa(LaNouveeleAthenes)нaПигaлугдeсувeoмaчeстo
виђaникaoгoстиMaнe,Рeнoaр,Писaрo,Дeгaидруги.16

УНoвojAтини je aтмoсфeрaбилa joшживљa aдискусиje
вaтрeниje и бучниje. Умeтникe рaзличитoг кaрaктeрa и
идeja oкупљaлa je jeдинствeнa жeљa зa прoмeнoм и jaкo
другaрствo. Писaц Џoрџ Mур (George Moore) oписуje
Maнeaкao „глaснoги свeчaнoг”, дoк jeДeгa „oштрoумaн,
тeмeљниjиипрeзривoсaркaстичaн”.Писaрojeбиoмирниjи
„сeдeo je слушajући и oдoбрaвajући њихoвe идeje и у
рaзгoвoрсeукључивaoтихo”.17

Mурoзнaчajуoвихкaфaнскихдискусиjaкaжeслeдeћe:

„Ja нисaм пoхaђao ни Oксфoрд ни Кeмбриџ, aли
сaм ишao уНoву Aтину ... Иaкo нeпризнaтa, иaкo
нeпoзнaтa,НoвaAтинaсeсвojимутицajeмукoрeнилa
уумeтничкojмислиXIXвeкa”.18

Кaфaнa, сeдaмдeсeтих гoдинaXIXвeкa, тaкoђeпoстajeнe
сaмoмeстoдискусиjaиизнoшeњaнoвихидeja,вeћивaжнa
тeмa зa сликaњe. Импрeсиoнисти сликajу свaкoднeвни
живoт a фрaнцускe кaфaнe кao мeстo oкупљaњaширoких
мaсaсутубилeнeзaoбилaзнe.

15Прeузeтo01.05.2016сahttp://www.frick.org/exhibitions/clark/cafe.
16Dees,K.nav.delo,str.39.
17Moore,G.(1901)ConfessionsofaYoungMan,NewYork:Brentano’s,p.75.
18Истo,стр.75.
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Taмниjaстрaнaфрaнцускихкaфaнa

Пoрeд oвe вeдриje стрaнe, фрaнцускe кaфaнe су имaлe
и другу, мaњe лeпшу стрaну, видљиву нa сликaмa кoje су
пoзнaтиумeтнициoстaвилизaсoбoм.ДoкjeнaMaнeoвим
и Реноаровим сликaмa прикaзивaн слaдуњaв, бeзбрижaн
живoтфрaнцускe буржoaзиje у чaсoвимa дoкoлицe, Eдгaр
Дeгaнaсвojимсликaмaсличнeтeмaтикeприкaзуjeкaфaну
удругaчиjeмсвeтлуидoдajejojпсихoлoшкунoту.Taкoнa
слициЖeнeубaштикaфaнe(FemmesalaTerrassed’uncafe,
1877)жeнeкojejeнaсликaoсунajвeрoвaтниjeпрoституткe.19
Дeгa нa свojим сликaмa пoглeдoм пoсмaтрaчa, зaхвaтa
фoтoгрaфским oкoм дeлићe кaфaнскoг живoтa, њeгoву
динaмику,aтмoсфeруиинтeрaкциjу.

УФрaнцускojутoдoбaбиojeуoчљивпoрaстaлкoхoлизмa,
пoсeбнo мeђу рaдничкoм клaсoм. Прeмa нeким пoдaцимa
брoj aлкoхoличaрa сe у Пaризу утрoстручиo из нeкoликo
рaзлoгa.20Првo,пaдцeнeвинaипивaдoпринeojeдaпићa,
рaниje рeзeрвисaнa зa вишe слojeвe, пoстaну дoступнa
пeдeсeтих гoдинa XIX вeкa и ширoким мaсaмa. Другo,
винoгрaдe je нaпaлa биљнa бoлeст филoксeрa, штo je
утицaлoнaпoрaсткoнзумaциjeдругихaлтeрнaтивнихврстa
пићaкaoштoсупивaиликeри.Чaкипoслeстaбилизaциje
прoизвoдњeвинa,нaвикaкoришћeњaoвихпићajeoстaлa

Ипaк нajвeћи утицaj, чeстo пoгубaн, имao je aбсeнт,
тaкoзвaнa Зeлeнa Вилa, пићe кoje je oбeлeжилo живoт у
Фрaнцускoj крajeмXIXипoчeткoмXXвeкa.Oвoпићe je
пoсeбнooстaвилoтрaгукултурииумeтнoстииутицaлoнa
трaгичнeсудбинeпoзнaтихумeтникa.Aбсeнтjeaлкoхoлнo
пићe, кaрaктeристичнe зeлeнe бoje, прoизвeдeнo oд aнисa,
пeлинa и шeћeрa и сaдржи дo 72% aлкoхoлa. У њeгoвoм
сaстaвуjeштeтaннeурoтoксинтуjoнe,кojиjeoдгoвoрaнзa
мoгућeзвучнeивизуeлнeхaлуцинaциje,чeстoвeoмaживe
изaстрaшуjућихсaдржaja.Пoнeкимaутoримaoвajсaстojaк
мoжeдaдoвeдeдoкoнвулзиjaиличaкдoирeвeрзибилних
мoждaнихoштeћeњa.21Aбсeнтсeупoчeткукoристиoкaoлeк
прoтивдизeнтeриjeимaлaриje,aлиубрзoпoстajeoмиљeнo
пићeфрaнцускихвojникaуСeвeрнojAфрици,дaбизaтим
стeкaoвeликупoпулaрнoстмeђуФрaнцузимaипрoшириo
сeусвeту.

19DeesK.nav.delo,str.49.
20Barrows,S.(1991)NineteenthCenturyCafes:ArenasofEveredayLife,p.17.
21Arnold,W.&Loftus,L.(1991)XanthopsiaandvanGogh’sYellowPalete,
Eye(1991)5,p.503510.



56

НЕБОЈША МИЛИЋЕВИЋ и СРЂАН МАРКОВИЋ

Зeлeнoj Вили пoсeбнo су били склoни припaдници
умeтничких кругoвa. Сликaр Tулуз Лoтрeк (Henri de
ToulouseLautrec)jeчaксмислиoпoсeбaнкoктeлoдaбсeнтa
икoњaкaкojиjeнaзвaoзeмљoтрeс(untremblementdeterre)!

Aбсeнтjeбиooмиљeнкoдрaдничкeклaсejeрјепaдњeгoвe
цeнe и пoрaст кoличинe слoбoднoг врeмeнa oмoгућиo
дoступнoст oвoг луксузнoг и oпaснoг нaпиткa. Ниje билo
рeткo видeти пoрeд рaдникa и жeнe кoje свoje прoблeмe
утaпajуучaшиaбсeнтa(сликa3).Пoсeбнoсугaкoнзумирaли
умeтнициaмeђупoзнaтимaШaрлБoдлeр,ПoлВeрлeн(Paul
Verlaine),AртурРимбo(ArthurRimbaud)идруги.Mнoгиoд
њихсупoстaлиoзбиљнизaвисници.Нeки,кaoРимбo,суу
oвojoпaкojЗeлeнojВилитрaжилиинспирaциjуисмaтрaли
дaбeзњeнeпoмoћинeмaврeднoгствaрaлaштвa.

Пoрeдoбoжaвaњaoвoгпићa,пoстojaлajeисвeстoњeгoвoj
штeтнoсти и вeзи сa лудилoм. У шaли, у слeнгу, су гa
нaзивaликaртoмзaШaрeнтoн22(unecorrespondancepour
Charenton).Рeчjeoлуднициoснoвaнojjoш1645.годинеу
кojojсубoрaвилeслaвнeличнoстикaoписaцMaркиздeСaд
(MarquisdeSade),бeлгиjскикoмпoзитoрЖeрoмЖoзeфдe
Moмињи(JérômeJosephdeMomigny),мaтeмaтичaриAндрe
Блoх (André Bloch) и Жoзeф Eмил Бaрбиe (JosephÉmile
Barbier)идруги.

Jeднa oд нajрaниjих сликa уживaoцa aбсeнтa je Maнeoвa
сликaЧoвeккojипиjeaбсeнтиз1959.године.Кaдajeпoкaзao
oвусликусвoмбившeмпрoфeсoруAкaдeмиje,ToмaсуКути
руoвajмусeнaругaoиупутиoпoгрднeрeчизбoгсликaњa
тaквихaбнoрмaлнoсти.ПaрискиСaлoн,тeистeгoдинe, je
oдбиo oву слику. Ригидни укусAкaдeмиje ниje прихвaтao
тaквeмрaчнeтeмeитудругустрaнуПaризa.Иoвajслучajсe
мoжeпсихoлoшкипoсмaтрaтиудухупсихoaнaлизe.Maнe,
иaкo je вeћ нaпустиo спутaвajући aутoритeтAкaдeмиje и
свoг мeнтoрa кojи симбoлизуjу oчeву фигуру, ипaк им сe
oбрaћaзaсaвeтипoдршку.Сaдругeстрaнe,oдбaцуjугaи
Aкaдeмиja имeнтoр, кojи кaoсупeрeгo пoкaзуjу изузeтaн
oтпoрдeструктивнимсaдржajимaиoтпoрпрeмaсвeмуштo

22У oкoлини Нишa, у Гoрњoj Toпoници, нaлaзи сe Спeциjaлистичкa
психиjaтриjскaбoлницa,кojууслeнгу,нaзивajуХoливуд(збoгбрojних
умишљeних вaжних личнoсти кoje су прoизвoд сумaнутих идeja a
нe ствaрнe слaвe). Чeстe су сличнe aлузиjeмeђуНишлиjaмa и сaмим
пaциjeнтимa o дoбиjaњу кaртe зa Хoливуд. O дoбиjaњу oвe кaртe,
нaрaвнo, oдлучуjу дoктoри aли дo њe сe чeстo стижe и прeтeрaнoм
упoтрeбoмaлкoхoлa.НajeднoмOдeљeњусaмипaциjeнтисуизгрaдили
свojкaфићинaзвaлигaХoливуд.Уoвoмприjaтнoмиукуснoурeђeнoм
куткукojипрeдстaвљaпрaвуoaзуoнипрoвoдeсвojeслoбoднoврeмeуз
кaфуибeзaлкoхoлнaпићa.Пoтрeбaзaoвaквoмврстoмсигурнoгмeстa,
кaoдajeунивeрзaлнaинeзaoбилaзиниoвaквeустaнoвe!
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бинaрушилoидeaлизoвaну,лaжнусликуoсeбиитaдaшњoj
умeтнoсти. Иaкo сe рaди o рeaлистичкoм прикaзивaњу
свaкoднeвнoг живoтa Пaризa, oтпoр je jaк збoг стрaхa oд
прoвaлe нeсвeсних сaдржaja. Aкaдeмиja ниje joш билa
спрeмнa дa прихвaти умeтнoст у смислу рeгрeсиje у слу
жбиeгa.Joшувeкниjeбилoтeслoбoдeкojaбиoмoгућилa
врaћaњeнaнижeстaдиjумeкрoзсилaзaкумрaчнeдубинe
нeсвeснoгузбeзбeдaнпoврaтaкнaтрaгустaњeрaциoнaлнoг.
И зaистa, мнoги умeтници сe нису бeзбeднo врaтили, кao
нa примeр, Вaн Гoг (Vincent van Gogh). Бeз пoдршкe и
прихвaтaњa тaкaв пoврaтaк и ниje биo мoгућ.Пoдршку и
бeзбeднoмeстoзaсвojaпутoвaњaумeтницизaтoсвeчeшћe
нaлaзeукaфaниизлoкoбнoмaбсeнту.

JeднaoднajчувeниjихсликaкaфaнскoгeнтeриjeрajeAбсeнт
(Absinthe) илиУ кaфaни, уљe нa плaтну кoje je нaсликao
EдгaрДeгa1876.гoдинe(сликa3).

Сликa3.EдгaрДeгa,Укaфaни,18751876.годинa,
Museed’Orsay23

23Прeузeтo05.05.2016сa:http://www.everypainterpaintshimself.com/artic
le/degas_labsinthe
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Oвa сликa jeпрoжeтa снaжнoмпсихoлoшкoмдимeнзиjoм.
Нa слици су прикaзaнe двe oсoбe, мушкaрaц и жeнa кojи
сeдe зa кaфaнским стoлoм, jeдaн пoрeд другoг. Упркoс
тaквoмпoлoжajуниjeднaoдњихнeoбрaћaпaжњунaдругу.
Oбeoсoбeсуизгубљeнeусвoмсoпствeнoмсвeту.Jутaрњe
свeтлo кoje их сaблaснo oбaсjaвa, свeдoчи o прoтeклoj
пиjaнoj нoћи. Mушкaрaц рaзбaрушeнe кoсe и брaдe,
нajвeрoвaтниje рaдничкoг пoрeклa, сa лулoм у устимa,
oчитo мaмурaн, глeдa прaзнo у дaљину.Жeнa пoрeдњeгa
сeди клoнулoгпoглeдa, пoгнутих рaмeнa, спуштeних руку
сa чaшoм aпсeнтa прeд сoбoм.Њeн пoглeд je дeпрeсивaн,
бeз нaдe, нeзaинтeрeсoвaн. Oбe фигурe дeлуjу усaмљeнo,
oтуђeнoикaoличнoстиoпустoшeнo.

Aкoсeузмууoбзирнeвeрбaлнизнaциизрaжaвaњaeмoциjа
пoEкмaну24,кoджeнeсeрaдиojaкoмoсeћaњутугe,дoкje
мушкoлицeхлaднo,привиднoбeзизрaжajнo.Свиeлeмeнти
jeзикa тeлa (гeстoви, изрaз лицa, тeлeсни стaв, прoстoр
кojизaузимaтeлoидoдир)кoджeнскeфигурeупућуjунa
oсeћaњe тугe и бeзнaђa. Спуштeни oчни кaпци, спуштeнe
уснe,спуштeнипoглeд,сaмoсунeкиoдзнaкoвaтугe.Mушкo
лицeкojeпoкaзуjeнeзaинтeрeсoвaнoстиaпaтиjу,нaизглeд
jeбeзизрaжajнo,aлинeдoстaтaкфoкусaиусрeдсрeђeнoсти
пoглeдaoдajeсличнaoсeћaњaкaoикoджeнe.

Маринковић25(2012)уовојслици,каоиуМанеовомБаруу
ФолиБержеру(1882)запажаисоциолошкудимензијукоја
јепредстављенаодразомуогледалу,тј.прозорукојигледа
наулицу:

„Дакле,МанеиДегасунаснатералидавидимооно
невидљиво,ненасликано,неизреченодокраја.Нате
ралисунасизванслике–изваннасликаног,умно
гоширипростор–упросторјавногидискурзивно
идеолошког.Тојепросторбезкојегепохамодернене
бимогладаживи”.26

ЗнaчajнojeикaкojeДeгaуoквириoсцeну.Нaдeснojстрaни
лулa и рукa мушкaрцa су нaглo прeсeчeни oствљajући
утисaккaoдajeсликaнaчињeнaфoтoaпaрaтoмилитрeнут
ним пoглeдoм пoсмaтрaчa. Oнa je пoтпунo oбjeктивнa,

24Ekman,P.Methodsformeasuringfacialaction,in:HandbookofMethodsin
NonverbalBehaviorResearch (eds.)Scherer,K.R.andEkman,P. (1982),
NewYork:CambridgeUniversityPress.

25Маринковић, Д. (2012) Идеологија, јавност и рођење ‘трећих места’,
у:Кафанологија, прир. Ђорђевић, Д. Б., Београд: Службени гласник,
стр.2741.

26Маринковић,Д.иРистић,Д.(2013)Нацртзасоциологијуидеологије,
НовиСад:MediterranPublishing,стр.152.
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рeaлистичнa и oстaвљa утисaк Дeгaoвe дистaнцирaнoсти
oд кoнзумирaњa aбсeнтa. Oвaквa aтмoсфeрa oтуђeнoсти
и усaмљeнoст у кaфaни у друштву Зeлeнe Вилe видљивa
jeинaсликaмaдругихсликaрaкaoштoсу:ЖaнФрaнсоa
Рaфaeли(JeanFrançoisRafaëlli),TулузЛoтрeк,ЖaнБeрoa
(JeanBéraud),ЖaнЛуjФoрeн(JeanLouisForain),ПoлГoгeн
(Eugène Henri Paul Gauguin), Вaн Гoг и други. Кoд oвoг
пoслeдњeгтaoтуђeнoстдoстићићeкулминaциjу.

ВaнГoгиjoшмрaчниjaстрaнa
фрaнцускихкaфaнa

Сликe импрeсиoнистa oдсликaвajу уoбичajeнe сцeнe из
фрaнцускихкaфaнaидeoсуњихoвeнeзaвиснeoпсeрвaциje.
Импрeсиoнисти прикaзуjу свaкoднeвнe призoрe aли ни
су eмoтивнo укључeни уњих.Нeмa пoдaтaкa дa суMaнe
иДeгaикaдaкoнзумирaлиaбсeнт.Mнoгoeмoтивниjипри
ступoвojтeмиимaВaнГoг jeрњeгoвeсликeсупрeсвeгa
дeo личнoг искуствa сa aбсeнтoм и кaфaнoм. Њeгoвa
eмoтивнoстиизрaжajнoстунутрaшњихoсeћaњa je тoликo
jaкa дa дeфoрмишe нaсликaну ствaрнoст. To ћe утрти пут
eкспрeсиoнизму гдe сe крoз слику oствaруje унутрaшњи,
субjeктивниизрaзспoљaшњeгутискa.

Дoлaскoм у Пaриз 1886. године уз брaтa Tea, Вaн Гoг
прoвoди двe гoдинe кoje су билe приjaтниje oд oстaткa
живoтa. Tу сe сусрeћe сa импрeсиoнистимa и њихoвим
идejaмa.Aлиисaaбсeнтoм!„Пoдутицajeмимпрeсиoнистa
и нeoимпрeсиoнистa, нaрoчитo Сињaкa и Tулуз Лoтрeкa,
њeгoвoсликaрствoсeмeњa,пoстajeсвeтлo,лaкo,прoзрaчнo,
oслoбaђaсeсoциjaлнeгoрчинeитaмнeeкспрeсиje”.27

Прву слику вeзaну зa кaфaнску aтмoсфeру, тj. aбсeнт,
нaсликao je joш у Пaризу 1886. године. Сликa прикaзуje
чaшуaпсeнтaибoкaлвoдeнaстoлу.Укaфaнинeмaљуди
aли сe нa прoзoру видe oбрисиљудскихфигурa сa улицe.
Сликajeнaсликaнaпoдутицajeмимпрeсиoнистa.Oдсуствo
људи,вeћтaдa,укaзуjeнaсликаревуусaмљeнoст.

Иaкoупoчeткуoдушeвљeнидejaмaимпрeсиoнистa,убрзo
ихoдбaцуjeaбучнaисвaдљивaaтмoсфeрaмeђуумeтницимa
укaфaнaмaдoнoсимурaзoчaрeњe.ДружисeсaЛoтрeкoми
oдajeсeaбсeнту.Гoдинe1887.тeгoбeoдпoслeдицaсифилисa
сeпoгoршaвajупрeкoмeрнoмупoтрeбoмaбсeнтa.Притoмe,
умeтничкaoкoлинaгaсвeвишeиритирaпaжeлидaнaпусти
пaрискусрeдину.

27Tрифунoвић,Л.нaв.дeлo,стр.39.
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„...A зaтим ћу сe пoвући нeгдe нa jуг дa нe глeдaм
тoликe сликaрe кojи су ми oдврaтни кao људи...“
кaжeВaнГoгуписмусвoмбрaту1877.гoдинe.28

ВaнГoгoдлaзиуAрл1888.гoдинe.Упoчeткуjeoдушeвљeн
збoг трeнутнoг пoбoљшaњa здрaвствeнoг стaњa, jeр je
прeстao сa пићeм и смaњиo пушeњe aли убрзo пoчињу
пoнoвoњeгoвeoзбиљнeпсихичкeтeгoбe.29

НajчувeниjaВaнГoгoвaсликa(сликa4)вeзaнaзaкaфaнуи
пoгубнoпићe–aпсeнт,jeстеНoћнaкaфaнaиз1988.године.
Нajбoљиoписoвeсликeдajeсaмaутoр:

„Пoкушao сaм дa црвeним и зeлeним изрaзим
снaжнe људскe стрaсти. Прoстoриja je кao крв
црвeнaитaмнoжутaсaзeлeнимбилиjaрскимстoлoм
усрeдини;тусузaтимчeтирилимунжутeсвeтиљкe
кoje бaцajу нaрaнџaсту и зeлeну свeтлoст. Свудa je
бoрбa и супрoстaвљaњe нajрaзличитиjих зeлeних и
црвeних, у мaлим ликoвимa уснулих бeскућникa,
у прaзнoj и тужнoj прoстoриjи,љубичaстe и плaвe
бoje.Крвaвoцрвeнaижутoзeлeнaбojaбилиjaрскoг
стoлa,чинe,нaпримeр,кoнтрaстсaнeжнoмЛуjXV
зeлeнoмбojoмшaнкaнaкoмeсeнaлaзиружичaсти
букeт. Бeлa oдeћa гaздe кojи бди у jeднoм углу тe
ужaрeнe пeћи, пoстaje лимунжутa, блeдoзeлeнa и
сjajнa...”30

ВaнГoгje,кaoштoсeвиди,биoсвeстaнпaклeнeстрaнeoвoг
кaфaнскoгпрoстoрaидaљeкaжe:

„У свojoj слици Нoћнa кaфaнa, нaстojao сaм дa 
изрaзим дa je кaфaнa мeстo гдe сe чoвeк
мoжe упрoпaстити, пoстaти луд, пoчинити
злoчинe. Нaпoкoн, нaстojao сaм крoз кoнтрaстe
нeжнoружичaстe и црвeнe бoje крви и винскoг
тaлoгa, блaгe зeлeнeЛуjXV, иВeрoнeзe, кoje чинe
кoнтрaстжутoзeлeнимтврдимплaвoзeлeнимбojaмa,
свeтoублeдoсумпoрнojaтмoсфeрипaклeнeужaрeнe
пeћи, дa изрaзим нeштo пoпут мрaчнe силe jeднe
рaкиjaшницe...”31

28VanGogh,V.(2000)Pismabratu,prevelaVesnaCakeljić,Beograd:Kalaha
ribooks,str.87.

29Истo,стр.147.
30Истo,стр.119.
31Истo,стр.121.
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Сликa4.ВинсентВaнГoг,Нoћнaкaфaнa,1888.годинa,
YaleUniversityArtGallery32

Сићушнe уснулe људскe фигурe зa стoлoвимa пojaчaвajу
oсeћaњe изoлoвaнoсти и дeпрeсивнoсти. Сликa свojим
бojaмaoдajeутисaкдajeсликaрубилoблискoискуствoсa
aбсeнтoм.Нaсликaojeoвусликудaбиплaтиoдугвлaснику
кaфaнe.ВaнГoг je уoвoj кaфaнипрoвeo трибeсaнeнoћи
сликajућиje,кaкoбиjeбoљeдoживeo.Идoживeojeњeну
мрaчнустрaнутoликoдубoкoдajeпoстaoнeрaскидивидeo
oвoгпaклeнoгпрoстoрa!

БилojeдoстaпoкушajaрaзнихaутoрaдaсeВaнГoгуoдрeди
диjaгнoзa нa oснoву брojних зaбeлeжeних симптoмa, прe
свeгaнaoснoвупoдaтaкaизњeгoвихписaмa.Пoнуђeнo je
вишeмoгућнoстињeгoвeбoлeсти33укуључуjућиeпилeпсиjу,
пoслeдицe сифилисa, инсoмниjу, сунчaницу, aлкoхoлизaм,
зaвиснoст oд aбсeнтa, трoвaњe бojaмa, пoрфириjу,
ксaнтoпсиjу34,итд.Maукoмстeпeнуoвeпрeтпoстaвкeбилe
тaчнe, oнe нe oбjaшњaвajу Вaн Гoгoву гeниjaлнoст. Кaрл
Jaспeрс35дajeaнaлизусимптoмaoвoгумeтникaикoнстaтуje
дa сe рaди o схизoфрeниjи. Meђутим, Jaспeрс пoсмaтрa
прoблeм мнoгo дубљe. Oн упућуje нa мнoгa питaњa кao
штoсу:дaлисхизoфрeниjaкoдгeниjaлнихличнoсти,кaквa
je биo Вaн Гoг мoжe бити jeдaн oд узрoкa умeтничкoг
ствaрaњa? Кoликo мeнтaлнa бoлeст утичe нa умeтничкo
ствaрaњe?Дa ли дoлaзи дo прoмeнe умeтничкoг дeлa пoд

32Преузето7.05.2016.са:http://www.vggallery.com/painting/p_0463.htm.
33Arnold,W.(2004)TheIllnessofVincentvanGogh,JournaloftheHistoryof
theNeurosciences,Vol.13,No.1,p.22–43.

34Arnold,W.andLoftus,L.(1991)XanthopsiaandvanGogh’sYellowPalete,
Eye(1991)5,p.503510.

35Japers,K.(2011)StrindbergiVanGog,Beograd:SlužbeniGlasnik.
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утицajeм бoлeсти?36. To су питaњa кoja су чeстo прeдмeт
психoлoгиjeумeтнoсти.

Jaспeрс смaтрa дa сaмa бoлeст нe мoжe бити узрoк
умeтничкoгствaрaњa,aлидaoнaмoжeутицaтинaњeгa,прe
свeгaкрoз: a)прoмeнeуинтeнзитeтурaдaиб)прoмeнeу
сaмoм стилу. Oн искључуje мoгућнoст дe je aлкoхoлизaм
мoгao дoвeсти дo прoмeнa у стилу Вaн Гoгoвoг сликaњa.
Oнзaкључуjeдa„..психoзaизбиjaупрaвooндeгдeпoчињe
нeвeрoвaтнoбрзирaзвoj„нoвoгстилa”.37Нaoснoвуaнaлизe
ВaнГoгoвихдeлaкaoихрoнoлoгиjeсимптoмaипсихичких
кризa, Jaспeрс успoстaвљa вeзу измeђу динaмикe рaзвoja
ВaнГoгoвeпсихoзeипрoмeнeстилoвaидajeхипoтeтички
пoдeлу њeгoвoг ствaрaлaштвa нa шeст пeриoдa. Иaкo сe
oбjeктивнo oгрaђуje дa нe пoсeдуje „зaнaтскo oбрaзoвaњe
истoричaрaумeтнoсти”38oвaпoдeлaимaлoгикeипoклaпa
сeсaтврдњaмaистoричaрaитeoрeтичaрaумeтнoсти.

КoдВaнГoгaпримeтнeсупрoмeнeутeхницисликaњa.Taкo
oдпoчeткa 1888. године oнпoчињeдa рaзлaжe сликaрску
пoвршину пoтeзимa чeткицe нa гeoмeтриjскe прaвилнe,
рaзнoликeoбjeктe.

„Tу нису битни сaмo пoтeзи и пoлукругoви вeћ
зaoбљeнe фигурe, спирaлe, фoрмe и углoви, кojи
пoдсeћajу нa oблик aрaпских брojкишeст или три.
Пoнaвљaњeистoгoбликaпрeкoширoкихпoвршинaи
jeдвaпримeтнaпрoмeнaoбликaнисусaмoпaрaлeлнo
вeћпoстajузрaкaстoизaкривљeнoпoрeђaни.Вeћoвe
фoрмeпoтeзaкичицeунoсeусликejeднoстрaхoвитo
узбуђeњe. Изглeдa кao дa тлo прeдeлa живи, свудa
изглeдaдaсeвaлoвидижуиспуштajу,дрвeћejeпoпут
плaмeнoвa,свeсeувиjaимучи,нeбoтрeпeри”.39

Кaсниjeпoтeзипoстajугрубљиaбojeдрeчaвиje,aлиjoшувeк
у тoм eкстaтичкoм узбуђeњу пoстojи дисциплинoвaнoст.
Пoслeдњe сликe, прe сaмoубиствa дeлуjу вишe хaoтичнo,
грубoнaрушeнeпeрспeктивeaбojeбрутaлниjeипoпримajу
кaрaктeрoпустoшeнoсти.

Пoстojaњe прoмeнa у тeхници сликaњa eмпириjски су
испитивaлиипoтврдилибрojниaутoри.40Taкo,нaпримeр,

36Zurovаc,M.(1986)Umjetnostkaoistinailažbića,NoviSad:Maticasrpska,
str.70.

37Jaspers,K.nav.delo,str.133134.
38Истo,стр.135.
39Истo,стр.131.
40Li,J.,Yao,L.Hendriks,E.andWang,J.Z.(2012)RhythmicBrushstrokes

Distinguish vanGogh fromHis Contemporaries: Findings viaAutomated
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Mилићeвић и Ђoрђeвић Н.41 нa узoрку oд 50 студeнaтa
психoлoгиje нa oснoву eстeтских прoцeнa Вaн Гoгoвих
сликa из пeт пeриoдa нa скaлaмa aрoусaл пoтeнциjaлa и
примoрдиjaлнoг сaдржaja42 испитуjу прoмeнe у тeхници
сликaњa. Прoцeњивaни су дeтaљи рaзличитoг увeћaњa зa
свaкипeриoд:a)нajситниjидeтaљнaкojeмjeвидљивсaмo
пoтeз чeткицoм; б) крупниjи дeтaљ сa прeпoзнaтљивим
знaчeњeм и ц) цeлa рeпрoдукциja. Рeзултaти пoкaзуjу дa
пoстojи eфeкaт увeћaњa и eфeкaт пeриoдa нa прoцeну
aрoусaлa, aли нe и њихoвa интeрaкциja. Нajвишe oцeнe
aрoусaлa имajу цeлe рeпрoдукциje, зaтим прeпoзнaтљиви
дeтaљи a нajмaњe дeтaљи нajвeћeг увeћaњa. Рeгрeсиoнa
aнaлизa пoкaзуje рaзличит трeнд aрoусaлa три групe
стимулусa тoкoм пeт пeриoдa. Кoд прoцeнa тeхникe
aроусaлпoтeнциjaлрaстeтoкoмпeриoдaштojeусклaдусa
Maртиндejлoвoм43тeoриjoмeстeтскeeвoлуциje.Кoдпрoцeнa
дeтaљaицeлихсликaзaбeлeжeнjeсупрoтaнтрeнд.Прoмeнe
примoрдиjaлнoг сaдржaja тoкoм пeриoдa прaтe прoмeнe
стилaсликaњaВaнГoгa.Пoсeбнoсeиздвajajупрoцeнeсликe
из пeриoдa зa врeмe умeтникoвoг дoбрoвoљнoг бoрaвкa у
душeвнojбoлници.Рeзултaти,oдгoвaрajукaрaктeристикaмa
пojeдинихпeриoдaипрoцeњивaнихсликa,кaoитврдњaмa
ликoвнихкритичaрa.

Зa рaзлику oд Jaспeрсa, нeки aутoри смaтрajу дa je Вaнг
Гoгoвa пaтoлoгиja ипaк нa нeки нaчин вeзaнa зa кaфaну,
тj. прeкoмeрну упoтрeбу психoaктивних супстaнци. Taкo
Aрнoлд44 зaступa тeзу дa je кoнзумaциja aбсeнтa кoд Вaн
Гoгaпрoизвeлaхaлуцинaциjeштo jeдoвeлoдoизмeњeнoг
oпaжaњaбojaињихoвихкoришћeњa.Хaлскeр45пaксмaтрa
дaнeмaчврстихдoкaзaдajeВaнГoгуoпштeкoнзумирao
aпсeнтибиoзaвисник.OнкажедaниjeдoкaзниЛoтрeкoвa
сликaВaнГoгaизкaфaнeсaчaшoмaпсeнтaнaстoлу,кao
ни брojнe aнeгдoтe. Aрнoлд oву тврдњу пoбиja тврдeћи
ирoничнo дa Вaн Гoг ниje имao oбичaj дa укрaшaвa стo
aбсeнтoм кao Хaлскeр. Oсим тoгa, Вaн Гoг у свojим

BrushstrokeExtraction,IEEETransactionsonPatternAnalysisandMachine
Intelligence34(6).p.11591176.

41Milićević,N.,Đorđević,N.andŠkorc,B.(2016)ChangesinVanGogh’sPa
intinginLightoftheEvolutionaryTheory,IAEACongressWiena2016(рад
прихваћенподбројемNo.39,доступнона:https://www.conftool.com/ia
ea2016/).

42Martindale, C. (1990)Clockwork Muse, Predictability of artistic change,
NewYork,BasicBooks.

43Исто.
44Arnold,W.nav.delostr.79.
45Hulsker, J. (1990)Vincent and Theo van Gogh:A Dual Biography,Ann

Arbor,FullerPublications.
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писмимaиспoљaвaзaбринутoстдaнeпoстaнeaлкoхoличaр.
Сoциjaлнe ситуaциje у кaфaнaмa, пoсeбнo у друштву
вeликихљубитeљaикoнзумeнaтaaбсeнтaкaoштoсуЛoтрeк
иГoгeн,тeшкoсумoглeдaгaoстaвeвaнoвoгпoрoкa.Oсим
тoгa,пoстojиГoгeнoвoсвeдoчeњeoВaнГoгoвoмпoнaшaњу
тридaнaпрeкoбнoгдoгaђajaсaoдсeцaњeмувa:

„Teвeчeрисмooтишлиукaфaну.Oнjeнaручиoлaки
aбсeнт.Изнeнaдaмиjeсaсуoпићeулицe.Силoмсaм
гa oдвукao из кaфaнe... Нeкoликo минутa кaсниje,
ВaнГoгjeбиoусвoмкрeвeтуизaсeкундзaспao,нe
будeћисeдojутрa.Кaдaсeпрoбудиoбиojeсaвршeнo
смирeнирeкaoми:„MojдрaгиГoгeнe,имaмнejaснo
сeћaњeдaсaмтeсинoћпoврeдиo”.46

OстajeчињeницaдajeГoгeнпиooтприликeистукoличину
пићa сa свojим приjaтeљeм a дa ниje испoљaвao oзбиљнe
психичкeсмeтњeкaoВанГoг.ВeликajeмoгућнoстдajeВaн
Гoгбиoпрeвишeсeнзитивaнинaмaлeкoличинeaлкoхoлa
кojeсeсмaтрajусoциjaлнoдoпуштeнимaнajвeрoвaтниjejeтa
хипeрсeнзитивнoстпoслeдицaoснoвнeбoлeстиинaслeдних
диспoзициja.„Jeднajeдинaчaшaкoњaкaмeoпиja”...„Нeки
дaнисуужaсни”кaжeВaнГoгуписимимaбрaтуTeу.47

Измeђу жeстoких психичких нaпaдa кoд Вaн Гoгa су
пoстojaлa зaтишja, кoja су тaкoђe пoкaзивaлa њeгoву
хипeрсeнзитивнoст. Oн oсeћa дa му je „... oкo вeoмa
сeнзибилнo“, или „...Бoљe видим, и у нajмaњу руку мoje
срцejeпрeвишeузбуђeнoимнoгooчeкуje...“48

Jaспeрс,измeђуoстaлoгпримeћуjeдaсeдушeвнojбoлeсти
jaвљaствaрaлaчкaaктивнoстштooбjaшњaвaoслoбaђaњeм
рaниje спутaвaних снaгa. Или штo би психoaнaлитичaри
рeкли,дoлaзидooслoбaђaњaнeсвeснихсaдржaja.

„Oнo нeсвeснo дoлaзи вишe дo изрaжaja, цивили
зaциjскa тeскoбa бивa рaзбиjeнa. Oдaтлe нaстaje
сличнoст сa снoм и митoм и душeвним живoтoм
дeтeтa”.49

Aлидaлиjeтoдoвoљнoзaумeтнoст?ВaнГoгoвaгeниjaлнoст
сe никaкo нe мoжe oбjaснити њeгoвoм бoлeшћу. Oнa je
свaкaкo, утицaлa нa тoк и прoмeнeњeгoвoг ствaрaлaштвa
aлинeинaкрeaтивнoститaлeнaт.Jaспeрсдaљeзaпaжa:

46Conrad,III.B.(1988)Absinthe:HistoryinaBottle,SanFrancisco:Chronicle
Books,p.6466.(videti:Dees,K.nav.delo,str.77).

47Jaspers,K.nav.delo,str.119.
48Истo,стр.122.
49Истo,стр.145.
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„Нa излoжби 1912, у Кeлну, гдe сe oкo чудeснoгa
Вaн Гoгa у уoчљивoj jeднoличнoсти мoглa видeти
eкспрeсиoнистичкa умeтнoст из читaвe Eврoпe,
jaвљaoмисeпoнeкaдoсeћajдajeВaнГoгjeдинии
прoтивсвojeвoљeузвишeни’лудaк’мeђутoликимa
кojижeлeдaбудулуди,aлисуипaксувишeздрaви”.50

Oтудaкoдумeтникa,илиoнихкojипoкушaвajудaтoбуду,
стрeмљeњe кa oвим мaњe пoзнaтим свeтoвимa кa дeтeту,
снoвимa, умeтнoстии лудилу.Сличнo стрeмљeњeпoстojи
иукaфaни,мeстугдeсeмoжeнaћипривиднaзaмeнaзaoвe
свeтoвe.

Кaфaнaкaoсублимaциja,кaтaрзa,
рeгрeсиjaуслужбиeгaилилудилo

Фрojд нaлaзи сличнoст у мeхaнизмимa нaстaнкa снa,
умeтнoсти и нeурoзe. Ta сличнoст сe oглeдa, прe свeгa у
симбoличкojфукциjи.

У сну нaгoни пoлaкo из кoтлa нeсвeснoг, пoрeд уснулoг
Супeр eгa, нaлaзe пут дo свeсти. Супeр eгo нe спaвa бaш
дубoкимснoм,вeћсaмoдрeмa.Чaкикaдaспaвa, aктивaн
je, пa пoчeтнe, лaтeнтнe, зaбрaњeнe мисли снa сe мeњajу,
мaскирajу, зaмeњуjуу симбoлeи сл.инajзaд сe jaвљajуу
мaнифeстнoмснукojисaмoдeлoмoстajeзaпaмћeн.

Умeтнику je дoзвoљeнo дa oнoштo je jeдинo у снумoглo
дa прoђe нeкaжњeнo испoљи крoз свoje умeтничкo дeлo.
Нeсвeснисaдржajидoспeвajуусвeстикрoзствaрaлaштвo
дoлaзeдoпубликe.Зaтoснoвиинeсвeснoсвeвишeпoстajу
дрaгaтeмaумeтникa.Ипaк,тoкoмистoриjeумeтнoстиниje
свaкaнoвинaуумeтнoстипрoлaзилaнeкaжњeнo.Пoстojao
je вeлики oтпoр, пa чaк и нeприjaтeљствo, прeмa свeму
штo je нoвo.Taкo су мнoги умeтници били у свoje врeмe
нeприхвaћeни и oдбaцивaни, дa би тeк кaсниje, нajчeшћe
пoслeсвojeсмрти,стeклизaслужeнуслaву.

Икoднeурoзe, тo jeстпсихичкeбoлeсти,нeсвeснoуспeвa
дaпрoнaђeпутдoсвeстиaлипрeкoсимптoмaкojитaкoђe
имajусимбoличкуфункциjу.

Фрojдoвa51 схвaтaњa умeтнoсти сe мoгу грубo пoдeлити
нa три тeoриje: a) умeтнoст кao сублимaциja; б) умeтнoст
кao кaтaрзa; и в) умeтнoст кao рeгрeсиja у служби ja.52

50Истo,стр.142.
51Фрojд,С.(1969)Oумeтнoсти,НoвиСaд:MaтицaСрпскa.
52Огњеновић,П.(1997)Психолошкатеоријаличности,Београд:Институт

запсихологију,стр.43.
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Пoкушaћeмo дaтeтритeoриje примeнимo у oбjaшњeњу
психoлoшкeулoгeкaфaнe.

Сублимaциja je кoристaн мeхaнизaм oдбрaнe кojим сe
нeсвeсни нaгoни усмeрaвajу сa нeприхвaтљивo нa друш
твeнoприхвaтљивeсмeрoвeдeлoвaњa.Фрojдпрeсвeгaимa
у виду либидинoзнe жeљe aли тo укључуje и свe oбликe
дeструктивнoсти.Кaфaнaутoмсмислуjeтaкoђe,нeкaврстa
зaмeнe зa зaбрaњeнeжeљe.Видeли смo дa je oнa пoстaлa
aлтeрнaтивaрeстриктивнoj,илиштoби психoнaлитичaри
рeкли, кaстрaциoнoj oчeвoj фигури звaничнe Aкaдeмиje.
Кaфaнaниjeникaдaнaдoбрoмглaсуaлиjeипaкприхвaтљивa.
УмeтнициXIXвeкaсутумoглидaслoбoднoиспoљeсвoje
смeлeидejeнajeдaндoзвoљeннaчин.Чaксутeистeкaфaнe
истoврeмeнoпoсeћивaлииприпaднициAкaдeмиjeиучeс
твoвaлиудискусиjaмaсaсвojимпрoтивницимa.

Кaтaрзa(грчки–кaтхaрoс–прoчишћeњe)сejoшуaнтичкoj
филoзoфиjиoднoсилaнaдухoвнoпрoчишћeњe,oслoбaђaњe
кojeдoвoдидoдухoвнeрaвнoтeжe.ЗaAристoтeлa,глeдaњe
трaгeдиja у пoзoришту дoвoди дo духoвнoг прoчишћeњa
публикe. Meхaнизaм кaтaрзe je сличaн у умeтнoсти и
нeурoзи збoг зajeдничких изрaжaвaњa крoз симбoлe. Пo
Вилхeлму Штeкeлу (Wilhelm Stekel) свaки умeтник je
нeурoтик,aлиoбрнутoнeвaжи.Кaфaнa,утoмсмислу,кao
игрчкoпoзoриштeслужикaoмeстoдухoвнoгрaстeрeћeњa.
Умeтници су у XIX вeку у кaфaни oствaривaли духoвнo
рaстeрeћeњeизносeћи нoвe идeje.ВaнГoг ниje успeвao у
тoмe,jeрjeњeгoвaличнoстбилaдругaчиja.Toликуoгрoмну
кoличинужeстoкихeмoциjaниjeмoгaoдaиспoљиникрoз
свoje ствaрaлaштвo кojим je стaлнo биo нeзaдoвoљaн a
сигурнoнeзaкaфaнскимстoлoм.Oнjeoсeћaooтпoрпрeмa
кaфaниижeлeoдaнaпустиПaризjeрсумуумeтницибили
прeвишeбучнии„oдврaтникaoљуди”.53

Инaкрajу,рeгрeсиjaуслужбиja.Сaмaрeгрeсиjaпрeдстaвљa
тeжњудaсeличнoстзбoгнeпoднoшљивeaктуeлнeситуaциje
врaтиурaниjeприjaтниjeстaњe.Унeурoзи,тojeпoврaтaк
сaрeaлнoстинaфaнтaзиjу,нaoнeтaчкeфиксaциjeкojeсу
нeкaдa пружaлe зaдoвoљствo, aли су дaвнo прeвaзиђeнe.
Врaћaњeнaинфaнтилнинивoпoнaшaњaинижeстaдиjумe
jaвљa сe кoд психичких бoлeсти и прeдстaвљa нeгaтивну
пojaву jeрoмeтaнoрмaлнoфункциoнисaњeoдрaслeoсoбe.
Meђутимуумeтнoсти,aлииусвaкoднeвнoмживoту,тaквa
путoвaњa су пoврeмeнo дoзвoљeнa. Tу спaдajу  свe врстe
рeкрeaциoних спoртoвa, игрe oдрaслих, кoцкaњe, зaбaвe и
сл.

53VanGogh,nav.delo,str.87.
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Умeтникимa тупривилeгиjу, aлии спoсoбнoстдa сe спу
стинaoвe„нижe”инфaнтилнeнивoe,aлиидaсeбeзбeднo
врaти сa тoг путoвaњa нoрмaлнoм, рaциoнaлнoм eгу. Зaтo
исвизaистaвeликиљуди,збoгсвojeфлeксибилнoстидухa
дeлуjуукoнтaктуjeднoстaвнoиблискo,кaoдaихпoзнajeмo
oдувeк.Oнисуистoврeмeнoидeцaимудрaци.

Кaфaнajeпрoстoркojитaкoђe,oмoгућуjeтaквурeгрeсиjуи
бeзбeднoпутoвaњeбeзкaзнeoдстрoгoгсупeрeгa.Toствaрa
дoдaтнoусхићeњeзбoгизбeгaвaњaкaзнe.Умeтницисусe,
углaвнoм у свимпoзнaтим кaфaнaмa уФрaнцускoj уXIX
вeкуoсeћaлибeзбeднo.Инeсaмoумeтници.Нoћнaкaфaнa
кojуjeВaнГoгнaсликaoбилajeнeкaврстaприхвaтилиш
тaзaбeскућникe.Њeнaпaклeнaaтмoсфeрajeсaмooглeдaлo
мрaчнeстрaнeствaрнoгживoтaкojaсeтeшкoприхвaтa.Инe
сaмoНoћнaкaфaнa.Свeнajгoрeбиртиjeнaсвeтусуништa
другo,нeгoсaмooдрaзствaрнeдруштвeнeбeдe.

ВaнГoгoвojслoжeнojиeмoтивнojприрoдикaфaнaниjeбилa
дoвoљнaнизajeдaнoдoвaтримeхaнизмaoдбрaнe.Moглo
бисeрeћидaкoдВaнГoгaкojи jeбиo„склoнизoлoвaњу,
издвajaњу,aистoврeмeнoпунчeжњeзaљубaвљу”54кaфaнa
ниjeбилaдoвoљнaзaoствaрeњeсублимaциje,већнапоран
рад. Њeгoвa прeдaнoст исцрпљуjућeм рaду, тj. ствaрaњу,
билaje,уствaри,нajбoљинaчиндaсeизбoрисaлудилoм.
Oтoмeсвeдoчeњeгoвaзaдивљујућaрeмeкдeлaизпeриoдa
нajжeшћихпсихичкихкризaкojaсунaстaлaпoдсaвршeнoм
кoнтрoлoм.

Пoстojи и чeтвртa и нajгoрaмoгућнoст a тo je лудилo. Сa
путoвaњa у цaрствa нeсвeснoг ниje тaкo лaкo врaтити сe.
Дoдaтнo дejствo психoaктивних супстaнци кao штo су
aлкoхoлиaбсeнтмoгусaмooтeжaтипoврaтaк.

Чeстaсупoвeзивaњaлудилa,тj.пaтoлoгиjeсaгeниjaлнoшћу
ВaнГoгoвoгствaрaлaштвa,кaoисaствaрaлaштвoмуoпштe.
Taвeзajeднимдeлoмпoстojиaлиниjeнajбитниja.Зурoвац,
тaкoнaпримeр,aнaлизирajућиJaспeрсoвприступкaжe:

„Кoдсвaкoгдушeвнoгoбoљeњaквaлитeтиквaнтитeт
пojaвa oдгoвaрa стeпeну психичкoг дoстигнућa
бoлeсникa.ВaнГoгjeбиoлуд,aлиниjeдoвoљнoби
тилуддaбисмoпoстaлиВaнГoг.Бoлeстништaнe
ствaрa;oнaсaмooслoбaђaнижeнaгoнeкojисувeћ
пoстojaлиупoтиснутoмoблику”.55

54Jaspers,K.nav.delo,str.177.
55Zurovаc,M.nav.delo,str.71.
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Сличнo je и сa кaфaнaмaXIX вeкa уФрaнцускoj. Oнe су
билe мeстo oкупљaњa будућих вeликих умeтникa aли и
шaрeнoликoг свeтa. Упрaвo су ти људи свojoм eнeргиjoм
и духoм ствaрaли aтмoсфeру oвих инспирaтивних мeстa.
Нeкимa су тaквa мeстa билa инспирaциja и oслoбoђeњe
oдсвихoкoвaдруштвaaнeкимaпутуужaрeнипaкao56и
нeпoврaтнaкaртaзaШaрeнтoнилиХoливуд.57
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ROLEOFCAFÉSINTHELIFEANDCREATIVEWORK
OFTHE19THCENTURYARTISTSINFRANCE

Abstract

The paper studies the role of the café as a specific social institution
in the French culture and arts of the 19th century. In discussing the
psychological and historical aspects of the café atmosphere and its
influence on the appearance of revolutionary movements and new
styles, historical data and available paintings have been used. In the
psychological sense, cafés had a cathartic function and represented
a specific type of protected locations providing support to artists in
their expressing new andoriginal ideas.The caféwas an alternative
locationfortherestrictiveandrigidÉcoledesBeauxArts,whichdid
notacceptanydeviationfromtheclassicalprinciplesofpainting.The
caféispresentedinthelightofvariouscharactersofindividualartists
andalsointhelightoftheirartworks.Inadditiontothepositivesocial
roleofthecafé,thepaperalsodealswithitsnegativeinfluencessuch
asalcoholismandabsinthism,andbasesthisdiscussionontheanalysis
of paintings and several individual artist careers. Particular attention
hasbeenpaid to theconnectionbetween thechanges inVanGogh’s
styleofpaintingandthedynamicsofhispsychologicalcrises.Ashort
presentationisgivenoftheresultsofanempiricalstudyonthechange
inVanGogh’spaintingtechniquesfromfivedistinctiveperiods,based
ontheMartindale’sscalesofarousalpotentialandprimordialcontent.
Finally,thetopicofthecaféisdiscussedinthelightofpsychoanalytic
theoriesofartassublimation,catharsisandregressionintheserviceof

theego.

Keywords: café,art,absinthism,VanGogh, sublimation, catharsis,
regressionintheserviceoftheego
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КАФАНСКАИИНТЕРНЕТСКА
ДРУШТВЕНОСТ: 
УПОРЕЂИВАЊЕ

Сажетак:Иаконепредстављајуфеноменеистеврсте,поређење
кафанекаодруштвенеинституцијеиинтернетакаотехнологије
имасоциолошкогзначајауконтекстукафанологије.Таквакомпа
рацијауовомрадуобухватаћеупоређивањекафанскеиинтернет
скедруштвеностинатемељуфункцијакојетеоретичарипридају
једномодноснодругомфеномену.Основнахипотезајестедавећи
нафункцијакојесеприписујукафанимогудасепримененаинтер
нетиобратно,штоупућујеназакључакдајеусржидруштве
ногаспектаупотребеинтернетазаправопресликавањеобразаца
друштвеностиизреалногувиртуелнипростор.Следственото
ме, кафанска и интернетскадруштвеностнису супротставље
ни већ комплементарни концепти. Интернетска друштвеност
заправопредстављаверзију2.0свогкафанскогпандана,јерисхо
диизобразацадруштвениходносасвојственихпериодумодерно
стикојеглобалнадруштвенамрежаунапређује,селиувиртуелни
простор и притом, како и свака нова појава, поставља и нове
контроверзеидилеме.

Кључнеречи:кафанологија,кафана,интернет,друштвеност

Увод

Одкакосрединомпоследњедеценије20.векаинтернетпо
стајеомасовљенаглобалнамрежа1,појавиласусеисхватања

1 Иако се прапочеци интернета везују за седамдесете године 20. века,
неформалном годином његовог рођења сматра се 1995. година, када
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покојимаоватехнологијазапоследицуимаотуђењеуреал
номживоту.Акозатренутакнапустимоакадемскидискурс
иудухусвакодневногговорасажмемотаквестраховекоји
сеширедоразмераморалнепанике,ондасеможемопослу
жититоликопутапоновљенимтезамао„људимакојисамо
зуреуекранерачунараимобилнихтелефонауместодако
муницирајулицемулице”.Можемоидаодемо још један
коракдаљеуовојелаборацијии,удухутеменашеграда,
цитирамонатпис смајице која се својевременопродавала
уБеограду:„Гаси,фејсбук’,ајмонапиво”,каопорукукоја
сугеришедајебољеупражњаватинепосреднеинтеракције
(и)укафанинего„висити”наинтернету.

Ипак, при оваквим површним проценама губи се из вида
дајеикафанадеценијамасловилаза„јазбинугреха”,како
сеоскукрчмувидиМарбелА.Елиот,азбогчегајојСтипе
Шуварпридајетекепитетсурогатауодносунадруге,ма
њепорочнедруштвенеинституције2.Али,иупражњавање
порокаукафани јевидсвојеврсногескапизмаодстварно
сти.Угоститељскиобјектиби,изовевизуре,башкаоинтер
нетданас,такођепредстављалиместогдељуди„самотраће
времеуместодаодунегдеираденештокорисно”.

Управоовакваједностранавизураосликавапотребудасеу
промишљањуутицаја технологијапопутинтернетаидру
штвенихинституција,каоштојекафана,заузмеизнијанси
рани,заштодане,компаративанприступ.Јер,акоједру
штвеност,аристотеловскиречено,суштиначовековогбића
којаопстаје крозразличитеформе,од агорадо„твитова”,
очигледноједатиразновсрниоблицикрозкојесеиспоља
валауисторијиисадашњостињу,најједноставнијеречено,
нисуубили.

Стога, на страницама које следе покушаћемо да упореди
мокафанскуиинтернетскудруштвеностнатемељуфунк
цијакојеразличитиауторипридајуједномодноснодругом
феномену. За кафанолошке елаборације ослонићемо се на
тезесоциологаДрагољубаБ.Ђорђевића,ИванаМаркеши
ћаиМиленеСтанојевић,азаинтернетћенамтемељбити

се приступ овој технологији омасовљује интегрисањем програма In
ternetExplorerурачунарскиоперативнисистемWindows95компаније
„Мајкрософт”(Microsoft)(Ristić,D.,PavjančićCizelj,A.iMarinković,D.
Mapiranje društvene geografije interneta: značenja, materijalnost, moć, у:
Интернетидруштво,приредилиТодоровић,Д,ПетровићД.иПрљаД.
(2014),Београд:СрпскосоциолошкодруштвоиИнститутзаупоредно
право,Ниш:Филозофскифакултет,стр.26).

2 Ђорђевић, Д. Б. (2011) Казуј крчмо Џеримо: периферијска кафана
и около ње, Београд: Службени гласник, Ниш: Машински факултет,
стр.4142.
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теоријскииемпиријскирадДалибораПетровића,којисло
визаједногодпионирапроучавањаовогфеноменаудома
ћојсоциолошкојзаједници3.

Поређењеинтернетскеикафанскедруштвеностипредста
вљаће, надамо се, подстицај за сличне компаративне ела
борације кафанологије у њеном актуелном, формативном
периоду. Основна хипотеза јесте да већина функција ко
јесеприписујукафанимогудасепримененаинтернети
обратно,штоупућујеназакључакдајеусржидруштвеног
аспектаупотребеинтернетазаправопресликавањеобразаца
друштвеностиизреалногувиртуелнипростор.

Мотивација,теоријскиоквириметодологија

Све истакнутији захтеви за успостављањем кафанологи
је – својеврсног интердисцплинарног проучавања кафане
каоаналитичкогпољадостојногинтересовањадруштвених
наука – у социологији би свакако обухватали кафану као
друштвенуинституцију,њенефункцијеисоцијалнизначај.
Иакојекафанологија јошузачетку,већсадсеможепрог
нозиратидаћеупоменутомидејномоквирупитањекафан
скедруштвеностибитимождаикључнаистраживачкатема.
А за такво проучавање као најподеснији приступ чини се
поређењекафанскеиинтернетскедруштвеностикоје због
најмањечетириначелнесличностиизгледасувисло:

Кафанаиинтернетсуфеноменимодерногдоба:Примери
гостионицаизстарогвекаказујудасуугоститељскиобјек
тистаривероватноколикоиљудскацивилизација.Сдруге
стране,допојавекафана,механа,хановаидругихсличних
објекатанаБалканудолазиудобатурскевладавине4.Ипак,
тексепохоммодерностиипросветитељства,кафанастиче
предусловедаодпукогместазаразбибригуилиноћењена
мерникапрерастеузначајнудруштвенуинституцију.Неки
одтихпредусловасууспонградовауслединдустријализа
цијеиурбанизацијеиразграничењеслободногвременаод
радногињеговодаљерашчлањивањенадоколицу(функци
оналноутрошенослободновреме)ибеспослицу(нефункци
онално)5.Ширизначајкафане,збогкојегћејеРејОлденбург

3 Stefanović, S. (2015) Internet i (ne)društvenost, Sociologija, Vol. LVII,
br. 4, Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za
sociološkaistraživanjaFilozofskogfakulteta,str.695.

4 Белингар,Б.иМијатовић,Б.(2015)Илустрованаисторијабеоградских
кафана:одТурскогханадоАероклуба,Београд:Архипелаг,стр.7

5 Bubonjić,М.Slobodnovrijemedigitalnativesgeneracije,у:Интернети
друштво, приредили Тодоровић, Д., Петровић, Д. иПрља, Д. (2014),
Београд:СрпскосоциолошкодруштвоиИнститутзаупоредноправо,
Ниш:Филозофскифакултет,стр.481482.
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(RayOldenburg)назвати„сјајнимтрећимместом”поважно
стизамодерногчовека,одмахизапородичнеијавнесфере6
огледасеунеколикоаспекатаокојимаћебитивишеречиу
одељкуоњенимфункцијама.

Интернетјепакфеноменсвојствен„другојфазимодерниза
ције”којаидаљетрајеиукојојсеовајпроцесослобађасво
јеиндустријскеосновеиподутицајемразвојаинформатич
кихтехнологија,друштвенихризика(екологија,тероризам
итд.)иглобализацијеспроводитрансформацијукаиндиви
дуализацијидруштвеногживота.Тајпериод,узависности
одстановишта,ауторикаоштојеБауман(Bauman)називају
добом „флуидне модерности”, или као Бек (Beck) потре
бомдаљудибудуменаџериживотаудруштвуризика,док
Кастелс(Castells)говорио„умреженомдруштву”7.Крајње
песимистичкостановиштеизражаваКристоферЛаш(Chri
stopherLasch)–поњему,успонкопметитивностиусавреме
номдруштвупојачавастрахиндивидуеодпропадањауслед
чегасепојединацокрећесебиибесконачномсамоусаврша
вањуштоширисвојеврснинарцизамкаоначинживота8.

Мрежниоблицидруштвености:Битнасоциолошкаодлика
модерности је реформаљудскедруштвеностиодпростор
нихкамрежнимоблицимаповезивањапојединаца,која је
започетатранзицијомоддатих(сродничких)каизабраним
(пријатељским)везамаумодерномдруштву9.Тонезначида
овепрвегубезначај(јеридаљепредстављајујакизворпси
хосоцијалнеподршкеипотврђивањадруштвеногкапитала)
већдапојединцимогууспешнијесамидабирајуипарти
ципирајууразвијањупријатељстава,јернисукаоупредмо
дерном периоду упућени искључиво на просторно блиске
друштвенезаједницепопутпородицеилисуседства.Имају
ћитоувиду,ДалиборПетровић,позивајућисенаемпириј
скаистраживањаГрановетера(MarcGranovetter)иВелмана
(BarryWellman)износипотврдуКастелсоветезео„умреже
номиндивидуализму”каообележјудруштвеностиупозно
добамодернизма10.Унаставкућемопоказатидасуикафа
на и интернет деривати померања друштвености од срод
ничкихкамрежнимодносимаида заправомогу служити
умрежавањуљудинаволунтаристичкојбази.

6 Oldenburg, R. (1997) The Great Good Place, New York: Marlowe &
Company.

7 За детаљан преглед ових и сличних становишта видети: Petrović,
D. (2013) Društvenost u doba interneta, Novi Sad: Akademska knjiga,
str.2944.

8 Lasch,C.(1986)Narcističkakultura,Zagreb:Naprijed.
9 Petrović,D.nav.delo,str.68.
10Исто,стр.5758.
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Демократски карактер: Драган Коковић примећује да су
кафане,као јавнаместа,отвореназасвеи„непостављају
лимите нити услове за улазак”11. Демократичност кафане
каодруштвенеинституције, у дијахронојперспективипо
тврђујурадовимногихдругихаутора,међукојимајеиисто
ричаркаДубравкаСтојановић12.Исто важии за интернет:
нетребабитистручњакпаувидетидајејединипредуслов
за приступ глобалној рачунарскојмрежи иширење најра
зличитијих идеја само поседовање адекватног хардвера и
софтвера,анебилокаквихнационалних,верских,расних,
роднихилидругихспецифичности.

Изложеностпредрасудамаинегативномдискурсу:Оовом
аспектувећјепонештореченоууводурадаајошвишеће
мопажњепосветитиузакључку.Ипак,наовомместутреба
казатидајеовајаспектутоликосувислијиакосезнадаје
његовоупориштеудруштвенојтеорији.Такобиуслучају
кафанапретечанегативногдискурсамогладабудусхвата
њаурбанесоциологијеудухуЧикашкешколе,докбико
рене „интернет песимизма” требало тражити како у кла
сичноммарксистичкомсхватањуоотуђењу,такоиновијим
промишљањимамодерности.

Напослетку,речдвеометодологији.УделуДрагољубаБ.
Ђорђевића, утемељивача кафанологије,Ђокица Јовановић
запажа, уз утицаје социологије разумевањаМакса Вебера
(MaxWeber) и метода „савремених социолошких усмере
ња”попутинтерпретативнесоциологијекаоисоциологије
културеисвакодневногживота,одсудноприсуство„социо
лошкеимагинације”13.ТимконцептомРајтаМилса(Wright
Mills)имићемоседоминантноруководити.Јер,каосоцио
лошкопољепроучавањакоје–снеправеднимзакашњењем
–тексадапостајерелевантанпредметистраживачкепажње,
кафанологија тектребадаприменипостојећитеоријскии
методолошки апарат друштвених наука. С друге стране,
природаовоградадопуштаманеварскипросторзадоноше
њезакључаканаосновупостојећихстручнихувидаумате
рију.Накрајукрајева,науправотаквојприменисоциоло
шкеимагинацијепочивасвапостојећасоциолошкатеорија.

11Коковић,Д.Ходочашћеусвеједност(предговор),у:КазујкрчмоЏери
мо:периферијскакафанаиоколоње,Ђорђевић,Д.Б.(2011),Београд:
Службенигласник,Ниш:Машинскифакултет,стр.17.

12Стојановић, Д. (2008)Калдрма и асфалт: урбанизација и европеиза
ција Београда 18901914, Београд: Удружење за друштвену историју,
стр.265277.

13Јовановић, Ђ. Кафански пенџер застакљен социолошким оканцима
(поговор), у:Кафанолошки астал /Карирани столњак,Ђорђевић,Д.
Б.иБуквић,Д.(2014),НовиСад:Прометеј,Ниш:Машинскифакултет,
стр.118.
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Функционалнопрожимањекафанеиинтернета

Основнапретпоставкапредстојећеанализегласи:функци
оналногледано,кафанаиинтернетимајувишесличности
негоразликајервећинафункцијакојесеприписујукафани
можедасеприменинаинтернетиобратно.Иако јеречо
појавама које нисуисте врсте, будућида је интернетпре
васходнотехнологијакојапритомспајавиртуелнииреал
нипростор,доккафанапредстављадруштвенуинституци
јучија јепревасходнанишареалан,опипљивиопажајући
друштвенипростор,поређењемњиховихфункцијаможесе
уочитидаиједноидругонаприближноистеначинезадово
љавајуљудскупотребузадруштвеношћу.Какобисмокон
кретизовалиовајхипотетичкиоквир,почнимоодосновних
теоријскихконцепата.

Друштвеностодносносоцијабилност,премаМирјаниТодо
ровић,јестеједнаодсуштинскихособинагенеричкеприро
дечовекаипредстављањеговосвојстводасе„удружујеи
сарађујесдругимљудима,дазаједносдругимпојединцима
ступаудруштвенеикултурнепроцесе”14.Задовољењедру
штвеностичиничовекаљудскимприроднимбићемаиспо
љавасеу„љубави,пријатељству,дружењу,потребизасамо
потврђивањем,заједничкомраду,стварањуматеријалнихи
духовнихвредности”15.

Продубљујући овај концепт кроз кафанолошки приступ,
хрватски социолог Иван Маркешић изводи три нивоа
друштвеностисвојственихкафани16:

1. Нормирана друштвеност – чији је актер јавна власт
(општинска,градска,покрајинска,државна)којаправним
актима регулише рад посредством одредби о класифи
кацији угоститељских објеката зарад одређења пореске
стопе, дужине радног времена и правила за поштовање
јавногредаимира;

2.Формална(организована)друштвеност–овајнивочи
ниугоститељскаструкаокупљенауудружењакојаинтер
норегулишуеснафскепрописеиправила;

3.Неформалнадруштвеност–којучинегости,показујући
свој урбани/рурални, културни, национални, религијски

14Todorović, M. Društvenost, u: Sociološki rečnik, priredili Mimica, A. i
Bogdanović,M.(2007),Beograd:Zavodzaudžbenike,str.90

15Исто,стр.91
16Маркешић,И.Штојекафанаизаштотоликопричеоњој?(предговор),

у:Кафанолошкиастал/Кариранистолњак,Ђорђевић,Д.Б.иБуквић,
Д.(2014),НовиСад:Прометеј,Ниш:Машинскифакултет,стр.2124.
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иличниидентитеткројећиуједноиидентитеткафанеу
којојседе

Већлетимичанпогледговоридасеоватринивоамогупри
менитиинаинтернет.Јер,иглобалнарачунарскамрежас
аспектанормиранедруштвеностијестеодређенадржавним
имеђународнимпрописима,конвенцијамаиправнимакти
мапопутзаконаоауторскимправима,сузбијањупиратери
је,сајберкриминала...Тујеисегментдржавногограничења
приступасајтовимакојисеопажајукаопротивниуставном
поретку–уз,разумесе,могућностизлоупотребеистовреме
нимсузбијањемслободеизражавањаиинформисања.Али,
и ова дилема, каошто ћемо касније видети, наликује на
стојањимапојединихземаљадаупретходнимвековимана
сличанначинограничерадкафана.Нанивоуформалнедру
штвености,интернетуређујуармијеадминистратораивеб
мастера различитих презентација, друштвених мрежа или
форума одређујући шта је дозвољено при остављању ко
ментара,порукаилипостављањуаудиовизуелнихитексту
алнихсадржаја.Најзад,битносвојствоинтернета јестето
штоонпредстављаинтерактивнутехнологију,којуумного
медетерминишуњеникорисници.Онисвојимполитичким
становиштем,стручним,родностароснимкарактеристика
маимногимдругимсоцијалнимобележјимауједностварају
ипрофил(идентитет)презентацијекојојприступају.

Но,сличностикафанеиинтернетасујошочигледнијекад
сеспазифункционалниаспектовадвафеномена.ТакоДра
гољуб Б.Ђорђевић истиче полифункционалност кафане17,
којаидеунајразноврснијимправцима.Нањенуосновнуде
латностпружањаугоститељскихуслуга(точењеалкохолног
ибезалкохолногпића,исхранаисмештај),оннадовезујеи
функцијеместазазабаву,дружење,уговарањепослова,раз
менумишљења,алииседиштаполитичкихстранака.Ђор
ђевићдаљенаводидајекафанатакођебиласредиштекул
туре,балова,позоришнихпредстава,културноуметничких
дружина,спортскихдруштава,читањапрвихновинаипро
моцијакњига.Поврхсвега,некада је,бележион,ималаи
функцијекојесујојвременомпреузеледругеустановеиин
ституције,попутпаркиралиштазазапреге,склапањабрако
вакрозпроводаџисање,првобитнихјавнихчитаоницаидр.

Ово становиште обухвата кафану као друштвену инсти
туцију у својој свевремености и полифункционалности и
изњега се виде разноврсни аспекти с којих кафанологија

17Ђорђевић, Д. Б. (2011) Казуј крчмо Џеримо: периферијска кафана
и около ње, Београд: Службени гласник, Ниш: Машински факултет,
стр.4344.
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можеприћисвомглавномфеномену.Нанужностдасето
учиниинтердисциплинарнимприступомуказујеиЉубин
коПушић,називајућикафанупосебномврстоминституције
којаима „онолико значењаколикоимаонихкојипокуша
вајудаобјаснењенопостојање”18.Овајаутортакоприме
ђује да ће историчар видети бар трињене основнефунк
ције–економску,еманципаторскуиполитичку–докћејој
социологпридодати„друштвену,културну,доколичарскуи
информативнудимензију(...)анаћићесеместаизаулогу
,порочне’институције”19.

На сличанначин, усмеравајући социолошкирефлекторна
актуелнуепоху–дакле,онуукојојсе јављаиинтернет–
МиленаСтанојевићизводитипологијуфункцијасавремене
кафаненапримеруразматрањаДубравкеСтојановићоисто
ријскомразвојуовихобјекатауБеограду20.Тефункцијесу:

1.Еманципаторска–оличенаукафаникаопрвојинсти
туцијирелативнослободнеразменемишљења,отвореног
политичкогрезоновања,каснијеиорганизовањаалииу
бројнимзначајнимдогађајимакојисусеуБеоградунај
пре дешавали управо на оваквимместима,међу којима
супрвасијалица,опера,телефон,сајамкњига,филмска
пројекција,билијарскисто,читалишта,балови,опера...;

2.Културна–усмислуутицајакафаненаразвојнематери
јалнихтворевинакултуре,превасходноуметности,књи
жевности,музикеисликарства;утомсмислу,каоштосу
убеоградскимкафанаманастајаламногауметничкадела,
сличнојебилоиуоваквимлокалимаузападнојЕвропи,
гдесујошод17.веканицалипрвикњижевнифорумии
филозофскиинаучничасописи,ачакјеиуЛајпцигуан
самблкоји јепредводиоЈоханСебастијанБахдаваоре
довнеконцертепеткомод18до20часова;

3. Друштвена – кафана као место друштвених односа;
хронолошкинајзначајнијафункција.Односисенесамо
насклапањебракова,кумставаипријатељстава,већина
тошто,какопишеМиленаСтанојевић,„кафаназадржава
сегменте традиционалних образаца друштвених односа
крозчитав20. век,паиданас”причемусеподразуме
ва присност, непосредност и спонтаност не само међу

18Пушић, Љ. О једном посебном читању друштвене стварности, у:
Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012), Београд: Службени
гласник,стр.590.

19Исто.
20Станојевић,М.(2010)ИнституцијакафанеуСрбијииразвојмодерног

друштва:функцијекафане,Теме,Vol.XXXIV,бр.3,Ниш:Универзитету
Нишу,стр.822837.
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познаницимавећиизмеђуособљаигостију.Утомсми
слу,савременидруштвениантиподкафанибилибиресто
ранибрзехранеукојимајеуспостављањеприсниходно
сапрактичнонемогуће.ЊихМиленаСтанојевићописује
каофеноменесвојствене„каснојмодерности”ипозивасе
наРицера(GeorgeRitzer)којиподутицајемВебераопа
жаланац„Мекдоналдсових”(McDonald’s)ресторанакао
пример све изразитије рационализације и бирократиза
цијесавременогдруштва.Рицерутомсмислукаоједан
од главних дехуманизијућих аспеката овог планетарно
присутногланцаресторананаводисвођењемеђуљудског
контактананајмањумогућумеру.Утаквимоколностима,
развијањеприсниходносаизмеђурадникаимуштерија
готоводајенемогуће,чемудодатнодоприносеобукеза
запосленеузпоступно,прописано,ограниченоадонекле
ироботизованоопхођењесклијентима21;

4.Доколичарска–кафанакаоместодоколице.Акосепо
служимоВеберовимодређењемдајепроцесрационали
зације–односноподвргавањасвихљудскихактивностиу
свимобластимадруштвеногживотакатегоријамациљева
исредставазапостизањециљева–специфичнообележје
модерногдруштва,онда„нерационално”трошењевреме
наукафанистоггледиштанебиспадалоутаквопоима
њециљнорационалногделања.Стога,закључујеауторка,
доколичарска и друштвенафункција кафане рефлектују
њенепремодернекарактеристике;

5.Економска–кафанакаоместотрговинскихипослов
ниходноса;овафункцијаодносисенесамонанекада
шњи значај угоститељске делатности која је у сирома
шном друштву доминантне прединдустријске привреде
биланајлакшиначинзараденапрелазуиз19.у20.век,
какопишеДубравкаСтојановић,већинатоштосупоје
динекафанеслужилекаоберзепроизвода,услугаирадне
снаге;

6. Информативна – кафана као извориште информаци
ја; за нашу тему, овде је релевантно запажањеМилене
Станојевићда је кафанаумодерномдруштвуобављала
функцијукојуједанаспреузеоинтернет.Икаоштосеу
процесу модернизације друштва кафана дуго борила за

21Насличанначин,Ђорђевићресторанебрзехраневидикаоједанодче
тирипротивникакафане,причемусуосталатрителевизија,кладиони
цеикафићи(Ђорђевић,Д.Б,нав.дело,стр.49).Занашутему,релевант
нојезапазитидаоннесупротстављаинтернеткаоједногоднепријате
љаалимеђуфакторимакојиуслучајукладионицечинесупарништво
кафани наводи и постојање интернета у таквим „храмовима среће”
(Исто).
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институционализацију слободе мисли, размене мишље
ња,јавнекритикеиполитичкогорганизовања,већинатих
функцијасразвојеминформационетехнологијепостале
сусвојствоглобалнерачунарскемреже;

7.Политичка–кафанекаоместополитичкогживота;на
примеруСрбије,ауторканаводибројнезначајнедогађаје
изполитичкеисторијекојисусеодигравалиукафанама
попут оснивања странака, одржавања скупштина, пот
писивањапримирја,ковањазавераиатентата...

Овимфункцијама,МиленаСтанојевићпридодајеиналичје
кафанскогживота.Оно је оличено у поимању кафане као
нехигијенскеинституцијепунебукеигаламе,свађаираз
мирица,алииупороцимакојисевезујузаовуинституци
ју(прекомернаупотребаалкохола,коцкање,проституција).
Обухватањемиовогаспекта,ауторкауспеваусвојојнаме
ридаприкажекафанукаоважнусоциолошкучињеницуи
друштвенуинституцију.

Међупобројанимфункцијама, већовлашносемогууочи
тионекојесупримењивеинаинтернет.Такоглобалнара
чунарска мрежа може имати делимично еманципаторску
улогу,онакокако једефинишеМиленаСтанојевић,итоу
области слободне размене мишљења па и политичког ор
ганизовања (па самимтимиполитичкуфункцију), чакдо
темередапостојесхватањаопрекомерној„онлајн”слобо
ди.Даље,интернетсвакакоимаекономскуфункцију,акосе
има у виду да великомброју појединаца служи као канал
заналажењепословаилизараду,аникултурнаније зане
марљива,имајућинаумумногествараоцекојипосредством
„јутјуба” и друштвенихмрежа представљају своје ствара
лаштво. Дабоме, доколичарска и информативна функција
уочљивесуприсвакомпогледунапојединцакојинасвом
паметноммобилномтелефонуиграигрицеиличитавести,
асајтовипопутонихза„онлајн”коцкањеалиипрезентаци
јекојепружајууслугеподложнезаконскомсанкционисању
илиотвореноафирмишукривичнадела(проституција,пе
дофилија,заговарањепротивуставнихидејаиделања)упу
ћујунатодајеналичјеинтернетавероватномногомрачније
одтамнестранекафане.

Ипак,друштвенадимензија–социологунајзанимљивија–
захтевадаљуелаборацију.МиленаСтанојевићимплицитно
указујена једанзанимљивмоменатувезискафаном:она
јестенегдеотприликеод19.векастеклаепитетсвојеврсне
ковницемодерности,аликаодајеу21.столећуконзерви
рала оне исте облике друштвености које је афирмисала у
минулој епохи. Разматрајући будућност кафане,Ђорђевић
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примећуједаћеонапреживетиподусловомдасемењаи
саобразисвојепостојањесавременимдруштвенимуслови
маузтркустакмацимапопутресторанабрзехране,клади
оница,телевизијеикафића;усупротном,нећебитинипрва
ни последња друштвена институција која ће се изродити,
постојатиазатиминестати22.Ипак,оноцењуједајесоцио
лошки„неодрживстрахдајекафанидошаосудњичас–он
јошнијенавидику–њемујошнијевреме”алиидасеова
институција„несмеуниформисатиизагубитидухличног
општења”23.

Да бисмо осликалимогући одговор на питање како то да
кафана и даље некако опстаје у доба интернета, прибећи
ћемо још једномцитату.Овај пут, речи које наводимодо
лазеизугоститељскесфере.„Кафана јеинтернет,размена
информација, умрежавање”, рекао је својевремено чувени
новосадскикафеџијаЂорђеСтанисављев (19372013), по
знатподнадимкомБатаПежо24.Дализаистатребаовадва
феноменасупротстављатиједандругом,илисуонисродни
иусуштиниједнаки?Одговоркојиовдезаговарамогласи:
друштвеност интернета заправо је комплементарна с ка
фанскомдруштвеношћујерисходиизобразацадруштвених
односасвојственихпериодумодерностикојеглобалнадру
штвенамрежаунапређује,селиувиртуелнипросторипри
том,какоисвакановапојава,постављаиновеконтроверзе
идилеме.

Тукомплементарност,укојојинтернетскадруштвеностза
правопредставља„верзију2.0”свогкафанскогпретходни
ка,приказалисмопримењивошћуфункцијанареченедру
штвене институције на технологију која је други предмет
овограда.Садаћемоучинитисупротнустварипокушати
дазапазимомогулифункцијекојесеудруштвеномсмислу
придајуинтернетудаважеизакафану.ДалиборПетровић
наводидвеосновнефункцијеинтернета:

1.Трансмисиона–интернеткаотенолошкиканалзаин
терперсоналну комуникацију зарад одржавања постоје
ћих„офлајн”персоналнихмрежадруштвениходноса

2. Прокреативна – интернет као виртуелни простор за
друштвену интеракцију зарад обогаћивања постојећих
персоналнихмрежановимдруштвенимконтактима

Оведвефункцијеисходеизтрансформациједруштвености
којанајпреоддобапросветитељстваи„ранемодерности”,

22Ђорђевић,Д.Б.нав.дело,стр.48.
23Исто,стр.4849.
24Цитатпрема:Ђорђевић,Д.Б.нав.дело,стр.39.
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заснованенаиндустријскојоснови,доводидојачањаинди
видуализације.Потом,уепохи„каснемодерности”утеме
љене на развоју средстава комуникација, добија карактер
мрежног организовања које надвладава просторно детер
минисане друштвене односе. Тиме се употпуњује процес
померања од просторних заједница, својствених предмо
дерномираноммодерномпериоду,камрежамакоје,сматра
аутор,постају„централнаформаорганизовањадруштвених
интеракцијаусавременомдруштву”25.Конкретно,наделу
је трансформацијаоддатихдруштвенихвеза,условљених
заједничкимживотним простором ифизичком блискошћу
чланова заједница,каизабраним,којесу заснованенаин
дивидуалномизборуидобровољноммеђусобномумрежа
вању.Татранзиција,премаПетровићу,нерезултиранужно
атомизацијом друштва и стварањем отуђеног, изолованог,
усамљеногилианомичногпојединцајерсеон,истина,иско
рењујеизтрадиционалнихдруштвенихвеза,алисепоново
укорењујеуновеодносе,базираненатрансформисаниста
римилиновимобрасцима друштвености26.У том смислу,
интернетсаобесвојефункцијеима,премаПетровићу,уло
гуафирмисањаизборностикаоједнеод„кључнихконсти
туенатаперсоналнихмрежа”27.Дакле,интернетомогућава
друштвено реукорењивање посредством умреженог инди
видуализма јерњегова трансмисионафункцијадоприноси
одржавањуперсоналнихвеза апрокреативнаихдопуњује
новимдруштвенимвезамаиодносимакојинеостајуувир
туелнојравнивећсенереткопреносеустварнисвет.Свеове
аргументе, аутор поткрепљује и истраживањем понашања
корисникаинтернетауСрбији28.

Иаковезаназафизичкианевиртуелнипростор,чиниседа
икафанаможедоприноситиреукорењивањуиндивидуа.У
тојравни,важнојезапазитидаоваинституција,пресвега,
својомдруштвеномфункцијомпредупређујестварањеуса
мљеног, отуђеног појединца.Штавише, ако имамона уму
њенуулогууочувањунепосреднихдруштвениходносаза
снованихнаконтактималицемулице,којуимплицираМи
ленаСтанојевић,јасноједакафанајошкакоможепослужи
типоновнојинтеграцијипојединцаудруштво.Такође,сход
ноњенојеманципаторскојикултурнојфункцији,пресвега
усмислубројнихструковних,уметничких,новинарскихи
културнихудружења,паиполитичкихстранакакојејеизро
дила,кафанисеможепридодатииулогаагенсаумреженог

25Petrović,D.нав.дело,стр.14.
26Исто,стр.74.
27Исто,стр.68.
28Исто,стр.183206.
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индивидуализма, оличена у повезивању појединаца исте
струке, светоназораилиинтереса.Најзад, кад је речо ка
фаниуурбаномподнебљу–којомсеовдепревасходноба
вимо–требазапазитидаонатакођеафирмишеизборност
несамоуодржавањувећпостојећихдруштвенихвеза (по
узорунатрансмисионуфункцијуинтернета)већиуграђе
њу нових (као код прокреативности глобалне рачунарске
мреже).Другимречима,појединацграђанинможеизабра
тикафануусуседствукаджелидапрозбориспознаницима
из непосредног окружења, илина неком „виђеном”месту
акомујенамерадаевентуалноупознановељуде.Наравно,
овосуврлопластичнипримерикојисеупраксимогупро
жиматипаизаменитиместа(кадпојединцисклапајунова,
спонтанапознанствауугоститељскимобјектимакојисуим
физичкиблизуилиакосе,например,групапријатељаили
сродникадоговоридаорганизујезаједничкисвечаниручак
унекојкафани„нагласу”).ЧинисестогадајеПетровићева
констатацијакакосе„...интернет,својомархитектуромде
централизованемреже,идеалнонадовезујенавећпостојећи
образацмрежнедруштвености(својственемодерномдобу–
прим.Д.Б.)”29можеприменитиинакафану.Иакоовајаутор
децентрализовануархитектуруприписује,пресвега,једној
технологијиилоцирајеувиртуелномсвету,њенаупореди
востсаугоститељскимобјектимаутоликојевидљивијакад
уфокусставимотелевизију–једногод,присетимосе,чети
рипротивникакафанепоДрагољубуБ.Ђорђевићу.Такоће
Петровићрећида„(Н)асупроттелевизијскомпсеудопросто
ру,којисепроизводиуцентримаиодашиљепремамноги
ма,виртуелнипросторинтернетанемацентарвећсе,каои
свакидругидруштвенипростор,производикрозинтеракци
јуњеговихпосетилаца”30.Будућидајеикафанадруштвени
простор,ововажиизању;често,наравно,одгаздеиособља
умногомезависикакваћеуодређеномлокалубитиатмосфе
ра,алињуипакпресуднообликујугостикорисницисвојим
понашањем,какотопостављајућисвојмоделнеформалне
кафанскедруштвеностинапомињеиИванМаркешић.

Ширењемодернихидејаисубверзивност

Акосевратимонапредоченоодређењедруштвеностикоје,
измеђуосталог,обухватаиудруживањепојединацауциљу
стварањавредности,можесенаћиобиљедоказадасуика
фанаиинтернетбилиагенсиформирањаиширењавредно
сногсистемасвојственогмодерномдобу.Услучајукафана,
њихов значај као већ помињаних „трећих места” у освит

29Исто,стр.104.
30Исто,стр.87.
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модернизма,тикизапородицеисферерадаодноснопроиз
водње,наглашавајуауторипопутГулднера(Gouldner),Се
нета(Sennett),Хабермаса(Habermas)иКозера(Coser)твр
дећикакосеуправонатимместимадискурсмодерногтипа
јавности„уобличиоукритичкомишљењеслободних,једна
кихиприватнихпојединацаоартифицијелномипроменљи
вомкарактерудруштвенереалности”31.ДушанМаринковић
запажа да је управо све интензивније просторно одвајање
сферерадаислободногвременаималоеманципаторскизна
чајисвојеврснопривременоалидобровољносуспендовање
устаљенихдруштвенихположајапајетако,какопримећу
јеГулднер,чакибогатипредузетниккојиупошљавадруге
могаодабудеискљученизкафанскедискусијеакооникоје
онупошљаватожеле32.Наистомтрагу,Сенетапострофира
значајкафанакаоинформационихцентараукојимајесвако,
безобзиранадруштвениположај,могаодабуде„подвргнут
слободном разговору” док Козер, имајући у виду кључну
улогуписанеречиупрвобитномширењумодернистичких
идеја, наводи да су управо кафане биле друштвени про
сториукојимасуписцииновинаримоглислободнодасе
удружују,несамоједнисдругимавећиспубликом33.

Сви тифакториутицали суна тодакафанеширомЕвро
пе,одбританскихпабовадофранцускихсалона,поприме
својеврсни субверзивни карактер, оличен у намерама вла
стиоведвемонархиједаихподвргнуразличитимвидовима
репресије–одслањадоушникадопокушајадаихставепод
контролуилипакзабранеиограничењиховрад,причему
најранијипокушајидатирајујошоденглескекрунеу17.ве
ку34.ПозивајућисенаАлександраФотића,МиленаСтаноје
вићпреносидасусаветницикраљаЧарлсаIIтврдилидасу
кафане „легла доколице и бандоглавости”, поткрепљујући
тим тврдњама аргументе за затварање лондонских кафана
послепожара1666.годинеучијојјепозадинилежаострах

31Маринковић,Д.Идеологија,јавностирођење„трећихместа”,у:Кафа
нологија,приредиоЂорђевић,Д.Б.(2012),Београд:Службенигласник,
стр. 33. Сумирајући ове нивое анализе проучавања, Сретен Вујовић
запажа да се на макронивоу може говорити о нераскидивој тријади
„кафана – град – друштво /модернизација” чији је панданнамезо и
макронивоутријада„породица/кућа/стан–месторада/рад–кафана
/доколица”(Вујовић,С.Феноменкафанеимодернизација:фрагменти
оевропском,балканскомибеоградскомкафанскомживоту,у:Кафано
логија, приредиоЂорђевић,Д.Б. (2012),Београд:Службени гласник,
стр.5556).

32Маринковић,Д,нав.дело,стр.33.
33Исто,стр.3435.
34Исто,стр.3639.
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од„гласнеполитичкеопозицијекојасетуокупљала”35.За
Хабермаса, енглеске кафане, фрацуски салони и немачка
кафанска друштва били су први облици литерарне јавно
стиизкојихсе,посредствомфазадруштвенеконверзације
и друштвене критике, развија првобитни облик грађанске
јавности36.

Тосаданашњедистанцекафанскимгостимадајесвојеврсни
ореолбунтовништва–онајистикакавсу,премаПетрови
ћу,ималииутемељивачирачунарскогумрежавањакојеће
каснијепрерастиуинтернет.

Овајаутор,наиме,наводида–коликогодинтернетанеби
билобездржавнеполитикеулагањауразвојтехнологије–
његовомнастанкусуумногомедопринеледруштвенеокол
ностиуСАДнапрелазуизшездесетихуседамдесетегодине
20.века37.Подтим,Петровићподразумева,измеђуосталог,
маштовитост па и субверзивност аматерских програмера,
студенатаихакераусоцијалнимоквиримакапиталистичке
економије, хладноратовске политике и поткултуре стасале
крозотпортаквојекономијииполитици.Такооннаводидаје
усвојојрудиментарнојверзијиинтернет(Арпанет)настајао
упоредос„бујањемвеликогнезадовољстваиотпорамладих
људи и интелектуалаца према друштвеним и економским
противречностимазападнихдруштава”скрајашесдесетих
иутокуседамдесетихгодина38.Утојатмосфери,наставља
Петровић, расте атмосфера нове слободе и отворености у
различитимсферамадруштвеногживота(хипипокрет)паи
комуницирања,којасеподгреванарапсламсаломдруштве
номполету.Једанодвидоваартикулацијетаквеатмосфере
представљаиспецифичнахакерскакултура,причемузна
чењеречи„хакер”таданијеималонегативанпредзнакко
ји јој се данас придаје, јер је означавала ентузијасте чији
јерадусмеренна тодапронађуначинедарачунаруради
различите,„дотаднезамисливествари”39.Тосучинилиза
хваљујући„архитектуриотвореностираногинтернета,где
јесвакапрограмскаинтервенцијаспољабиланесамодозво
љена,негоидобродошла”40.Удатомдруштвеномконтексту,

35Станојевић,М.нав.дело,стр.829.
36Хабермас,Ј.(1968)Јавномњење,Београд:Култура,стр.41.
37Петровић,Д.Друштвена конструкција интерперсоналнихмедија – од

телеграфадоинтернета,у:Интернетидруштво,приредилиТодоро
вић,Д.,Петровић,Д.иПрља,Д.(2014),Београд:Српскосоциолошко
друштво иИнститут за упоредно право,Ниш:Филозофскифакултет,
стр.17.

38Исто,стр.17.
39Исто,стр.18.
40Исто.
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једноставно, употреба рачунара и њихово умрежавање на
темељимаотворенекомуникацијекојусамикорисницимогу
дакреативномењајуистварајупредстављалајесвојеврсни
видзалагањазаафирмацијуиндивидуализма.Ранихакерии
програмерикојисустворилиинтернетутомсмислумогусе
поистоветитисалитерарнимидругимкружоцимакојисуу
првобитнимкафанамаизродилијавномњење.

Закључак

Усржидруштвеногаспектаупотребеинтернетазаправоле
жипресликавањеобразацадруштвеностиизреалногувир
туелнипростор.Тасеоба,узкомплементарносткафанскеи
интернетскедруштвености,преселилајеиодређенеконтро
верзекојесутакођедоживелесвојуновуверзију.

Каошто јекафанаувеликомграду–апоготовоњенапо
рочна страна – занимљива као показатељ опште отуђено
сти урбаног човека, на какву су указивали још социолози
Чикашкешколе,онајеистовременопредстављалаковницу
модерностиизначајанстожердемократизациједруштва.На
исти начин и интернет, колико год његове функције биле
сроднеонимакојесеприписујукафани,подстичедискусију
осопственомналичјуиотомедалисмо„самизаједно”,ка
косугеришеназивкњигеШериТеркл,ауторкекојаједоајен
„интернетпесимизма”.

Овеоколностисамоуказујунатодаћеудаљимистражи
вањимајошкакобитипослаизакафанологеизапроучава
оце информационокомуникационих технологија.Први би
требало да наставе разграничавањепосматрањафеномена
кафанскемодерностинамикро,мезоимакронивоу,аови
другидаидаљепрегалачкиистражујуфеноменинтернетау
свимњеговимпозитивниминегативнимаспектима.

Јер,акоимамонаумуречивеликогсрпскогсоциологаЦвет
каКостићаокафаникаосоциолошкојлабораторији,етојош
једнењене сличности с интернетом, чије утицаје наљуд
ску друштвеностмноги доживљавају као до саданевиђен
експеримент. Зато је важнода социолози свеукупностоба
феномена посматрају перманентно и целовито, будући да
свакалабораторијаможедаизродиигенијалнадостигнућа
инесагледивепоследице.
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DepartmentofSociology,Belgrade

TAVERNANDTHEINTERNETSOCIABILITY:
ACOMPARISON

Abstract

Althoughthetavernasasocialinstitutionandtheinternetastechnology
do not constitute phenomena of the samekind, comparing themhas
sociological significance in thecontextof tavernology. In thispaper,
such comparisonwill include comparing the tavern and the internet
sociability based on the functions that theorists attach to the one or
the other phenomenon. The basic hypothesis is that most functions
attributed to the taverncanbeapplied to the internetandviceversa,
whichpointstotheconclusionthatwhatisatthecoreofthesocialaspect
oftheinternetuseis,infact,thecopyingofpatternsofsociabilityfrom
a real into a virtual space.Consequently, the tavern and the internet
sociabilityarenotconflictingbutcomplementaryconcepts.Theinternet
sociabilityinfactrepresents“theversion2.0“ofitstaverncounterpart,
becauseitisderivedfromthepatternsofsocialrelationshipspeculiar
totheperiodofmodernitywhichtheglobalsocialnetworkupgrades,
shiftstoavirtualspace,andatthesametime,aseachnewphenomenon

does,createsnewcontroversiesanddilemmas.

Keywords:tavernology,tavern,theinternet,sociability
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КУЛТУРНИКОРЕНИ 
СРПСКЕКАФАНЕ

Сажетак:Ууводномделуовоградадајусепсихолошкеикултуро
лошкеосновеугоститељскихобјеката,сациљемдасеуопштечо
вечанскомконтекстусагледаместооригиналногкултурногфено
менаозначеногкаосрпскакафана.Потомсе,углавномделурада
дајеанализапореклапојединихкултурнихјединицаодкојихсеса
стојисрпскакафанакаосложенаислојевитакултурначињеница,
сациљемда сепокажуњеникултурникорени.Анализапоказује
дајеонајединственипроизводспецифичногспојазападноевроп
ских,оријенталних,аутохтонихбалканских,источноевропскихи
оригиналнихсрпскихкултурнихелемената.Речјеоинституцији
однационалног значаја,какозбогњенеулогеунационалнојпро
шлоститако и због тогашто представљатуристички бренд.
Зато треба плански радити на њеном неговању, унапређењу и
туристичкомвалоризовању.

Кључнеречи:слободновреме,српскакафана,западнацивилиза
ција, оријентална цивилизација, балканска цивилизација, српска
култура

Кафана јесте светла чињеница српске, балканске и европске
баштине.

ДрагољубБ.Ђорђевић

У сваком сегменту поимања културе кафане гранања су без
гранична,увекнасвраћајунапочетак,какобисмоуопштепојмили

накомсмонивоусазнања.

ЉубодрагСтојадиновић
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Уфилозофији1слободепресуднуулогуимапојамвоље.2Иа
корадумногомеиспуњавачовекаиимавезеисавољом,он
вишеприпадасферинужности,амноговећемогућностиза
остварењевољедајеслободновреме.Слободновремепоје
динац,ускладусасвојимумнимиматеријалнимспособно
стима,увеликојмериусмеравакаосећајимапријатности,
задовољства и испуњености. Те осећаје, неоспорно, може
датиирад,којисе,такође,примењујеиуслободномвре
мену, али се, ипак, трошењеовог временанајчешћеможе
сврстати у категорије задовољавањаживотних (физиоло
шких)потреба,беспослености,забавеидоколице,између
којихпостојиквалитативнаразлика.

TеоретичарСебастијан де Грација (SebastianDeGrazia) у
савременом свету препознаје две класе: 1. класу оних ко
јираде(кодкојихједоминантноприсуствонужнограда)и
којиуслободномвременууоквируразнихформизадово
љавајуосновнеживотнепотребеипотребузазабавом,2.
класуфилозофаипесника (схваћеноунајширемсмислу),
којисуспособнидасереализујуудоколициистваралачкој
имагинацији.Доколицајеживотновремекојеје,заразлику
одосталихпоменутихкатегорија,потпуноизванживотног
временанужности–онауправомсмислупредстављаин
дивидуалновремеусоцијалнојкатегорији.Појамдоколица
нијесинонимпојмабеспосличење–беспосленостсе,чак,
може схватити и као неспособност за доколицу.Она није
просторезултатслободногвремена,већје,стањедухаине
замисливајебезквалитеталичности.Какокажетеоретичар
ЈозефПајпер (JosephPeiper),она јеставума,условдуше.
Она је време личног унутрашњег мира и представља вид
егзистенцијекојаједобровољноодабранакаонајбољина
чинчовековесамореализације.3

Ради осећаја пријатности, задовољства и испуњености, и
прираду, алипосебноу слободновреме,људи свих свет
скихмеридијанаконзумирају,радипсихичкогопуштањаи
улепшавањареалности,унајразличитијимформама,опојна
средства(којасепију,пуше,жваћу),храну,музику,игру,за
бавнеигреидруге,најразличитије,врстезабаве.Важност

1 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствозапросвету,наукуитехноло
шкиразвојРепубликеСрбије.

2 Tadić, Lj. Sloboda, u:Enciklopedija političke kulture, priredioMatić,M.
(1993),Beograd:Savremenaadministracija,str.1053.

3 Božović,R.Dokolica,u:Enciklopedijapolitičkeкulture,priredioMatić,M.
(1993),Beograd:Savremenaadministracija,str.251255.
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постизања осећаја пријатности, задовољства и испуњено
стинапоменутеначине,показујеитоштојеоно,кодсвих
народа на свету, део и светог, празничног, времена, па је,
прематоме,удубокојвезиисарелигијамаиидеологијама.
Оно јеодликаимногихдругих,нерелигијских,обичајних
облика,аинеформалногдруштвеногопштења.

Кодсвихнароданасвету,изворнокодевроазијских,асаши
рењем западноевропске цивилизације и код свих осталих,
постојеипосебна,специјализована,јавна,местанакојима
сеузаменузановацнудеразличитасредствазапостизање
осећајапријатности,задовољстваииспуњености,местана
којима сеу слободновреме,билода јеречо задовољава
њуосновнихживотнихпотреба,беспосличарењу,потреби
за забавом или доколици, поменути улепшивачи живота
конзумирајуколективно.Оваместаможемообјединититер
миномугоститељскиобјекти.Ониодкултуредокултуре
имајуразличитеформеисадржаје,аиразличите,посебне,
амбијентеиначинедруштвенекомуникације.Честосенала
зенапутевимаидругимместимагдејевеликипротокљуди,
гдесвојевремемогудаутрошеоникојиимајупаузуприли
компутовањаилинекогдругогпосла,алиимаионихкојасу,
билоумалимбилоувеликимсрединама,науслузидомаћем
становништву.Збогпатријархалнеосноветрадиционалних
евроазијскихкултура,оваместасууглавномнамењенаму
шкарцима,мадајебилосоцијалнихрешењаизаприсуство
жена.Саеманципацијомженаузападнојкултури,током20.
векаовиобјектиизањихпостајусвеотворенији,доданас
ипотпуноотворени.

Угоститељскиобјектинајчешћеимајуакценатнаједномса
држају,алису,углавном,каопратећи,присутниидругиса
држаји.Тако,уевропскимдруштвимазнамозаместатипа
крчмеипивнице, гдецентралноместоимаиспијањеалко
холногпића(речкрчма,којасејављакодвећинесловенских
народа–значи:местогдесекрчми,зановацдели,пиће4,а
речпивницазначиместогдесезановацпије5).Усеверним
крајевимаЕвропе,уовимобјектимацентралноместоимају
алкохолнапићаоджитарица–сједнестранепиво,асдруге
жестокапића–вотка,виски,џинислично.Такоимамо,на

4 Речкрчмаје,примераради,упољскомјезику(karczma,kaczma)доку
ментована још у XIV веку (Адамовски, Ј. Језичкокултурни лик крч
меупољскимпословицама, у:Кафанологија, приредиоЂорђевић,Д.
(2012),Београд:Службенигласник,стр.359).Урускомјезикукрчмасе
зовекорчмá(Толстой,И.(1982)Српскохрватскорускиречник,Издание
пятоестереотипное,Москва:Издательство„Русскийязык”,стр.228).

5 Невезано за ово значење, у балканској традицоналној култури реч
пивницаозначаваобјекатувиноградуукојемсечувавино.
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пример,чувенечешке6ипољске7крчме,немачкепивницеи
енглескипаб8.УсевернојАмерицидосељенициизсеверне
Европестворилисупосебнетиповеоваквихместа–салуни
бар.УјужномделуЕвропе,пак,узонивиновелозе,уобјек
тиматипакрчмепијусе,сједнестране,вино,асдругера
кијеодгрожђаиразнихврставоћа.Поменућемо,например,
каокарактеристичне,шпанскетаверне9,источноаустријске
(бечке)хојриге10ибугарскекрчме11.Интересантно једа је
овајтипобјеката,укојемсепиловино,постојаоиумусли
манскомсветузападнеисредњеАзијеијугоисточнеЕвропе
изваосемехана(одмеј–виноихане–кућа,штозначи:ку
ћавина12).Усвимовимобјектимасе,каододатакпићу,нуде
ипојединеврстехране.

Осималкохолнихпића,јошједаннапитакзауживање–ка
фа,снажнојеутицаонастварањеугоститељскихобјеката.
У муслиманском свету од 15. века у урбаним срединама,
чаршијама,имамопосебнаместа,кафане13(одречикахве–
кафаихане–кућа,штозначи:кућакафе14),накојимасе,
у особеној, источњачкој, атмосфери, испија овај напитак,
чије је конзумирање у овим објектима током времена по
сталоскоронеодвојивоодконзумирањадувана15.Важноје
напоменутидаисточњачкекафанепостајуиместадоколице

6 Очешкојкрчмиможесевидетиу:Броучек,С.Крчмакаочешкапојава,
у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигла
сник,стр.183201.

7 Опољскојкрчмиможесевидетиу:Адамовски,Ј.Језичкокултурнилик
крчмеупољскимпословицама,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,
Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.359370.

8 Оенглескомпабуможесевидетиу:Фокс,К.Говорпаба,у:Кафано
логија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.233252.

9 Ошпанскојтаверниможесевидетиу:Диас,Л.Таверне,седељкеикафа
не,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службени
гласник,стр.229230.

10О хојригама се може видети на: https://sh.wikipedia.org/wiki/Heuriger
(читано4.априла2016)

11О бугарској крчми може се видети у: Христов, П. Крчма у бугар
ском селу – „кућа ђавола” или друштвена институција, у: Кафано
логија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.371376.

12Škaljić,А(1989),Turcizmiusrpskohrvatskomjeziku,šestoizdanje,Saraje
vo:Svjetlost,str.453,454.

13Стојановић,Д.Кафане као темељцивилногдруштвауСрбији крајем
19.ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.45.

14Škaljić,А(1989),Turcizmiusrpskohrvatskomjeziku,šestoizdanje,Saraje
vo:Svjetlost,str.379.

15Атмосфера источњачке, у овом случају босанске, кафане, веома пла
стично је описана у: Диздаревић, З. У босанској кафани, у: Кафа
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интелектуалнихкругова,накојимаседискутујеодруштву,
тако да у почетку турска држава на кафане негативно ре
агујеипокушавадаихзабрани.16Узто,намуслиманском
истокуучаршијамаиданаспостојеобјектиукојимасепре
васходноконзумирачај.

Већод17.векакафуоткриваизападнаЕвропа17иконзуми
рањеовогнапитка,насасвимдругачијиначиниусасвим
другом, западноевропском грађанском, амбијенту – у уго
ститељскимобјектимазванимкафеи,постајеодликаграђан
скогзападноевропскогживота.Овиобјекти,чијијекитња
стиентеријеруређиванпоугледунаприватнесалоне,осим
разнихнапитакаодкафенудеидругеврстезадовољства,на
пример,разнапића,слаткишеи,умањојмери,храну,углав
номонукојасебрзоприпрема.Они,каоцентриграђанске
доколице, постају и центри друштвености – интелектуал
ног политичког, културног и уопште друштвеног живота.
Њихова карактеристикапостају читањештампеи часопи
са,политичкоиуметничкоделовањеидијалог,културнаи
друштвенадешавања.Изападноевропскикафеиимајусвоје
подтипове,аовдећемо,каостеротипне,поменутипариске
кафее,почијемсуузоруграђенимногиевропскикафеи,и
бечкитипкафеа,везанзабившуАустроУгарскумонархију
иземљекојесубилеподњенимкултурнимутицајем.18

Поред објеката чија се понуда заснива на пићу и кафи (и
дувану),изападнаиоријенталнацивилизацијаразвилесу
и угоститељске објекте у којима је, пореддругих садржа
ја, главна понуда храна. Из западноевропске културе су

нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.533534.

16Оупотребиипијењукафеуисточњачкомсветуможесевидетиу:Елезо
вић,Г.КафаикафананаБалканскомполуострву,у:Кафанологија,при
редиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.319332.

17Стојановић,Д.Кафане као темељцивилногдруштвауСрбији крајем
19.ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.44;ГодинаГолија,М.Мариборскека
фане у периоду 19001940, у:Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д.
(2012),Београд:Службенигласник,стр.338.

18ОкултурикафеауЗападнојЕвропиможесевидетиу:Дига,Ж.(2007)
КултурниживотуЕвропинапрелазуиз19.у20.век,Београд:Клио,
стр.8695;ОкафеимакаоспецифичнимместимадруштвеностиуАу
строУгарској монархији може се видети у: Орел, К. (2012) Средња
Европа,Београд:Клио,стр.6263;Ошпанскимкафанамаможесеви
детиу:Диас,Л.Таверне,седељкеикафане,у:Кафанологија,приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.225228,230231.
О кафанама бечког типа уМарибору у Словенији може се видети у:
ГодинаГолија,М.Мариборскекафанеупериоду19001940,у:Кафа
нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.337348.
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ресторани, с тим што постоје и њихове специјализоване
врсте, каошто су рибљи ресторани, пицерије, ресторани
националних кухиња,ресторани брзе хране итд, а ту су и
посластичарнице западноевропског типа. У источњачкој
културикаокарактеристичнеимамоћевабџинице (кебап–
јелоодсаситњеногмеса),акаоспецифичнећемопоменути
иоријенталнепосластичарнице,саособеномпалетомпро
извода.

Поредобјекатаукојимасуокосницаугоститељскепонуде
пићеихрана,постојеиобјектичија јеокосницапружање
услугепреноћишта,пресвегаонимакојипролазекрозод
ређена места, путницима. На Оријенту су од најстаријих
временапостојаликаравансарајииханови,азападниизум
суразневрстехотела.Осимтогаимаимногоразнихврста
угоститељскихобјекатачијапонудајекарактеристичнапо
некојврстизабаве.Тосу,например,кабареи(саартистич
кимпредставама)19,јавнекуће(бордели),ноћнибарови,ка
зина (коцкарнице), спортске кладионице, разни објекти у
којимасеиграјукарте,томбола,домине,билијаритд.

НатериторијиданашњеСрбијеувремеосманскевладавине
било је, поготово у чаршијама, свих облика оријенталних
угоститељских објеката. Оријентална кафана у Београду,
једнаодпрвихуОсманскомцарству,помињесејош1522.
године20.Имамо записеомногимхановимана територији
Србије у времеОсманлија.Токомцелог 19. века напери
феријамасрпскихвароши(паиуњиховимоколнимсели
ма),поштосеразвијаробноновчанапривредаионепоста
ју трговачки центри, постојале сумехане – угоститељски
објектиукојимасугостисастране(например,сељацикоји
супериодичнодолазилинапијацу),зановацдобијаливино,
аијело,затимосновнебакалскепризводе,тусумоглиина
подуданоће,аобавезносуималеишталезаприхватстоке.
Овемеханеиликрчмеотваранесусезонски–власникве
ћегвиноградајезакупљиваообјекатидржаогасведокима
вина, а следеће године закупљивао други.21 И данас има
мо,учаршијамабалканских градоваиликвартова сапре
тежномуслиманскимживљем,укључујућиионеуСрбији

19Онастанкукабареаињиховојдруштвенојулозиможесевидетиу:Дига,
Ж.(2007)КултурниживотуЕвропинапрелазуиз19.у20.век,Београд:
Клио,стр.9197.

20Трајковић,В.Оријенталниплесикафана, у:Кафанологија, приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.442.

21Омеханама,односнокрчмама,током19.векауЗајечаруможесевидети
у:Љубиновић,Љ.П. (1979)Прегледразвоја занатства, трговине, уго
ститељстваитуризма (капиталистичкипериод18331944),Зајечарски
зборник,I,Зајечар:Матичнабиблиотека„СветозарМарковић”,стр.88,
104,105,122.
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(напримеруградовимауСанџаку),класичнеоријенталне
ћевабџинице.22 И у осталим, немуслиманским, градовима
Србијетакођепостојећевабџинице,укојимасенудиисти
производ,стомразликомштосекористиисвињскомесо.У
градовимаСрбијејоштуитамопостојеипосластичарнице
оријенталногтипа,коједржепосластичарипечалбариМа
кедонци,ГоранцииАлбанци.

Сдругестране,поштоје,одослобођењаодосманскевла
давине 1830. године и прихватања европског грађанског
државногмоделадоданас,Србијаподсталнимисвевећим
утицајем западне цивилизације, нањеној територији има
моимноштвоугоститељскихобјекатакојисунаправљени
позападниммоделима.Кадајеречоонимаукојимаједо
минантноалкохолнопиће,поменућемо,например,пивнице
(укојимасеслужипиво),бифее(малеобјектеукојимасе
пијужестокапићаиндустријскепроизводње),пабове,баро
ве,клубовеуметника.Кадајеречообјектимаукојимајеу
понудидоминантнакафа,иданасуСрбијиимакласичних
западноевропскихкафеабечкогтипа(например,уБеогра
дуухотелуМосква),алијеСрбијапреплављенаикафеима
савременогентеријера,такозванимкафићима(речпреузета
иззагребачкогсленга23),којисууЈугославијудошли80их
година 20. века.Када је упитањухранау угоститељским
објектима,позападноммоделусуресторани(одентерије
раиуслугедоменија),каоиспецифичнеконобе,пицерије,
ресторанибрзехранеитд,а,безобзираштосуимкорени
наистоку,поугледунаЗападуСрбијиимаикинескихи
другихресторанасакухињамаСредњегиДалекогистока.
Требапоменутиипосластичарницезападноевропскогтипа
(ентеријераипроизвода).Одугоститељскихобјекатауко
јимаједоминантнауслугапружањепреноћишта,тусу,по
западном културноммоделу, најразличитије врсте хотела,
хостела,мотела,вилаидругихконачишта.Такођесупоза
падноммоделууСрбијиимногиобјектизазабаву:кабареи
(елегантнегостионицеукојимаседајуартистичкепредста
ве),клубови,казина(коцкарнице),адокрајаДругогсветског
ратаијавнекуће.

ТокомвременауСрбијисезаскоросвеугоститељскеобјек
те,узкоришћењеидругих,оригиналнихпојмова,усталио
појамкафана24.Међутим,уСрбијипостојеиугоститељски

22ОсимуНовомПазару,биосамконзументоваквихугоститељскихобје
катаиуОхриду(власницисуТурци)иуалбанскомделуСкопља.

23http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=904644&print=yes (читано 10.
априла2016.).

24УрошШуваковићтакођекаже:Кафана[уСрбији]представљаопшти
појамзасвеврстеугоститељскихобјеката(Шуваковић,У.Политичка
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објектизакојеможемодакажемодасуспецифичносрпски
икојеспунимправомможемоозначитипојмомсрпскака
фана.Речјеосложеномислојевитомкултурномфеномену,
који је састављенодмноштвамањихкултурних јединица.
Овејединицесуупојединачнимслучајевимаспојенеураз
личитимкомбинацијама,пазбогтоганијеречоуједначеној,
већвеомаваријантнојкултурнојчињеници.Подпојмомсрп
скакафанаовдећемоподразумеватииразматрати:класичну
српскукафану,етноресторан,печењаруивашарскукафа
ну.Српскакафанајекултурноисторијскипроизвод,паса
гледавањемпореклањенихпојединачнихкултурнихелеме
натауконтекстуширихкултурних,цивилизацијских,ути
цајаидруштвенихуслова,можемоодредитињенекултурне
коренекаоспецифичногкултурногфеномена.

Елементизападнецивилизацијеусрпскојкафани

НатериторијиСрбијепраксапостојањаугоститељскихобје
катаоријенталногтипакојислужепиће,кафу,хрануипре
ноћиштеукорењенајејошуосманскомдруштву,азадржала
сеипослеослобођењаодТурака.Чаксусе,послеослобо
ђењаодТурака,усрпскимчаршијамамехане(крчме)мно
жиле,јерсеоскостановништвосаразвојемробноновчаних
односаизанатствапочињечаршијемасовниједапосећује.
Санестанкоммуслиманскихчаршија,међутим,изгубиосе
оријентални тип кафана, које су биленамењене скороис
кључивомуслиманима,прилагођенемуслиманскомначину
живљењаипонашања(мадајекафауизвеснојмериостала
у употреби).Али, у последњој четвртини 19. века, пошто
серазвиохришћанскиградскислојстановништва,уСрбији
почињууградовимадасепојављујусталноотворениуго
ститељскиобјектикојисунамењенипровођењуслободног
временаиуживањудомаћег,локалног,становништва,икоје
можемоозначитипојмомсрпскакафана(припадницибал
канскогсељачкогдруштва,тојестбалканскецивилизације,
у којој је била доминантна натурална привреда, слободно
времесудотадатрадиционалнопроводилипокућамаина
другимместимау сеоскоматару, алинеуугоститељским
објектима).Самаидејанастанкаоваквихобјекатапоследи
цајеразвојаробноновчанепривреде,јачањаиразвојаурба
нихцентара(вароши)играђанскекласеподутицајемзапад
ноевропскецивилизације.Устваријетодиректнапоследица
постојања кафеа у градским срединама западне и средње
Европе,пресвегауАустроУгарској.

функцијакафанеусрпскомдруштву,у:Кафанологија,приредиоЂорђе
вић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.130).
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Осим саме идеје о постојању оваквих места, из западних
кафеасупреузетијошмногиелементи.Архитектурасамих
кафанскихобјеката,одкојихсумногинаменскиграђени,а
такође и ентеријер са инвентаром најчешће су у западно
европскомманиру – до половине 20. века у класичном, а
потом,саопштимтенденцијамауграђевинарствуиуређењу
простора,иумодернистичком.Многиназивикафанаодпре
Другогсветскогратапоказујуевропскиутицај,например,
дајусепоевропскимградовима(Атина,Париз...)илипоне
кимодликамаграђанскезападноевропскекултуре(Трише
шира,Старифијакер...).Чаксе,иакониједоминантан,туи
тамокаосинонимзатерминкафанакористииречбиртија
илибирцуз,немачкогпорекла.

Начинслужењагостијуусрпскојкафанитакођејепреузет
сазапада.Заособукојаслужигостеприхваћенајенемачка
речкелнер,акаснијејепреовладала,саживљењемуЈугосла
вији,подутицајемХрвата,речконобар(одобјектаконоба).
Келнери,односноконобари,усрпскимкафанаманекада,а
умногимаиданас,билисуобучениукласичномзападном
маниру:убелимкошуљама,сацрнимпанталонама,црним
ципеламаицрномлептирмашном,честоисацрнимсакоом
ипрслуком.Тојебиостандардиувремесоцијализма.Да
нас,подутицајеммодерногстилаоблачењасазапада,имаи
извесниходступања,алијеопетнајчешћеузападномдуху.
Иманириконобара–прилазгостимаизаписивањењихових
жеља,доношењепићаихране,каоинаплата–устаријим
кафанама,аумногимаиданас,постандардимасузападно
европскихкафеаиресторана.Заслужењесенајчешћекори
степосуђе,чашеиприборзајелоиндустријскепроизводње,
западногтипа,каоиузападнимресторанима.Ранијејебио
стандард,аиданаснијереткост,дасеточеновинослужиу
стандардизованојстакленојкафанскојфлашизападногди
зајна, званој литрењак, а ракија у флашици истог облика
званојчокањче.Виноседанасслужиубутељкамапуњеним
позападнимстандардима.

Уменијусрпскекафане(уњојсекористиуправоовазапад
на реч –мени) имадоста западних тековина.Њена важна
одликајешприцер,мешавинавинаигазираневоде(идеал
јеладаншприцер),којије,каконамиименемачкогпорекла
каже,дошаоизнемачкекултуре.Усрпскојкафанисеможе
попитипиво,којеједошлокрајем19.векасапиварамапра
вљеним по угледу на западноевропске.Могу се попити и
разневрстекоњака,вињака,вискија,вотке,ликераидругих
жестокихпића.Подутицајемсавременекултуре,усрпској
кафаниседанасможепопитииекспрескафаизаутомата.
Одхране,понудупосебнообогаћујукобасицесароштиља,
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а знамода супроизводиодмеса типа кобасица такођеиз
немачке културе. Из средњеевропске, тачније мађарске,
кухињепреузетјегулаш.

Одсамогнастанкасрпскекафанекрајем19.векауњојсе
користе западни музички инструменти. У почетку су, све
до послеДругог светског рата, доминирали гудачки орке
стри са виолиномкао главниминструментом. Јошизмеђу
двасветскарата,пореднароднемузике,кафанскимузичари
почињудасвирајуисрпскестароградскепесме,насталепод
утицајемзападноевропскеграђанскекултуре.ПослеДругог
светског рата, под утицајемшлагер оркестара, осниваних
подутицајемЗапада,прихватајусеиостализападниинстру
менти:хармоника,кларинет,гитара,бубњеви...Поредтога
штоупојединимкафанамаповременопочињудасвирајуи
шлагероркестри,кафанскимузичари,поредновихинстру
мената,прихватајуипојединешлагермелодије.Укафани
почињудасесвирајусветскипознатемелодијесасвихме
ридијана.Последицатогајеизаступљеностусрпскојкафа
ниизападнихигараупару(једноставанплес,валцер,пол
ка...).Прихватајусе,сапреведенимтекстовима,имађарске
ирускеромансе.Половином60ихгодина20.векакафанске
певачиценапуштајународнуношњуипочињудасеоблаче
позападимтрендовима.25Крајем60ихгодина,подталасом
модернизацијеукафануулазииозвучење,аодпочетка70
ихгодинаиелетричниинструменти:синтисајзер,ритами
басгитара(ипак,класичниоркестрисрпскекафанеиданас
свирајубезозвучења).Седамдесетихгодина20.векапевач
ТомаЗдравковић,којиседанассасвојимрепертоаромсма
тракласикомсрпскекафанскемузике,уфолкмузикууноси
ишпанскехармоније.Потом,одкраја70ихгодинаразвој
овемузикеподразумеваубацивањеразличитихстилова,та
кодауњојможемонаћиразнеелементепристиглесаши
рењемтековиназападнецивилизације (нпр.рокритмови).
Данассеукафаниотпеваипокојакласичнадомаћазабавна
песма.Посебанпечатнамузикусрпскихкафанадао јеод
80ихгодина20.векапевачЗвонкоБогдан,прекокогасуу
њуушлеинекемађарскеимногењеговеауторскепесмеу
староградскомманиру.Крајемдругогмиленијума,подути
цајемфестивалауГучи,укафануулазеидувачкиоркестри,
са доминантном трубом, који су од послеПрвог светског
рата до половине века били одлика сеоских средина. Ка
фанскимузичарииданасприликомсвирањакористенеке
изразеиззападнихјезика(например,форшпил–музички

25Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.431432.
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деопесмеизмеђудвестрофе,инструментал–уводноизво
ђењемелодијабезпевања,блок–низпоосмишљеномреду
изведенихпесамаитд.)26

Поугледуназападнекафее,српскакафанајеодсамогпо
четкабилаотворена задодатне забавне садржаје.Каоиу
западнимкафеима,дополовине20.века,паикасније,срп
скакафанајекаодеокласичнепонудеималановине,којесу
гостимоглидапрочитајуузкафуипиће.Ималајеобавезно
идржачезановинеодбамбуса,каквисубилииукафеима
бечког типа. Замногеприпаднике грађанскекултуре то је
биоритуал,такодајеусрпскојкафанипреДругогсветског
ратакласичнасцена:господинсашеширом,лепообучени
углађен, који уз кафу и пиће чита новине на држачу. Још
крајем19.века,каопонудаунекимсрпскимкафанама,по
мињесебилијар,амногекафанесууследећимдеценијама
садржалеикартање,играњедомина,шаха,томболеитд.И
проституција, која јепонекаддеокафанскихсадржаја, за
паднајетековина.Српскакафанајебилапотпуноотворена
за све техничке новине које су долазиле са запада.Уњој
сусепреДругогсветскогратаслушалипрограмисапрвих
радиоапарата,којисуосталињенсадржајсведомасовније
појаветелевизијекрајем60тихгодина20.века.Половином
20. векауњој сепојавиоџубокс – средство зарепродуко
вање звука са грамофонских плоча.Потом су се уњој на
првим телевизорима, кад јошнијемогао свакодаихима,
гледали и први домаћи телевизијски програми.Неке еми
сијенароднемузикеутовремесупунилекафане,аиданас
супунекадасунателевизијскомпрограмуважнефудбалске
уткакмице.Данасјесадржајсрпскекафанеиинтернет.

Поугледунаугарске,будимпештанске,кафее,којисубили
местазадруштвенеактивностисавишеструкомфункцијом,
кафанесудуго,допојаверазнихинституција,билецентри
друштвеногживота.Тусуосниванеирадилечитаоницекоје
сунудилечасописеикњиге,тусуодржаванепозоришнеи
биоскопскепредставе,сведоотварањапозоришнихибио
скопскихсала.Сасвојимпозоришнимпредставаманасту
палесупутујућепрофесионалнеилокалнеаматерскедру
жине.Путујућегрупеуњојсуизводилеимађионичарскеи
циркускетачке.Тусуосниванаиделоваламногаудружења,
на пример спортска, културна, културноуметничка, поли
тичка,хуманитарна,патриотскаитд.(свеовеобластиживо
та сунаБалкандошлеиз западноевропскецивилизације).

26Оразвојукафанскемузикеможеседетаљнијевидетиу:Крстић,Д.Му
зика зајечарских кафана: историјскокултуролошки поглед, у: Кафа
нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.391418.
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Укафанама се, каоина Западу, одвијаопартијскиживот,
новинарски живот, уметнички (књижевни и ликовни) жи
вот. Посебно важно за српску кафану је то,што се из из
францускихкафеа, каоиумногедруге европскекафее,и
уњуодсамогпочеткауселилабоемија (западнатековина
романтизма),каоотпоринтелектуалнихкруговакласичним
друштвеним матрицама27. Она је исписала многе славне
страницеисторијесрпскекафане.

Многе српске кафане и данас имају садржаје који подсе
ћају на некадашњу грађанску културу (западног порекла),
сациљемдаподсетенанекадашњеаутентичнесадржајеу
њој.Например,многекафанеимајуназидовимафотогра
фијезградаиљудипојединихсрединаизвременапреДру
гогсветскограта.УчувенојкафанскојчетвртиСкадарлијау
Београдуједанглумацобученуграђанскоодело,сажирадо
шеширомиштапом,идеодкафанедокафанеирецитујепо
езијутогадоба.Многиоркестриусрпскимкафанаманосе
шеширеилипрслукекојиподсећајунанекадашњуградску
културу,абезобзираштосвирајусвеврстемузике,зањих
је устаљен назив староградски оркестри. Многе песме
у новије време компоноване у староградском духу својим
стиховимаприказујусликенекадашњегградскогживота.

Данасјошједнатековиназападнецивилизације–туризам–
снажноутиченасрпскукафану.Онајепосталатуристички
брендСрбије.Много је забележенихпозитивнихреакција
гостијуиззападнеЕвропе,којијепосећујукаонештокарак
теристичнозаСрбију,пресвегазбоггастрономијеиатмос
ферекојесууњојзаступљене.Последњихнеколикогодина
је у источној и југоисточнојСрбији огроман пораст броја
туристаизБугарске,којитудолазе,пресвегазбогсрпских
кафана.28

Елементиоријенталнецивилизације
усрпскојкафани

Оријенталнекафане,каоштојевећречено,намењенескоро
искључивоградскоммуслиманскомстановништву,нестале
сусаодласкомтогстановништвасатериторијеСрбије.Ме
ђутим,кадајеподутицајемзападнецивилизацијеињених

27Офеноменубоемијеможеседетаљнијевидетиу:Коковић,Д.Кафански
обрасцибоемије:измеђурационалногдискурсаиепидемијеирационал
ног,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службени
гласник,стр.267274.

28Оприливу бугарских туриста у источној и југоисточнојСрбији гово
рисеиу:Крстић,Д.(2015)Зајечар:погледнаједанпровинцијалнии
пограничниградуСрбији,ГласникЕтнографскогинститута,LXIII,
свеска1,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,стр.111112.
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кафеа створенанова врста угоститељских објеката, она је
названастариморијенталнимименом–кафана29(безобзи
раштоодсамогпочеткаусрпскојкафаникафанијебила
примарни део понуде, већ су то алкохолна пића и храна).
Узовоиме,остаојеуупотребииданас,такођеоријентал
ни,називзачовекакоји јевласниккафанеиводипосаоу
њој–кафеџија.Поднагломекспанзијомновихкафана,пра
вемеханесусебрзоизгубиле,јерсукафанекаопримарну
прихватилеињиховуулогу–точењепића.Затоседоданас
туитамокаосинонимзасрпскукафанукористииоријен
талнитерминмеханаилимеана.Имагаиуназивиманеких
кафана(нпр.ГрадскамеанауВрањуиличувенаНишлијска
механауНишу).

Иакосукафанеуглавномграђенеиуређиванепозападном
узору,имапонегдеионихкојесуотваранеуобјектимаиз
добаТуракаинатомезаснивајусвојимиџ(таквесу,напри
мер,кафана„?”уБеоградуикафанаХаремлукуВрању).У
некимаодњих,напримерукафаниХаремлукуВрању,за
држанајеиоријенталнаунутрашњост(дрвенеизрезбарене
таванице,зидниормари,источњачкапећ,миндерлуцизасе
дење...).Укафани„?”уБеоградууместокласичнихстолова
истолицазаступљенесусофресатроношцима.Некиназиви
кафанаупућујунаисточњачкутрадицију:Оријентунеко
ликоместауСрбији,ШехерезадауБеограду,већпоменути
ХаремлукуВрању...

Међутим,доксеусрпскојкафаниоријенталнаархитектура
иентеријерјављајусамоспорадично,упонудихранеите
како има стандарно заступљених елемената оријенталног
порекла. Српска кафана је од самог свог почетка као део
основне понуде у потпуности преузела производе оријен
талнихћевабџиница–пресвегаћевапсароштиља,којисе
служисалуком.Токомвременаасортимансароштиљасе
веомапроширио,алићевапјеостаосимболроштиљскехра
неусрпскојкафани.Осимтрадицијеоријенталнихћеваб
џиница, српскакафана јепреузелаидваважнапроизвода
оријенталнихпосластичарница–уњојсенакрајуобилних
меснихоброкакаодезерт,скороискључиво,служебаклаве
илиораснице.

Српска кафана је од Турака делимично преузела и начин
пијења алкохолних пића. За разлику од крчми на северу
Европе,гдесепијебрзо,усрпскојкафанисе,подутицајем
Оријента,ракијапијеполакоиузлаганухрану(салате,сир,

29ИнтересантноједасетоистодесилоиуХрватској,којасеутовреме
налазила уАустроУгарској: за објекте типа бечких кафеа усталио се
оријенталниназивкавана.
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сувомесо...)званумезе(оријенталнареч),којасеспорадич
ноузима,штосеозначаваглаголоммезисе.Циљпијењау
српскојкафаниније,каоукрчмаманасеверу,дасештопре
дођеупијаностање,већдасештодужеодржавастањеиз
међутрезногипијаног(збоговогидеала,аиидеаларазно
врсностихране, једна кафанауПиротуносиназивДевет
мезета).У вези са пићем, у обилатој употреби је оријен
тална речмамурлук, која означава главобољуи буновност
послепретераногпијењаалкохолнихпића.Усрпскојкафа
ниоријенталнатрадицијајесачуванаиупијењукафе(која
јебилазаступљенаиуизворниморијенталнимкафанама).
Кафасеусрпскојкафанискороискључивокуваупосебном
лончетузваномџезва(такођетурскареч)иназивасетурска
кафа.Допренеколикодеценијабилојеуобичајено,аданас
сесамојоштуитамојавља,доношењесвакекафеупосеб
нојџезвиодбакра,посебног,уоријенталнојтрадицијиуста
новљеног,облика,исипањеушољепредгостом,атакођеи
служењекафесакомадомратлукаиликоцкомшећера,што
јеуоријенталнојтрадицијистандард.

ПресуднуулогуунастанкуиразвојуфолкмузикеуСрбији,
паикафанске,ималисуијошимајутакозванитурскиЦига
нимуслиманиилимуслиманскогпорекла30.Онисусепро
фесионалноилиполупрофесионалнобавилимузикомјошу
времеОсманскогцарства.Послеодласкамуслиманскогста
новништваисрбизирањаварошинатлуСрбије,онипочињу
засрпскеконзументедасвирајусрпскумузику,алиузсвоје
оригиналнодоношењетемузике.Њиховигудачкиоркестри
доминиралисусрпскомкафаномодњеногнастанкаскоро
дополовине20.века,апостојалисуикасније.Скоросвако
урбанијеместоималојесвојеЦиганепознатегудаче,посеб
новиолинисте(примераради,улегендусуушлишабачки
Цицварићи, а кафанска урбана легенда Зајечара је виоли
нистаШанко).Наизузетанразвојкафанскемузикеутицала
јењиховаизузетнаотвореностзаразличитеврстемузике,а
иразличитеинструменте,којесуодполовине20.векама
совнијеприхватали.31Дакле,онинисуодмахунелиоријен
талносвирањеипевање,алисуунелиоријенталниприступ
овојделатности.Изоријенталнетрадицијејепраксадасви
рачиипевачи,прилазегостимаиизводемузикусаусмере
номпажњом,ублискомконтакту(наувце).Изоветрадиције
јеидаженскоукафанипеваиузпесмуиграмушкарцима,

30О турским Циганима може се видети у: Ђорђевић, Т. (1984), Наш
народниживот2,Београд:Просвета,стр.297303.

31ОмузичкомзанатуЦиганаможесевидетиу:Ђорђевић,Т.(1984),Наш
народниживот2,Београд:Просвета,стр.302303;Ђорђевић,Т.(1984),
Нашнародниживот3,Београд:Просвета,стр.2740.
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изчегајеинасталаједнаодважниходликасрпскекафане–
институцијакафанскепевачице(певаљке).32Првекафанске
певачице билесууправотурскеЦиганке.Изоријенталне
традиције је и обичај да свирачиипевачиод задовољних
гостијудобијајунапојницу, која сеопетназиваречјуори
јенталногпорекла–бакшиш.Бакшишсеузадовољству,по
оријенталном обичају, даје театрално (ставља на инстру
менте,стављанаизвођаче,баца...).70тихгодина20.векау
фолкмузику,којајеутовремевећдубокоестрадизована,па
иусрпскукафану,подутицајемОријента(многиизвођачи
билисутурскиЦигани)улаземелодијеоријенталнеструк
туреихармонијеиоријенталнихритмова(9/8,бегин,румба,
саса).Током времена саставни, уобичајени, деофолкму
зикеуопште,паикафанске,посталесуоријенталненумере
типачочек,узкојесеиигранаоријенталанначин.Оваврста
игрејепреузетаодЦиганкииграчицаизјугоисточнихкра
јеваземље,којесујошу19.веку,укафанамазановац,лага
но,оријентално,обучене,играленаоријенталан,еротичан,
начин.33ЗавремепостојањаЈугославијебилајезаступљена
иалбанскаиграшота,којаимаоријенталнипризвук.Шунд
којијеодкраја80ихгодинаагресивноушаоусрпскуфолк
музикуикојиједелимичноушаоиусрпскукафану34,унај
већојмеријеподутицајемОријента.ТурскиЦиганисуују
гоисточнојСрбијинаосновуоријенталнетрадиције(раније
субилизурлаши)створилиипосебан,јужносрбијанскитип
дувачкихоркестарасадоминантнимтрубомикларинетом,
којикрајемдругогмиленијумапостајеопштепопуларан,па
постајеиповременисадржајсрпскекафане(краћинаступи,
упади,приликомвећихпрослава).

Свешто се ради у српској кафани, умногоме се одређује,
опеттурском,речјумерак,којаозначавадасенешторадиса
посебнимуживањемивеомаугоднимосећањемирасполо
жењем,санасладом.Овареч,каоодразосећајакојијеједна
одосновниходликасрпскекафане,узета језаназиввише
кафанауСрбији(Мерак).

32Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.431432.

33Онекадашњемциганскомиграњучочекаможесевидетиу:Ђорђевић,Т.
(1984),Нашнародниживот3,Београд:Просвета,стр.3031.

34Ова врста музике је створила и посебан тип кафана у Србији, међу
којимасекаокарактеристичнаподгрупаистичу,београдскисплавови.
Феноменсплавовакаоугоститељскихобјекатаобрађенјеураду:Ђур
ковић,М.ПоткултурасплавовауБеограду,у:Кафанологија,приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.253266.
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Елементибалканскецивилизације
усрпскојкафани

Српскакафана,дакле,узелајепонештоииззападнихииз
оријенталнихугоститељскихобјеката.Балканскатрадици
ја,собзиромнатодауосновииманатуралну,аненовчану,
привредуидајеруралнаанеградска,изворнонемаугости
тељскеобјекте.Слободновреме,укојемсетакођетежило
остваривањуосећајапријатности,задовољстваииспуњено
сти,провођенојепокућамаидругим,алинеугоститељским,
местимаусеоскимпросторима(каснијеje,токомвремена,
ипак,изградасрпскакафанапродрлаинасело).Међутим,
усрпскојкафаниимамногоелеменатаизаутохтонебалкан
скетрадиције,којисујесуштинскиобогатили,учинилије
оригиналном. Реч је о оним елементима који су вековима
упражњаваниуслободновреме–тачнијеогастрономским,
етномузиколошким и етнокореолошким, обичајним, а по
себноетнопсихолошкимелементима.Кафанајеинаистоку
иназападуградскаинституција,алиуСрбијијујеприхва
тилоимногимсадржајимаобогатилосеоскостановништво.

Кадајеречоентеријеру,имадостакафанакојеусвомпро
стору,посебнопозидовима,имајупредмететрадицоналне
културе, честоифотографије које асоцирајунабалканску
сеоскукултуру.Честоуовимкафанама,означенимименом
етнокафане, посуђе које се користи за сервирање и кон
зумирањехраненијеодпорцуланаистакла,већодглине,
производ традиционалног грнчарства.Неретко се, побал
канскојтрадицији,уместоприборазајелокористеипрсти35.

Иакојеосновкафанаинаистокуиназападупијењекафе,
српскакафанајеодњихпреузимајућиидејууживањалокал
ногстановништвауугоститељскимобјектима,одмахупрви
планставилатрадиционалнеалкохолненапитке–виноира
кију (шљивову и лозову), који су вековимамасовно упра
жњаванинесамоприликомобичајаживотногигодишњег
циклуса и неформалних дружења него и у свакодневном
животу.НаБалканунеоспорнопостојикултпијењавинаи
ракије,којиједубокоукорењенутрадицијуиетнопсихоло
гију.Скороданемаобичајауоквирукојегсенеконзумирају,
аувишерелигијскихидругихритуалавиноимаважну,чак
кључну,ритуалнуулогу.Имадостатраговакултавиновело
зеиантичкогбогаДиониса,посебноуцентралнимиисточ
нимделовимаБалкана,аиданасживипрослављањеСветог
Трифуна,Дионисовогхришћанскогнаследника.Култвинаи

35Једна оваква сцена описана је у: Ђорђевић, Д. (2014),Кафанолошки
астал, НовиСад,Ниш:Прометеј, Универзитет уНишу –Машински
факултет,стр.5960.
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ракијеподразумевадасеонипијуувеомавеликимколичи
нама,санебашмногомере,штојеупотпуностипримењено
иусрпскојкафани.Дугоје,до60ихгодина20.века,српска
кафанакаодеоосновнепонудеималаскороискључивоса
модомаћевиноиракију.Самоексклузивнијекафанеимале
суидруге,индустријскипроизведене,алкохолненапитке.У
социјализму, подналетоммасовне производњеиндустриј
скихалкохолнихпића, једновремесутрошенииндустриј
скипроизведенивиноиракија,алисеупоследњевремеу
великојмеривратилокоришћењедомаћихилиумањимло
калнимвинаријамапроизведенихвинаиракија.Социолог
ДрагољубБ.Ђорђевићуказујенавезуизмеђутрадиционал
ногикафанскогконзумирањаракије,итонапримерумани
фестацијеРакијадаузлатиборскомселуШљивовица,ата
кођеинавођењемфолклорнихзаписаизпиротскелокалне
традиције,пречијегнабрајањакаже:Какодакафанологне
потегнезанароднимблагомитакопокажедубококорење
предметакојимсебави?36

Применаидејеуживањалокалногстановништвауугости
тељским објектима, која је произашла из западног кафеа,
одмах јеупрвиплан,осимпића–винаиракије, ставила
ихрану.Итојепотпуноускладусабалканскимдухом.На
Балканупостојикултхране.Скороцелокупнатрадиционал
напривреданаовомподручјубилајеусмеренанапроизвод
њухране,животјебиосталнаборбазањенообезбеђивање.
Њено изобиље било је идеал балканског традиционалног
човека.Збогтогајеидеаловекултуре,којисеспроводина
разнимсветковинама,акојијеиважандеосрпскекафане,
претеривањеуколичинихране,ионекојасесервираионе
којасепоједе.Важноједатрпезабудепунаифункцијахра
ненијесамода задовољичулоукусаидадоведеустање
ситости,већидаувизуелномсмислуизазивазадовољство
–дасуочипуне.Збогтогасеовденечекаодсервирањејела
дабиседонелоследеће,већсејеланатрпезипреклапајуи
такојечинебогатом.Главнахранасенеслужисвакомпо
себно,већувеликимзаједничкимпосудамаизкојихсвако
узима.Српскакафанасе,уодносуиназападнересторанеи
наисточнећевабџинице,разликује,кадајеречоколичини
храненатрпезиињеномконузмирању,поизузетнојнеуме
реностиинеуздржаности.Ованеумереностјевезанаиза
неумереноступићу,јервећаконзумацијахранеобезбеђује
имогућноствећеконзумацијепића.

Увезисахраномпостоји јошједнаважнакарактеристика
којујесрпскакафанапреузелаизбалканскекултуре–месо

36Исто,стр.102103,109110.
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каогастрономскиидеал.Онојенатрпезинајцењеније,ње
говоконзумирањесе,сапићем,сматраврхунцемуживања,
пасекаонајважнијепослужењејављанасвимбалканским
светковинама.Иакосеусрпскојкафанимогунаћиидруга
јела(јерјеонаизахрану,каоизасведруго,отворенаинсти
туција),основасудвеврстејела–јеласароштиљаипечење
наражњу.Идејадасеслужејеласароштиљапотиче,као
штосмовидели,изоријенталнекултуре,поугледунаори
јенталнећевабџинице,међутим,српскакафананесамода
једодатноразвилапалетујеласароштиљаодсаситњеног
меса(ћевапи,пуњенићевапи,пљескавице,пуњенегурман
скепљескавице,уштипци,ражњићи,бризле...),већичитаву
палету јеласароштиљаодкрупнијихкомадамеса (белаи
димљена вешалица, шницле, крменадле, пилећи стек, џи
герицаускрами,цревца...).Једанодидеалајеитакозвано
мешаномесо–у једнојвећојпосудисервирановише јела
са роштиља (мада постоји и лесковачки воз – сервирање
различитихјеласароштиљауконтинуиранимвременским
размацима). Из балканске културе је и укључивање изну
трицау сталну гастрономскупонуду.Кад јеречопечењу
–стандарднојезаступљенојагњећеипрасећепечење,које
јеиосновнакарактеристикасветковиназападногБалкана.
Овагастрономскатрадиција јеодредилаипосебнетипове
српскекафане–печењаре,укојиманемароштиља,већсамо
печење,каоивашарскекафане,којеимајуиједноидруго,
алисунавашарима,наотвореном,исподшатре.Каракте
ристикапечењараивашарскихкафанаједасеиспредулаза
јагњеилипрасепеченажару,наотворенојватри,штота
кођеимазациљдаиритирачуловида.Култмесаодређу
јеичињеницудасуусрпскојкафаниодмесаисвечорбе
(јагњећа,телећа,пилећа,шкембићи...).

Јошпрвесрпскекафанеималесукласичнајеладомаћебал
канске(сељачке)кухиње.Усоцијализмујепостојаопроје
кат спорадичног отварања ресторана националне кухиње,
којисуималиуглавномсвештоиосталекафане,алису,не
само амбијентом, већ и нагласком на националне, то јест
балканске, специјалитете оправдавали своје име. Из ових
традицијасуодпочеткановогмиленијума,аконеикојуго
динураније,каопечуркениклетакозванеетнокафане,ко
је,каоштосмовидели,имајуиетноамбијент(речјеонај
новијемпозитивномталасуобогаћењасрпскекафане).Кад
јеречохрани,онеимајуироштиљипечење,алијеуњима
снажанакценатнајелимаизбалканскекухиње,опетуглав
номодмеса(којатуитамоимајуидругесрпскекафане).Ту
сујелаисподсача,каотрадиционалногбалканскогпомагала
успремању:телетинаисподсача,овчетинаисподсача,хлеб
исподсача.Тусуикуванајеласамесом:свадбарскикупус
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(саовчетином),свињскаколеница,пасуљ.Избалканскеку
хињесуисармице(печенајагњећаилипрасећаизнутрица),
пихтије,гибаница,проја,качамак,разнесалате(например,
шопска салата) итд. Као и на традиционалним светкови
нама, уз печење се и у кафани стандардно сервира купус
салата.Унекимкафанамасеможегледатиприпремањеис
подсачанаотвореномогњишту,атакођеикувањесвадбар
скогкупусаувеликимлонцимаодглине,производимагрн
чарског заната.Овапојава је заступљенаикодвашарских
кафана.

И,накрају,кадајеречобалканскојтрадицијиупонудихра
неусрпскојкафани–хранајевеомајака,тојестмаснаи
зачињенаисавећомтермичкомобрадом.Неретко,према
укусуконзумената,иљута.Потомесеонаразликујеиод
источњачкехране,којајепоснија(немасвињскогмесаима
сти)иимамноговишејелаодповрћа,аиодзападне,којаје
такођепоснијаиимамноговишеповрћаитестенине.Због
коришћењасвињскогмесаимасти,инекаисточњачкајела,
каонапримерћевапиибурек,наовомподручјумногосу
пикантнији(бурексенесервираукафани,алиитекакоима
везесакафанскомкултуром,јерсечестопослебурнекафан
скеноћи,уранимјутарњимчасовима,радитрежњењаидеу
бурегџијниценабурексамесомилисасиром).

Усрпскојкафаниимаидостамузичкихиетнокореолошких
елеменатакојипотичуизбалканскесељачкетрадиције.На
чин весеља, односно реакција намузику је, ако изузмемо
реакцијунаоријенталнеизападнемелодије,углавномбал
канскогтипаиистајекаоинамногимбалканскимсветко
винама.У кафани се, каои на другимместима за весеље
(обичајиживотног и годишњег циклуса и друге пригоде),
посебноприликомпојединихпрославауњој,заиграјуираз
неврстебалканскихкола(ора).КафанскикомплексСкадар
лијауБеограду,например,пореддругихкреиранихсадр
жаја који одражавају дух српске кафане, има и фрулаша,
односнодвојничара,који,кадауђеукафану,засвираколо,
кафанскамузикапрекиневесељеипочнедагапрати,асви
гостиустануизаједноодиграјуколо.Важнакарактеристика
српскекафанејеизузетнаразноврсностмузичкогрепертоа
ра,пресвегазбогзаступљеностипесамаразнихбалканских
народа.Тако уњојможемо чутипесмеи инструменталне
мелодије веома различитих музичких карактеристика: ма
кедонске,косовске,јужносрбијанске,шумадијске,босанске
севдалинке,сремачке,банатске,бачке,славонске,мађарске,
по коју далматинску, црногорску, муслиманску санџачку,
западносрбијанску, српску источносрбијанску, влашку пе
сму, а, као инструментал, и по које румунско и бугарско
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коло или грчку мелодију (под балканским се овде, шире
схваћено,подразумевајуинумереизрубнихпаноскихде
лова,које,иакоприпадајупанонскојкултури,имајуибал
канскекарактеристике).Одполовине70ихгодинаусрпску
новокомпоновануфолкмузику,којајеушлаиукафану,уз
оријенталне,улазеигрчкиритмови,којисеукомпоновању
користе и данас. Разноврстанмузички репертоар је умно
гомепоследицаживљењаунекадашњојЈугославији,алије
суштинскионпоследицаотвореностисрпскекафане,захва
љујућикојојуњојимаизападних,оријенталнихидругих
музичкихелемената.Поредтога,Балканподразумеваиве
ликокултурношаренилонарелативномаломпростору,што
омогућавадасемеђусобноразумеју,прихватајуиукрштају
веоманесроднемузичкеидругетрадиције.

Изаутохтонебалканскесељачкекултуреусрпскукафанусу
ушлеинекеобичајне,чакиобреднерадње.Сједнестране,
појединесветковине,којесусеславилекодкућеинадругим
местима,својеместосунашлеиукафани:свадбе,крштења,
испраћајиувојску,рођендани,паипосмртнипомени(пара
стоси).Сдругестране,тујенизмањихпоступака,којису
деокафанскогфолклора,акојисудубокоукорењениубал
канскојкултури.Кадсеучаршијидвеособесретнуитрећи
пут,ондасвраћајуукафануназаједничкопиће,ачастионај
когапридругомсусретуонајдругипрозове:Трећипутча
стиш.Овајобичајимавезесемагијским,божанским,бро
јемтри,којијеуобичајенубалканскојобичајнојиобредној
традицији.Такође,кадсесклопинекипосао,продавацику
пацсвратеукафануичастесе,јерсетакоразбијамалери
купопродајаусмераванасрећуинапредак.Многипослови
сесклапајуукафани,јерсепостижелагоднијаатмосфера,
којасеииначеубалканскомдруштвупостижезатрпезом
сајеломипићем.Балканскијеиначинкомуникацијезасто
лом, опуштен, неформалан, као и на светковинама.Ту се,
каоинадругимместимагдесезаједничкипроводивреме
(славе,мобе,прела...)упражњаваусменифолклор–вицеви,
ласцивнешаљиве кратке приче, боемске и друге анегдоте
(музичариодређенихсрединаимајусвојособеникафански
фолклор,например,зајечарскикафанскимузичариупаузи
препричајуновевицевеистаребоемскеанегдотеодређених
некадашњихлокалнихмузичара37).

Ипак,најритуалнијиелементиизбалканскетрадицијевезу
јусезаиспијањепића,туможемоговоритичакиорелигиј
скојосновикафанскихритуала.Куцањепунимчашамаили

37Крстић, Д.Музика зајечарских кафана: историјскокултуролошки по
глед,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службе
нигласник,стр.414.
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боцамауосновиимастаруираспрострањенуидејушире
ња звука у важном тренутку, на пример, црквеним звони
мазапразник,пуцањемпушкомприликомБожића,рођења
илисвадбе,музикомприликомвесеља,посебногласном(на
пример,дувачкиоркестар).Подизањепунихчашапреис
пијања,узблагослов:Наздравље!,Живели!,и сличнопо
стојииудругимбалканскимобичајимаиимаистомагијско
значење–вршисеуциљунапреткаиуславуживота,каои
подизањехлебаколачуславскимизаветинскимобичајима,
малогдетета,такозваногнакоњчетаприликомуласканеве
стеукућуислично.Подизањемчашевршисеулазакузону
небескогбожанства,тојестобраћањенебескомбожанству,
којеобезбеђујеживотинапредак.38Супротноодтога,упо
смртнимбалканскимобичајимазамртвесе,пауодређеним
приликамаиукафани,пречинапијења,уместоподизања,
изпунечашеодсипамалоалкохолногпића,итоузречико
јимасетопићенамењујеконкретнимпокојницима.Истота
косе,кадасенакафанскомстолупићеслучајенопроспе,у
шалиприметидајеономкомесетодесилонекожедан,при
чемусемислинанекогњеговогблискогпокојника.39Акосе
пићеподижеуфлаши,онаморадабудеотворена,даклепи
ћеприступнобожанству,каоштоморајусвисудовидабуду
отворени,какоприславском,такоиприпосмртномкађењу.
Укрштањерукусачашамаприликомиспијањапићапред
стављанекуврступобратимстваиимамагијскумоћвези
вањадвеособе,каоштосе,например,побратимствоуста
новљаваруковањемсазасеченимдлановима,дабисетом
приликомпомешалакрв(иначе,светазаменазакрвјевино)
илиштосемладенцимаприликомвенчањавежурукебелим
платном(итомприликомонисезапајајувином).

Ипак,оноштоизбалканскекултурепосебнообележавасрп
скукафану,јестењенопштидух.НаБалканујошувеликој
свежинипостојидионизијскиприступживоту,даупотреби
моконструкцијубалканологаТрајанаСтојановића:диони
зијскиидеалпретеривањаизаноса40,којивучекоренејош
изпредантичкогиантичкогБалканаикојипредстављавен
тилзастегеживотнесвакодневице,коликогодонебилете
шке.ТрајанСтојановић,објашњавајућидасаДоситејемОб
радовићемусрпскоибалканскодруштвопочињудаулазе
другачијипринципизападнекултуре,каже:Туналазимоза
четкеједногправцамеђујужнимСловенимакојисезалаже

38Ковачевић,И.Трикафанскаритуала,у:Кафанологија,приредиоЂорђе
вић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.387.

39Исто.
40Stojanović,Т.(1995)Balkanskacivilizacija,Beograd:Centarzageopoetiku,

str.166.
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за аполонијске (и хесиодовске) вредностимере и реда на
супротдионизијскомидеалумахнитостииусхићења.41Од
тадасубалканскадруштвапочеласвевишедаприхватају
западнимодел,аликакоисамСтојановићзакључује,ста
рабалканскакултураидаљеодређујемислииосећања,па
тимеиделовања,балканскогчовека.Захваљујућидионизиј
скомдухучестоусрпскојкултури,насветковинама,алииу
кафани,наилазимонаколективноалкохолноимузичколу
дило,наекстатичкоинеобуздановесеље,безобзираколико
свакодневицабилатешка.КафанологДрагољубБ.Ђорђевић
каже:ЈерштасуГучаиЕгзит,савскисплавовииибарске
крчме,рођенданиисвадбе,малеивеликематуре…негоиз
ливи„колективногпијанства,трансаинеспутанемузике.42
Холанђанин Матијас ван дер Порт, присуствујући једној
кафанској вечери у Новом Саду, имао је следећи утисак:
Када је цигански оркестар распалио атмосферу, беспре
корнивеокултурејесанарочитимзадовољствомодбачен
иукаљан.Уместосамоконтроле,видеосамусхићење;уме
сто скромности – претеривање, уместоштедљивости –
расипање;уместотрезвености–еуфорију;уместоразума–
емоцију;уместопоштовањаправилазабранаитабуа,на
мернокршењеистих;уместоконстантногодлагањазадо
вољствауимемагловитебудућности,неодложнослављење
оногштојеовдеисада.43

Постојијошједнацртабалканскогначинаживљењакојадо
неклеодређујеиживоткафане.Утрадиционалномбалкан
скомдруштвурадније,каоузападнојцивилизацији,строго
одвојен од тежње за постизањем осећаја пријатности, за
довољстваииспуњености.Узрад сенамобама,прелима,
приликомпољскихпословаиудругимприликама,певало,
приповедалоишалило,послуживалохраномипићем.По
следицауправоовогприступаживоту,који јетолерисани
токомсоцијализма,јесуиданаспунекафанеитокомдана,
токомрадногвремена.

Узсвето,кафанаиуопштезадовољавањечулаиповреме
ноигнорисањестварностимаколикоонабиласурова,упо
јединимтренуцимадајеидуховниосећајслободеиснаге,
осећај владања ситуацијом. Матијас ван дер Порт, поку
шавајућидапроникнеусржсрпскекафане,послеучешћа
у једнојбурнојкафанскојвечери, закључуједа је једнаод

41Исто,стр.167.
42Ђорђевић,Д. (2014),Кафанолошкиастал,НовиСад,Ниш:Прометеј,

УниверзитетуНишу–Машинскифакултет,стр.58.
43Ван дер Порт, М. Само Србин може разумети Србе, у: Кафаноло
гија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.452453.
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кључнихствариуњојосећајмоћи,осећајдаситигосподар
утомтренутку.44Овојебалканскакарактеристика,јербал
канскакултурапружајоштаквихтренутака,напримерна
разнимсветковинама:свадбама,крштењима,испраћајимау
војску, славама, када већи број припадника друштвене за
једницеподржаваобележавањеважногживотногтренутка
појединцаилиједнепородице,кадатипојединциилипоро
дицедобијајупосебнумоћ.Честајепојава,например,дасе
функционеримасвадбе,кумуистаромсвату,свеудовољава
и да они тада имајумогућност извољевања и истеривања
сопствениххирова.

Иуслучајусрпскекафанеприменљивесуи јошактуелне
речиТрајанаСтојановића(објављене1967.године):Уосам
наестомидеветнаестомвеку,аконеикасније,унашевре
ме,појавиласеелитна[западна]култура,штоједовелодо
коренитогпреображајастаренеолитске[сељачке]култу
реинаизгледјезбрисало.Данас,међутим,иакоприкриве
на, стара народна култура и даље у огромној мери усло
вљава најдубљемисли и осећања сељака, радника, писаца
имислилаца,каоиљудиодакцијеиполитичара–[једном]
речју,Балканацауопште.45

Оригиналносрпскиелементиусрпскојкафани

Српскукафану,даклесрпскомчини,пресвега,специфичан,
самоуСрбијизаступљен,склопзападних,оријенталнихи
балканских културних елемената, али има и оних који су
искључивоизсрпскогмиљеа.Можесерећидајеречсамо
осрпскимваријантамакултурнихчињеницабалканскекул
туреили,ређе,западнекултуре,којихнемаилисуумањој
меризаступљеникоддругихнарода.

Називинекихсрпскихкафанасадржепонекаделементеко
јиупућујунанештонационалносрпско,например, више
кафанауСрбијисезовеСрпскакафанаилиСрпскакруна.
ЈеднакафанауоколиниЧачка,примераради,зовесеШај
кача.Кадајеречоентеријеруетнокафана,умногимасеја
вљајудетаљисрпскешумадијскеношње,којајеопштепри
хваћенакаонационаникостим.Ранијесуумногимресто
ранима националне кухиње, а данас умногим етнокафа
нама, конобари обучени у овај костим или на себи имају
самонекењеговеделове.

44Исто,стр.472.
45Stojanović,Т.(1995)Balkanskacivilizacija,Beograd:Centarzageopoetiku,

str.47.
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Када је реч о пићу, у новије време, са експанзијом етно
кафана,каопосебансрпскикафанскибрендпојавиласера
кијадуњовача46,мадасуупонудиидругевоћнеракије,тра
диционалнашљивовица,крушковача икајсијевача.Можда
као особено можемо издвојити пијењешприцера из чаше
посебногоблика,класичнезасрпскукафану.Истотакоико
ришћењевећпоменутихбоцазавино–литрењакаималих
бочицазаракију–чокањчића,чијијеобликстандардизован
засрпскукафану.Особеностмногихсрпскихкафанајеспе
цифичномезе уз ракију – кисео купус, пихтије и слично.
Везанозагастрономскукафанскупонуду,требанагластида
се српски роштиљ, без обзира на постојање оријенталног
роштиљаи,рецимо, специфичногбугарскогроштиља,од
ликујепосебнимасортиманом,припремом,формомиуку
сом.Онсе,каобренд,посебношириуБугарскојукојојје
омиљен,такодатуитамонацелојњенојтериторијимогу
дасенађуугоститељскиобјектисаодељкомуменију,ре
кламомиличакназивомсрпскаскара.Истотакои јагње
ћеипрасећепечење,безобзираштосеспорадично јавља
икоддругихнародазападногБалкана,можесе,збогопште
заступљености,сматратиисрпскимбрендом.Товажииза
некедругегастрономскепроизводе,каоштосу,например,
кајмак,свадбарскикупус(саовчетином)ислично,атусуи
некаоригиналнајела,којанисупроизашлаизтрадицијевећ
сусмишљенауправоукафани,као,например,карађорђева
шницлаилесковачкамућкалица.Увезисахраномјеидео
кафанскогфолклорадасепослеобилногоброкакаоизраз
задовољстваритуалночачкајузубичачкалицом.

Када је реч о музици, специфично српским се може сма
трати заједничко конзумирање веома различитих балакан
ских,оријенталних,западнихидругихмузичкихелемена
та, као и специфична новокомпонованафолк музика, која
носи епитет српске, а садржи све ове елементе.Наравно,
специфично српске су све песме етнографских целина на
територији Србије: врањанске и друге јужносрбијанске,
косовске,шумадијске, западносрбијанске,источносрбијан
ске, сремске,банатске.Такопојамсрпскамузика означава
широк, али ипак специфичан, спектар музичких елемена
та.Уз то, српска кафана је изнедрила и посебну институ
цијусрпскепевачице(певаљке).47Изакафану је,наравно,

46О томе нештоможе да се види у:Ђорђевић,Д. (2014)Кафанолошки
астал, НовиСад,Ниш:Прометеј, Универзитет уНишу –Машински
факултет,стр.61.

47Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.419440.Отомеиу:Ђорђевић,Д.Б.
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карактеристичноспецифичносрпскоколо.Сажељомдасе
нагласисрпскидухкафане,укафанеуСкадарлијиуБеогра
дуулазисвирачобученусрпскинационалникостимисвира
српскокласичноколонасрпскимнационалниминструмен
тима–фрулиидвојницама.

Без обзирашто смо закључилида српску кафану умного
ме одређује балкански, али и оријентални и западни дух,
можесерећидајеуовомсмислуодређујеинештоштоје
специфичносрпско.Уњојјеразвијенапосебнакултурасо
цијалногопштења,културадружења,опуштеностигалант
ност захваљујући којој се игноришу формалности. У њој
немаситничарења,такода,например,немапојаведасвако
самплаћасвојрачун,већједнаособаплаћазасве,акасније
илидругипут,безпосебногпрерачунавањадатобудеуис
тојвредности,плаћадруга.Усрпскојкафанијеразвијени
посебанодноскомуникацијеукојојсусвиунекомсмислу
исти–одполитичара,научника,уметника,новинара,спор
тиста, до протува – и сви комуницирају равноправно, на
пример,ослављавајућисенадимцима.48

Поредтогаштосрпскакафанаиманационалнеелементе,у
њојсе,каоотворенојинституцији,утежњизаштоориги
налнијомпонудом,користеирегионалниилокалниелемен
ти.Например,уоколиниКњажевацапостојиугоститељски
објекатЕтнокућа Торлаци, који своју понуду заснива на
локалним гастрономским и другим особеностима, означе
нимназивомлокалногидентитетастановништваовогкра
ја–Торлаци.49Особеност западносрбијанскихкафана,пре
свегапечењара,јестепонудахлебасамочом–машћукоја
седобијапечењемјагњетаилипрасетанаражњу.Унеким
врањанскимкафанамасмишљенајепосебнакафанскапону
да–јутарњакиселачорба,каолекпротивмамурлукакоји
јепоследицапретходнекафанскеноћи.Унекимсрединама,
каоуЗајечару,већсмонапоменули,створенјеизистихраз
логапосебанобичајјутарњегједењабурекапослекафанске
ноћи.

Осимвезанозахрану,имаилокалнихособеностивезаних
заентеријер.Примераради,кафанаХајдукВељковконаку
Зајечаруимала јеуентеријеруелементевезанезаХајдук

(2011),КазујкрчмоЏеримо:периферијскакафанаиоколоње,Београд:
Службенигласник,МашинскифакултетуНишу,стр.128136.

48Ово је наглашено и у тексту: Тирнанић, Б. Београд за почетнике, у:
Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д. (2012),Београд:Службенигла
сник,стр.523.

49Крстић,Д.(2016)БрендирањерегионалнихидентитетаТорлациукул
турном туризму северозападне Бугарске и источнеСрбије,Известия,
III,Габрово:Регионаленисторическимузей,уштампи.
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ВељкаПетровића,јунакаПрвогсрпскогустанка,рођеногу
околиниЗајечара.Многекафанеусвоментеријерусадрже
фотографијеизлокалнепрошлости.Одликавојовођанских
кафанасупосебнитамбурашкиоркестри,честосастављени
одЦиганасвирача,ауделовимаСрбијејужнијеодСавеи
Дунавазаступљенисупосебниакустичниоркестритакозва
ногскадарлијскогтипа.Уосталом,иовалокалнаирегионал
на разноврсност, уклапа се у једну општу карактеристику
српскекафане:дајесвакакафанаоригинал,понечемуосо
бена, толико да у кафанској топографији заузме своје ме
стоибудепрепознатљива(заразлику,например,одмногих
врстаугоститељскихобјекатаиназападуинаистоку,који
суувеликојмериунифицирани).УСрбијикаопосебнака
фанскакатегоријапостојељубитељикафана,којисуњихо
видобрипознаваоциначитавојнационалнојтериторијии
ширеиусталномсутрагањузасвеоригиналнијимсадржа
јима.Свакивласниксвојукафанууређујепосвомнахође
њуиукусу,тежећидаоригиналношћузаинтригараодређе
нуциљнугрупупотенцијалнихклијената.Ваљда збогове
могућностикреирањасрпскекафане,ушалисекажедаје
жељасвакогСрбинадаимасвојукафану,штоијестешире
заступљенапојава.

Источноевропскикултурниелементи
усрпскојкафани

Истинеради,неможемоостатинаконстатацијидасесрп
ска кафана састоји самодо елемената западне, оријентал
неибалканскецивилизације,каоиодоригиналносрпских
културнихелемената.Рецимо,традицијакрчме,којаједу
бокоутканаусрпскукафану,неможесевезатисамозаза
паднуиоријенталнукултуру.Онајемногошира.Дасрпска
кафанаимавезесаопштимпостојањемкрчмекодСловена,
показујеитоштоје,безобзиранатурскиназивмехана,са
чуваниопштесловенскиназивкрчма,којије,санестанком
правихкрчмиодносномехана, токомвременапочеодасе
употребљавакаосинонимзакафану.Уживојсуупотреби,
посебноуфолк песмама, и терминикрчмар икрчмарица.
Српскакафанајеупотпуностиапсорбовалатрадицијукрч
ме,одмасовногиспијањаалкохолнихпићадокрчмарских
туча,усрпскоммиљеупознатихкаокафанскетуче.

Поределеменатасазапада,оријентаисамогБалкана,срп
скакафанаимаинеке елементеизисточноевропског све
та:некаодоминантну, алиипакприсутну, ракију вотку, а
умузицирускепесмеипесмеисточноевропских (руских)
Цигана.
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Закључак

Српскакафанајеоригиналан,сложенивеомаслојевиткул
турни феномен. Реч је о посебном друштвеном дискурсу,
оригиналној врсти угоститељских објеката, која је сти
цајем историјских, друштвених, економских и културних
околностинасталаупоследњојтрећини19.века,алисуње
ни коренимного дубљи.НаБалкану, као подручју ориги
налнебалканскецивилизације(којаподразумеваиизузетну
етнографскушароликост), а и као подручју вишевековног
сусретањаутицајазападне,оријенталне,паиисточноевроп
ске цивилизације, са запада прихваћена идеја о оснивању
угоститељскихобјекатанамењенихуживањулокалногста
новништванијемогладабудеклишеирана.Богатомулти
културално искуство је, у тежњи за постизањем осећаја
пријатности,задовољстваииспуњеностиуугоститељским
објектима,српскукафануучинилоизузетноотвореномин
ституцијом,којајепремасвојојмери,сједнестране,при
хватилакултурнеелементеизпотпуноразличитихцивили
зација–упрвомредуиззападнеиоријенталне,асдруге,
уткала много аутохтоног оригиналног балканског, нацио
налног,паирегионалногилокалног.Тањенаотвореност,
која представља једну од њених основних и суштинских
карактеристика, чинила ју јеичини јеизузетнодинамич
номпојавом,којазадржаваконтинуитет,алисесавременом
исадржајнообогаћује.Управотаотвореностјојобезбеђу
јевиталностиактуелностусвимвременимаидруштвеним
системима.Онаупунојвиталностиживииданас,ипосве
мусудећи,уздаљеобогаћивањећеживетииубудућности.

Отвореностидинамичностсрпскекафанедовелаједотога
даонанебудеунифицирана,клишеирана(каоштојетоу
великоммерислучајсаугоститељскимобјектимаузападној
иоријенталнојкултури),већдадонеслућенихинеисцрп
нихразмерабудеподложнакреацијииваријантности,адау
истовремезадржисвојупрепознатљивостиоригиналност.
Егзистирајућипаралелносамногобројним(ипобројуипо
врстама)угоститељскимобјектиманаправљенимпозапад
нимиоријенталниммоделима,онаје,посвојојпрефињеној
мери,биралаиузималаодњихпојединеелементеиуткива
лаихусвојоригиналнимиље.Уњојможемонаћи,сааутох
тонимбалканскимисрпским,паилокалним,складноуком
поноване, елементе западноевропских кафеа, ресторана и
точионица, средњеевропских и источноевропских крчми,
оријенталнихкафана,механа,ћевабџиницаипосластичар
ница.Иакојеонауосновиградскаинституција,утежњиза
остваривањемосећајапријатности,задовољстваииспуње
ности, она јемноштво културних елемената, па умногоме
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иопштидух,преузелаиизбалканскогсељачкогтрадици
оналног друштва, углавном из балканских светковина. У
овомдинамичном једноиповековномпроцесу, она јеизне
дрилаинизсвојихоригиналнихкултурнихобразаца.Тако
јеона,изразличитихцивилизацијапреузимајућиразличите
техникепостизањапоменутихпозитивнихосећаја,постала
један од најсадржајнијих и најмултифункционалнијихти
поваугоститељскихобјекатанасвету.

Српскакафанајеинституцијаоднационалногзначаја.Она
је нераскидиви и оригинални део срспске националне кул
турне,економске,политичке,уопштедруштвенеисторије.
Тоћебитииубудуће.Али,узто,она,посебноуданашње
време,имаизузетнутуристичку,патимеипривредну,еко
номску,улогу.Иакојенасталаизидејеоуживањулокалног
становништва,саекспанзијомпојаветуризмакаотежњечо
веказападногначинаживотадаизађеизклишеаидоживи
нештоаутентично,егзотично, она јеодтуристасастране
препознатакаосрпскибренд.ОдмногихстранацасаЗапада
означенајекаоинституцијакојапружавеомапозитивнеау
тентичнедоживљаје.Сдругестране,уисточнојијугоисточ
нојСрбији,безпосебнезаслугелокалнихтуристичкихор
ганизација,последњихнеколикогодинасведоцисмовелике
експанзијетуристаизБугарске,чијијеосновнициљпосете
српскакафана.Бугарима,каоизразитимприпадницимабал
канскецивилизације,конзумирањесадржајасрпскекафане
представљаврхунацуживања.50Бугарскипесниксимболи
стаИванГрозев још20их година20. векакаже:Нашна
роднијецрквењак.Кодњегајеврлоизразитодионизијско,
динамичконачело...51

Балканскуцивилизацијууопштеможемоидефинисатикао
специфичан спој аутохтоног балканског, у различитим ва
ријантама, са оријенталними западним.Српска кафана је
управоизразитакултурначињеницабалканскецивилизаци
је,алисеподутицајемпроцесакојисуседесилиусрпским
националним границама развила као национална инсти
туција,каоаутентичан,српски,бренд.Собзиромнањену
оригиналност,потенцијалинационалнизначај,потребноје
нанационалном,али,уоквирунационалнестратегије,ина
локалнимнивоима,почетисањенимсвеснимнеговањеми

50Оприливу бугарских туриста у источној и југоисточнојСрбији гово
рисеиу:Крстић,Д.(2015)Зајечар:погледнаједанпровинцијалнии
пограничниградуСрбији,ГласникЕтнографскогинститута,LXIII,
свеска1,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,стр.111112.

51Димитрова, Н. Кафана/крчма – свратиште „асфалтне” интелигенције
(визијемеђуратногбугарскогауторитаризма),у:Кафанологија,прире
диоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.488.
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унапређењем,креирањемњенебудућностиипланскимко
ришћењемњених потенцијала.Она је, каошто смо виде
ли,заиновацијеувекотворена.Започетакпредлажемдва
крупнакоракананационалномнивоу.Прво,требајеобра
дитиипредложитизаУНЕСКОвулистунематеријалнеба
штине,адруго,СкупштинаСрбијетребададонесезаконо
српској кафани, којимби се она заштитилаи унапредила.
Такавзаконбитребалодаподразумевастварањепозитивне
климеиолакшавајућихоколностизарадсвимаонимакоји
доприносењеномопстанкуиунапређењу–кафеџијама,ко
нобарима,куварима,музичарима,боемима,глумцима...По
словеафирмисањасрпскекафане,сасвимсигурно,нетреба
даспроводебирократе,оникојисупремањојравнодушни,
већ истински кафанолози и у теоретском и у практичном
смислу,оникојиразумејуњенусуштину.
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CULTURALROOTSOFTHESERBIANTAVERN

Abstract

The introductory part of this paper examines the psychological and
culturological background of catering facilities, aiming to place the
originalculturalphenomenonmarkedasthe“Serbiantavern“inaglobal
context.Then,themainbodyofthepaperanalysestheoriginofcertain
cultureunitsrepresentingtheSerbiantavernasacomplexandlayered
culturalfact,inordertodiscoveritsculturalroots.Theanalysisshows
thatitisauniqueproductasaspecificcombinationofWestEuropean,
oriental and autochthonous cultural elements from theBalkans,East
EuropeandSerbia.Itisaninstituteofnationalimportance,becauseof
bothitsroleinthenationalhistoryandthefactthatitisatouristbrand.
Thisiswhyitsnurturing,upgradingandtouristvalorizationneedtobe

wellplanned.

Keywords:sparetime,Serbiantavern,Westerncivilization,oriental
civilization,Balkancivilization,Serbianculture
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ГОСТИОНИЦЕ– 
ПРЕТЕЧЕКАФАНА

Сажетак:Кафана, како само име каже, везана је за пијење ка
фе, уз коју јеишлоипушењедувана.Првакафананатлудана
шњеСрбијеотворенајеуБеограду1522.године.Временомсупод
Турцима отваране и механе, ашчинице, каравансараји и ханови.
Нестанкомтурскевласти,опсталесусамокафанекојесуима
леширокуулогу–друштвену,економску,политичку,културну.У
претходномисторијскомпериоду,средњовековнаСрбијајеимала
гостионицепоградовима.Гостионичарусепредавалароба,којује
мораодачуваинаполаскудајепредагосту.Црквеноправојеза
брањивалоклирудапосећујеипоседујегостионице.Најзначајнији
гости гостионицаосимходочасникасутрговци,што јеморало
дапозитивноделујенаразвојугоститељства.Устатутимапри
морскихсрпскихградоваразличитосутретиране.УБудванском
статутусенеспомињу,уСкадарскомсубилизабрањене,ауКо
торскомимјебилопрописанправниположај.Нијемогућеупоре
дити,значајгостионицаикафанаувременимаукојимасупосто
јалеалисеможесасигурношћузакључитидасугостионице,као
икафане,ималевеликиекономскизначај.

Кључнеречи:гостионца,средњивек,Србија,кафана

Појамкафанајесложеницаоддверечикахва,односнокафа
ихане.Дапојамхане значикућаида јеперсијскогпоре
кланијеспорно.Међутим,запрвидеокахва(кафа)постоје
дватумачења.Прво,дапотичеодперсијскеречикахваида
значикафаидруго,дајеречкафапореклометиопска,ида
потичеодименапокрајинеKaffa уЕтиопији,одаклекафа
водипорекло.Уобаслучајазначењејеисто–кафа.Такоби
појамкафаназначиокућукафетј.гдесепржи,мељеина
крајупије.
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Kaфа је плод кавовца, зимзелене, вишегодишњежбунасте
биљке,којаможеданарастеод2до5метара.Попредању,
дејствокафесуслучајнооткрилилокалнипастири,којису
приметилидасукозе,послепожара,брстилеплодовекавов
цаиданаконтоганисумогледаспавајунегосублејалецелу
ноћ.ЦрнакуванакафапочелаједасепијепрвоуЕтиопији
око850.годиненашеере.

СматраседасупрвекафанеотворенеуМеки,Каиру,Јеме
ну,апотомсусепроширилеипоОсманлијскомцарству.Са
ТурцимасукафаикафанадошленаБалкан.Првакафанана
тлуСрбијеоснованајеуБеограду1522.године,наДорћолу.
МногогодинакаснијеоснивајусеподругимместимаБал
канаиЕвропе.Такојенпр.уСарајевуоснована15911592,
Венецији1640,упрестонициАустријеБечу1651,набри
танскомострву,уОксфорду1650,ауФранцуској,кафанаје
попрвипутотворенауПаризу60ихгодинаXVIIвека.

Са кафанама се могу поредити механе у којима се могло
попити и алкохолно пиће. У турском периоду, постојали
су и угоститељски објекти где семогла добитии храна –
ашчинице. Најкомплетнију угоститељску услугу су пру
жали каравансараји у којима су боравили путници, стока
игдејепостојалоспремиштезаробу.Осимкаравансараја,
постојалисуиханови,објектикојисусвојимпосетиоцима
пружалискромнијууслугу.Временом,кафанемењајусвој
карактериодместагдесепушиипијекафапостајуместа
гдесеточииалкохол.Притом,постојалесупосебнекафане
захришћане,посебнезамуслимане.Најчешћигостибили
сулађари,рибари,јаничари.ТокомXVIIкафаненастављају
дапроширујусвојупонуду,такодапостајуместагдеможе
идасеноћи.1

Сви наведени угоститељски објекти настали су након до
ласкаТуракаи  токомпроцесаисламизацијеБалкана.Не
станкомТурака,нестајуполакоиони.КодСрбасезадржа
вајукафанеиместимичномехане.Временомсусеимехане
потпуноизгубиле,дабиосталеиопсталесамоиједино–
кафане.

Кафане су у српском друштву еволуирале у нешто мно
го више него што је пуки угоститељски објекат. Кафана
је проучавана са економског, социолошког, етнолошког,
антрополошког, културолошког становишта. Закључено је

1 Лутовац,С.(2006)Порочнеболести,попутниназапакао,Линц:Српска
православнацрквенаопштинаЛинцАустрија,стр.123–125;Живковић,
У.(2013)ИнституцијакафанекаоогледалодруштвеногживотаБеогра
да:улогаифункцијекафанауБеоградууобликовањумодерностиуСр
бијиХIХиХХвека,СинтезисV/1,стр.147–149.
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да јеона једнаоднајзначајнијихдруштвенихинституција
код Срба након Другог српског устанка. Оне су одређене
као„јединаместагдесусеСрбимоглиокупљати”,2„хроно
лошки,алиипозначају,првеустанове„новогдруштва’”,3
„јединиизразнашегјавногживота”.4Зањихсекажедасу
донеле„новеидеје,новеначинепонашањаиновутрадицију
друштвеногангажмана”којајетрајновезанаизаупотребу
кафеидувана.5Уредбомиз1864.годинеподвученајеразли
каизмеђукафанаимехана.Докјекафанаместогдесеједеи
пије,дотлејемеханаиместогдеможедасепреноћи.

Кафанајебилаисигуранпосаокојиједоносиовисокуза
радуиомогућаваобрзуакумулацију.Уњимасусесклапа
литрговачкиуговори,отваранесупрве:банке,мењачнице,
продуктне берзе, берзе рада, осигуравајућа друштва, при
ватнелекарскеординације,фотографскерадње,винскабер
заи,какојезабележеноуизворима,„глумачкаберза”.

Зањихјенаведенодаимајуисвојуполитичкуфункцију.У
кафанијеодржанаСветоандрејскаскупштина1858.године,
склопљенмиризмеђуСрбијеиТурскепослеинцидентакод
Чукур–чесме1862.године,уњимасусеокупљалидобро
вољци и четници, припадници политичких странака па је
такоисвакастранкаималасвојукафану.

Кафанесуималеисвојукултуролошкуулогу. ЈошуXVII
векујезабележенодасеуњимаскупљајуљудиодпера.Ту
су сеиумодернојисторијиСрбијеокупљалипесницида
потражеинспирацију,организованесупозоришнепредста
ве (прва1841.године),балови,концерти,првебиоскопске
представе.

Усагледавањузначајакафана,истичесеињиховасоцијална
функција,односнозначај занастанакграђанскогдруштва,
као резултат демократизације и модернизације Србије.
Онесуместогдејенастајалаиуобличаваласе„политичка,

2 ЂурићЗамоло,Д.(1998)ХотелиикафанеXIXвекауБеограду,Београд:
МузејградаБеограда,стр.175.

3 Стојановић,Д.(2009)Калдрмаиасфалт–Урбанизацијаиевропеизаци
јаБеограда18901914,Београд:Чигоја,стр.265.

4 Бранислав Нушић, Б. (1935)Из полупрошлости, Београд: Геца Kон,
стр.128129.

5 Живковић,У.нав.дело,стр.145146.Несматрамосебедовољноструч
нимдаоценимоколикајетачнатврдњадасукафанејединаместајав
ногживота србијанског друштва али дозволићемо себи да кажемо да
суСрбиуАустро–Угарскојималицрквенопросветнуаутономијупа
су се уместо у кафанама окупљали окоцркава,што је имало великог
утицајанакултурни,економски,моралниисвакидругипрофилСрбау
Хабзбуршкојмонархији.
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социјална и културна енергија нарастајућег грађанског
друштва”.6

Наведенечињеницеуказујуколикисезначајпридајекафани
уисторијиСрбијеодДругогсрпскогустанкадоПрвогсвет
скограта.Можесепоставитипитање,акаквојестањебило
предоласкаТурака?Каквојестањебилоусредњемвеку?

Разумесетаданијебилокафана,нијесепилакафа,нијесе
пушиодуваналиможесепоставитипитањедалијепосто
јалонештослично?Далисупостојаламестагдесемогло
пити, јести, преспавати, сместити роба?Ако су постојала
какосусезвала,гдесусеналазилаисл?

Средњовековниисторијскиизворипознајутакваместа.Њи
ховевласникеназивајугостионичаримаштонаводинапрет
поставкудасусетаместазвалагостионице.Етимологијаје
потпунојасна.Имесудобилепоономекоуњихсвраћатј.у
њимаборави–погостима.Изворипомињуобавезугостио
ничарадачувајуробусвојихгостију.Поменробекојучувају
гостионичари наводи на претпоставку да су најзначајнији
посетиоцигостионицабилипутници.

Косутипутници?Каопрвеможемопоменутиверникеко
јисуишлинахаџилукиобилазилиманастирезапразнике,
нарочитоонеукојимасучуванемоштинекогпознатогсве
титеља,укојимасусеналазилипредметикојисуималисвој
култкаонпр.чудотворнеиконе,књигеисл.Нахаџилуксе
моглоићииуСветуземљу.Утовремесуистранимонаси
поСрбијискупљалимилостињу.Управоједантакавмонах
јеиповеоРасткаНемањићауСветуГору.Поредњих,исве
штеницисупутовалипоналогуепископаунутарнадлежних
епархија.Путовалисуивладаревипоклисари,властелакада
јеишлаурат,насуд,дворскуслужбу,саветовање,државни
сабор.Гласници,писмоноше,билодасурадилизавладара
иливластелу,спадалисуучестесредњовековнепутнике.У
Србијусустизалиимајсториизприморскихградова,Апе
нинскогполуострва,изВизантијекојисуградилицркве,ма
настире,украшавалиих.Међулицакојасудолазилатреба
убројатиинајамнике,дубровачкегласникекојисуодржава
ликурирскуслужбуизмеђуДубровникаисрпскихградова
уунутрашњости.

6 Исто; Голубовић, В. (2010) О настанку и називима механа и кафана
старог Београда, Теме 3, Ниш: Филозофски факултет, стр. 9911010;
Станојевић,М. (2010) Институција кафане у Србији и развој модер
ног друштва: функције кафане, Теме 3, Ниш: Филозофски факултет,
стр.821837.
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Развојтрговинедовеоједотогадаитрговципостанучести
путници.ЊиховојпокретљивостидопринеоједолазакСа
саиразвојрударствасобзиромдасусеонираштркалипо
државитражећируду.Развојрударстваподстицаојетргови
ну.Оснивањевеликогбројарударскихградовадоводилоје
сталновеликибројтрговацауњиховецентре.Рударствоје
билотесновезанозазанатство.Дабисељудибавилирудар
ствомбиоимјепотребаналат,дрвенаграђазаобезбеђење
рудника,алииизградњукућа,израдунамештајаиствариза
свакодневниживот.Свејетозначилокретањељуди.

Путоваласуилицакојасусебавилапревозничкомслужбом,
бродарипорекамаијезеримаалиионикојисуторадилипо
копненимпутевима.Онисубилитикојисутрговцимапре
возилиробу,најчешћеизПриморјауунутрашњост.

Путовалосеиизпородичнихразлога,дабисепосетилафа
милија која је била удаљена.Сетимо се свакако једног од
најпознатијихпутовања,СимонидиногуЦариградкадајој
јеумрламајка.

Најбројнији слој средњовековног друштва себри били су
најмањепокретни.Њиховигосподарисусебојалидаимдо
зволедапутујуустрахудаћепобећисавластелинства.Њи
ховопутовањебилојенајчешћевезанозапотребењихових
господаракојесуморалидапратенапуту.Напоменимода
сусокалници,узвлахе,ималиобавезутранспортаробе.Не
гдесуовуобавезуималиимеропси.Онисупревозилихра
нуилинекудругуробусаудаљенихманастирскихпоседа.7

Дакле,путникајеусредњовековнојСрбијивременомбило
свевише.Њиховабројностпомоглаједасеразвијеугости
тељство–местагдесупутницијели,пили,ноћили.

Међутим,постојалисуфакторикојисуделовалинеповољ
нозаотварањеугоститељскихобјеката,односнокојисуих
директноспречавалиионемогућавали.Тојепресвегабила
прописана обавеза оброка тј. обавеза зависних категорија
становништва да дају храну, пиће и преноћиште владару,
његовојпратњи,архиепископуињеговојпратњи,владаре
вимпосланицима,писарима,соколарима,коњусима,аверо
ватноипредставницималокалнеуправе.Овуобавезујепра
тилаиобавезапозобатј.давањазобиисенакоњимаоних
лицакојимаседаваооброк.Оваобавезапостојисигурноу

7 Порчић,Н.(2004)Путоавање–животупокрету,приредилиМарјано
вић–Душанић,С.иПоповић,Д.Београд:Clio,стр.184195;Радојичић,
Сп.Ђ.(1967)ИмесрпскогкнезаПрибислава(891892)начедадском
јеванђељу,у:КњижевназбивањаистварањакодСрбаусредњемвекуи
утурскодоба,НовиСад:Матицасрпска,стр.2427.
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српскојдржавиодкрајаXIIвека.Манастирисутакођемо
ралидадајуоброк.Ипак,појединаманастирскавластелин
ствасубилаослобођенаодовеобавезе.8УБањскојјепра
вооброкаипозобаимаосамовладариархиепископ.Сам
манастирједаваохлебзаљуде,аовaсисенoзастоку,док
суљудисавластелинствадавалимесо.9МанастирСв.Ђор
ђаСкопскогнијеимаоовуобавезунипремапосланицима,
нитипремамалимиливеликим,10причемусеизразодма
лихиливеликиходносинаорганеуправе,властелу,трговце,
псаре,соколаре,коњухеисл.Село,којеизричитонијеби
лоослобођенооброка,било јеобавезнодадâсвеза један
оброк.Задругитј.следећиоброклице јеморалодаидеу
другосело.ТокомXIVвекаприметнојенастојањедржаве
дасузиправонаоброкидаодредињеговувеличину.11

Институција оброка није било нешто специфично српско,
већјепознатаиуЕвропи(descensus)иВизантији(μιτάτου).12
Требарећидајенпр.византијскицарИсакАнђеонаредио
да се у Цариграду подигне пандохијон, који је могао да
примиинахранистољудиистокоња.

Oбавезадавањаоброканијебило јединакоја јенегативно
утицалананастанакгостионица.

Наиме,трговцисуималиправодатражеодуправникасела
иливластелинадаихпустидапреспавајууселуукомесена
путузатекну.Усупротном,по159.члануДушановогзако
ника,акотонеучинеитрговацпретрпиштету,селојемора
лодамуплатиодштету.Можесепретпоставитидајеуселу
трговацдобијаоихрануипиће.Далиихјеплаћао,аакоих
јеплаћао,коликојетобило,неможесепретпоставити.

8 Barjaktarović,M.(1970)ŠtaznačirečstanjaninuDušanovomzakonu,Ra
doviXIsavetovanjaetnologaJugoslavije,Zenica,str.307;Благојевић,М.
(1999)Оброк, у:Лексикон српског средњег века, Београд:Knowledge,
458.Земљорадничкизакон.Београд:САНУ,стр.299;ЂекићЂ.(2013)
ОдносизмеђуСтарогсрпскогзаконаиЗаконаСв.СимеонаиСв.Саве
усветлуправнихнорми,КултурнонаслеђеКосоваиМетохије,Исто
ријскетековиненаКосовуиМетохијииизазовибудућности,Београд
7–8.октобар2013,књ.2,Београд,КосовскаМитровица:Канцеларија
заКосовоиМетохију,УниверзитетуПриштини,Филозофскифакултет
уПриштини,стр.628.

9 Аноним(2011)ПовељакраљаМилутинаманастируБањска,књигадру
гафототипијаиздањаипратећастудија,приредиоТрифуновић,Ђ.
Београд;Службенигласник,стр.83,123.

10БлагојевићМ.(1999)Оброк,у:Лексиконсрпскогсредњегвека,Београд:
Knowledge,стр.458.

11Исто.
12Соловјев,А.(1980)ЗаконикцараДушана1349.и1354.године,Београд:

САНУ,стр.279.
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ЗбогЗаконааливероватноизбогдругих,пресвегарелигиј
скихразлога,обичајдасеугостипутникдугосеодржао.До
XXвекапостојалесуунекимкрајевимаСрбијегостинске
кућекојасуселазаједничкиодржавала.Уњимајеувекмо
ралодабудехлеба,воде,ватреихранезастоку.Поодласку
госта,обавезасеоскогпротагоребила једаочистикућуи
спремијезановоггоста.Тосведочидасугости,гостисе
ла,анепојединачногдомаћина.Гостзаовууслугунијепла
ћао.Наведениподациупућујуданијеречоугоститељском
објекту чији власник пружа услугу давања преноћишта,
хранеипића.

Ипак,уСрбијисупостојалаиместатј.објектиукојимасе
моглопреноћити,могаосместитипртљагнасигурноместо
ивероватнодобитихрануипићеиакосетоизричитонена
води.Инаравно,тасеуслугаплаћалаономкојепружакао
штосеплаћалаиукафани.Онасеспомињуу125.члану
Душановогзаконика.Власницитаквихместа,узависности
одрукописа,називајусеstananinixилиgostin’nikx.

Појам стањанин долази од глагола стати, односно има
основу у речи стан, која долази од корена ста. Изведени
цеодовогкорена јављајусеосимусловенскимидругим
индовропским језицима у значењуместо боравка.13 Соло
вјевнаводидапојам„стање”означаваимање,пртљаг.14Та
кобипојамстањанинзначиоонајкојиимастан,имапр
тљаг.ПојамстањанинсејављауСтрушком,15Атонском,16
Ходошком,17 Бистричкoм,18 Призренском,19 Барањском,20

13ДаничићЂ. (1876)Основесрпскогилихрватског језика,Београд:Др
жавнаштампарија,стр.135,283;Barjaktarović,M.нав.дело,стр.306
308.

14Соловјев,А.(1980)ЗаконикцараДушана1349.и1354.године,Београд:
САНУ,стр.279.

15Аноним (1975) Законик цара Стефана Душана књига I, уредник
Беговић,М.,Београд:САНУ,стр.112,113.

16Исто,стр.190,191.
17Аноним(1981)ЗаконикцараСтефанаДушана,студенички,хиландар
ски,ходошкиибистричкирукопискњигаII,уредникБеговић,М.,Бео
град:САНУ,стр.138–141.

18Исто,стр.200201.
19Аноним (1997) Законик цара Стефана Душана, барањски, призрен
ски,шишатовачки,раковачки,раваничкиисофијскирукопискњигаIII,
уреднициПешикан,М.,Грицкат–Радуловић,И.иЈовичић,М.,Београд:
САНУ,стр.134.

20Исто,стр.64.



126

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ и МИЛОШ ПАВЛОВИЋ

Шишатовачком,21 Раковачком,22 Грбаљском23 и Јагићевом24
рукопису.Грбаљскидоносинештоизмењенобилик– ста
љанин. Појам гостиник, односно гостионичар јавља се у
Софијском, 25 Борђошком,26 Текелијином,27 Сандићевом,28
Ковиљском,29 Београдском,30 Карловачком31 и Вршачком32
рукопису.Акопојамстањаниниможедаизазовесумњуда
ли се ради о власнику гостионице, појам гостионичар ту
сумњусвакакоотклања.Некирукописи,каоРежевићки,не
спомињунистањанина,нигостионичара,већсамодолазак
уградилисело.33

Треба рећи да постоје данас и села у Србији које своје
имеизводеодпојмастањанинкаонпр.Станевце,Станце,
Стањево,Стањинац.,34

Другопитањекојесепостављајестекакосеназивајуосо
бе које долазе у гостионицу. У Струшком, Атонском, Хо
дошком,35 Бистричком,36 Барањском,37 Раковачком,38 Гр
баљском,39 Богишићевом40 рукопису он се назива само
малии велики.УПризренскомсеназиважупљанин.41По
јам пришалац – придошлица појављује су у Софијском,42

21Исто,стр.202.
22Исто,стр.260.
23Аноним(2015)ЗаконикцараСтефанаДушана,књ.4том1,Патријар

шијски, Борђошки,Попиначки, Текелијин,Сандићев, Ковиљски, Бео
градски, Режевићки, Карловачки, Вршачки, Грбаљски, Богишићев и
Јагићеврукопис,уреднициЧавошки,К.иБубало,Ђ.Београд:САНУ,
стр.469.

24Исто,стр.517.
25Исто,стр.386387.
26Исто,стр.185.
27Исто,стр.256.
28Исто,стр.292.
29Исто,стр.327.
30Исто,стр.361.
31Исто,стр.407.
32Исто,стр.440.
33Исто,стр.381.
34Barjaktarović,M.нав.дело,стр.307.
35Аноним(1981),нав.дело,стр.138141.
36Исто,стр.200201.
37Аноним(1997),нав.дело,стр.6566.
38Исто,стр.260261.
39Аноним(2015),нав.дело,стр.468,469.
40Исто,стр.492,493,
41Аноним(1997),нав.дело,стр.134,135.
42Исто,стр.386,387.
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Борђошком,43 Текелијином,44 Сандићевом,45 Ковиљском,46
Београдском,47 Карловачком48 и Вршачком49 рукопису. По
стоје рукописи у којима се не именује лице које долази у
гостионицукаонпр.уШишатовачком,50Режевићком,51Гр
баљском52иЈагићевом53рукопису.

Изразмалиивеликиподразумеваприпадникеоднајнижих
донајвишихслојевастановништва.Жупљанинозначаваста
новникажупе,даклелицекоједолазиизоколине,акојеје
моглодабудеисебаривластелинисвештеник.Јиречеки
Соловјевсматрајудалицекоједолазиугостионицуможеда
будеитрговац.Уприлогтојтврдњинаводепутовањезабе
лежено1405.годинекадајепетдубровачкихтрговацаишло
изПриштиненапанађуруВучитрн.

Сам члан 125. Душановог законика прописује да градови
нисудужниданадокнадештетутрговцима,што јеморао,
почлану159,старешинаселааконеобезбедипреноћиште
трговцима.Тозначидаградовинисуниималиобавезуда
обезбеде преноћиште трговцима.Да су ту обавезу имали,
ондабиморалидајеплаћају.Тојепрваразликаизмеђусе
лаиграда.Тунакнадуштетеплаћагостионичар.Тојејош
једанподатаккојиуказуједајетрговацгостсела,анепо
јединачног домаћина, јер старешина села плаћа трговцу
одштету,акоганеприми,докуградуодштетуплаћасамо
гостионичар.

У свим рукописима, сем Хиландарског54 и Попиначког,55
чланимаистисмисао.Кадагостдођеугостионицубиоје
дужандапреда коњаи сав свој пртљаг гостионичару.Го
стионичарјемораотодапримиидачува.Кадагосткрене,
гостионичар јебиодужандамувратисвешто јепримио.
Аконештобудеоштећено,биојеобавезандаплатиодштету.

43Аноним(2015),нав.дело,стр.185.
44Исто,стр.256.
45Исто,стр.292.
46Исто,стр.327.
47Исто,стр.361.
48Исто,стр.407.
49Исто,стр.440.
50Аноним(1997),нав.дело,стр.202,203.
51Аноним(2015),нав.дело,стр.381,382.
52Исто,стр.469.
53Исто,стр.517.
54Аноним(1981),нав.дело,стр.100101.
55Аноним(2015),нав.дело,стр.225.
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Осталеобавезегостионичараињеговеуслугеурукописи
масенеспомињу.Међутим,самчинпредајеробеупућује
дасугостионицеслужилеизапреноћиште,асамимтимсе
можепретпоставитидасусекористилеизахрануипиће.
Чињеницадасеуњимачувалаиробаупућуједасуморале
битипростране,ањиховуулогукаснијесупреузелиханови
икаравансараји,анекафане,механеиашчинице.Безгости
оничаратрговинаонданијемогладасезамисли,јербезњих
трговцинебиималигдедаборавекадасунапуту–гдеда
спавају,једуикодаимпричуваробу.

Споменутидокументиз1405.годиненаводидајегостиони
чарробупримљенуодтрговацазакључаоусобу(camera).
Поступак трговаца у овом случају у потпуности одговара
ономештојепоменутичланЗаконикапрописао.Удаљем
следудогађаја,угостионицустижуТурци,трговцибеже,и
долазидопропастиробеједногаодњих.Кадајеопасност
прошла,наконштосеувериодамујеробапропала,оште
ћени трговац је покренуо спор пред дубровачким судијом
уТрепчиидобиога.56Тозначидајегостионичарбиокрив
иодговоранакосеробаоштети,чакикадајесамтрговац
оставигостионичаруипобегне.

У обавези гостионичара да чува робу госта препозната
је остава, институција која је код Срба забележена још у
ЗаконоправилуСв.Савеу48.и55.поглављу.Упрвомслу
чајутојеодредбапреузетаизМојсијевогправа,аудругом
изПрохирона.СинтагмаМатијеВластарајепостојећимод
редбамаизПрохиронадодала јошједну,којенемауЗако
ноправилуалијеимауоригиналууПрохирону.Оставасе
иначе,честоспомињеудокументимакојарегулишуодносе
српскихвладарасаДубровником.57

ПунаСинтагмаМатијеВластарасадржиодредбекојесеод
носенагостионице.Забрањуједагостионицебудууокви
руцрквенеоградеилидасеуњеномкругупродајехрана
(СловоЕ–гл.15;СловоИ–гл.2;СловоН–гл.2).58Свеште
ницимајебилозабрањенодаједуукрчми,осимизнужде.
Улазакугостионицујебиозабрањениђаконима,подђако
нима,чтецимаипојцима.Монахзатеченукрчмитребаоје
дабудеподученодепархадатонеради,аигуманјеморао

56Jireček, C. (1892) Stanjanin,Archiv für slavische Philologie XIV, Berlin:
WeidmannscheBuchhandlung,p.7577;Ковачевић–Којић,Д.Стањанин,
у:Лексиконсрпскогсредњегвека(1999),Београд:Knowledge,стр.699.

57Шаркић,С. (2013)Депозит у римском, византијскоми српском сред
њовековномправу,ЗборникрадоваХармонизација грађанскогправау
региону,стр.6066.

58Аноним(2013)МатијаВластарСинтагма,сасрпскословенскогпре
велаТатјанаСуботин–Голубовић,Београд:САНУ,стр.203,236,305.
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дагаизбациизманастира.Епископима,свештеницимаиђа
конимајебилозабрањенодапоседујугостионицеосимако
ихнедајуузакуп(СловоК–гл.7,32;СловоП–гл.2).59

Посаогостионичарамоглесудаобављајупоредмушкараца
ижене.ЗабележенесудвегостионичаркеуСребрениции
једнауДријеву.60

Изворииначе,бележегостионицеуСребреници,Дријевуи
Вучитрну.Какодокуменатиз1405. године спомињеда су
ДубровачанитрговцидошлиизПриштинеможесепретпо
ставитидајеондаионамораладаимагостионицу.

Акограднијеплаћаотрговцуодштету,заразликуодсела,
апредвиђаседатрговциборавепогостионицама,ондасе
можепретпоставитидасусегостиониценалазилепоградо
вимаалинеипоселима.Штавише,можесепретпоставити
даихјебилонесамопоградовимавећипотрговима.

Навод из 1405. године да су трговци ишли на панађур,
упућује да тамо где је билопанађураморало је да будеи
трговаца,односнодајепостојалагостионица.

ПанађурисусеупојавилинатериторијигдесуживелиСр
бинаконосвајањаВасилија II 1018–1020. године.Њихова
појава се везује за прославе празника појединих цркава –
манастира.Појединиманастирисумоглидаимајувишепа
нађура.Тако јепоменутиманастирСв.ЂорђакодСкопља
имаодвапанађура,једануновембру,адругиусептембру.
ПравонадвапанађураједобиојошуXIвекуодвизантиј
скихцарева.Нањих суималиправода дођуСрби,Грци,
Бугари,Латини,АрбанасииВласи.Услов је биодаплате
царину.

УдобаНемањићапанађурисубилиподкраљевомзашти
томи нико није смео да реметимир нањима. За тучу се
кажњавалоса500перпера,азапотезањеоружјаплаћанаје
вражда.Биојеизједначенсатргом,анегдесеизпанађураи
развиотрг.Панађурисутрајалиповишедана,чакдопетна
ест.Токомњиховогтрајањадолазилоједовеликогприлива
становништваштоотварапитањењиховогсмештаја,исхра
неиобезбеђењањиховеробе.Сванаведенапитањаморала
субитирешенанаадекватанначиндабипанађуруопште
могаодасеодржи.Можесепретпоставитидасукаоисам
панађуроварешењабилапривремена.Оникојисугостима
обезбеђивалихрану,пиће,преноћиште,хранузастокунису

59Аноним(2013)нав.дело,стр.244,263,311.
60Ковачевић – Којић, Д. Стањанин, у: Лексикон српског средњег века

(1999),Београд:Knowledge,стр.699.
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тајпосаона тојлокацијирадилицеле године.Кадапрође
панађурпотребазањиховимуслугамајепрестајала.Остаје
питањекосубилитипривременигостионичари?Кодмана
стира,можесепретпоставитидасуборавилиилипокона
цимаилипоселима.61Уградовимасуборавилипогости
оницама.Да ли су градске гостионице били довољне, ако
нису,гдесуборавилионикојинисумоглидасесместе,не
можедасеодговори.Међутим,каконекитрговикаонпр.
Книнац,нисууспелиниза160годинадаусталеместогдесе
одржавају,свакакотаместанисумоглаиматигостионице.
Далисубилисмештанипоселима,околнимградовимаили
јепостојаоимпровизованисмештајнијемогућеодговорити.

Гостионицеупреводимастатутаприморскихградовауоби
јеноједасеназивајукрчме.ЊимајеуКоторскомстатуту
посвећенједанчлан,аспомињусејошунеколико.Крчмар
нијемораодабудевласникгостионице.Статутјаснораздва
јаоведвефункције,штозначидајебилоуобичајенодавла
сникнијеистовременоилицекојерадиуњој.Тобизначило
дасупостојалалицакојасуихдржалаузакуп.

УчлануCCCXLVIIпрописано је коликаможедабуде за
радакрчмара:на100ведравина једанперперидаимада
поједеипопије.Такође,нијесмеодаимабурадмањезапре
миненегоштојепрописано.Акобисетоустановило,мо
раобиданадокнадиштетуикажњаваобисекумулативном
казномод5перпера,стављањемнастубиникадавишене
бисмеодапродајевино.Уколикобипрекршиозабрануда
продајевино,кажњаваобисеса10перперакојебиприпале
Општини.Крчмарујебилозабрањенодадајепићенавере
сију–нацртицу,анијемогаодавересијуприкажевласнику
гостионице.Узимањевинанавересијуилибежањесаврчем
вина,какосенебиплатило,третиралосеисто–плаћаласе
глобаодтриперпера.Аконеконијеимаодаплатипићетј.
вино,могаоједадâзалогкојијемогаодаоткупиурокуод
осамдана.Наконистекарока,нијемогаодатражидаствар
откупиниодкрчмара,нитиодвласникагостионице.62Онај
којибидаозалогумораоједаимадоказовредностизало
ге.Акоганијеимао,крчмарусеверовалопопитањуњене
вредности(чланCIV).63

Јустициари су били задужени да надгледају рад крчми тј.
да контролишу да ли се баве кријумчарењем, односно да
липлаћајуцарине,далипоштујуодредбеозабраниувоза.

61ЋирковићС.Панађур,у:Лексиконсрпскогсредњегвека(1999),Београд:
Knowledge,стр.488489.

62Аноним(1616)StatutaetlegescivitatisCathari,Venetiis,р.188.
63Исто,стр.64.
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Контролисалисуикрчмаредалипрописаниммерицамаи
теговимакојејепрописалаОпштина,мерекупцима.Акоби
јустицијариухватилинекогдакршиовуодредбукажњавао
бисеједномперперомимораобиданадокнадиштетукуп
цу,односнокупцима.Јустициарисуималишестслугукоји
су им помагали у служби.Од наплаћених глоба припада
лаимјетрећина,аостатакјеприпадаоОпштини(чланчл.
XII,64CCCXXX).65

Крчмама је било забрањенодапродају винопосле трећег
звонаувече.Казназаовокривичноделобиојеједанперпер
ањусунаплаћивалиноћничувари.Плаћаојујесамвласник
крчме,акојеторађеноузњеговусагласност,а,аконијезнао,
одговорнолице.ПоловинаовогизносаишлајеОпштини,а
половинаноћнимчуварима(чланXCV).66

Изнаведеногсеможезакључитидасеукрчмамапилосамо
виноиниједнодругопиће.

Будвански статут не спомиње крчме али спомиње вино и
проститутке. Како се не наводи где су проститутке ради
лесвојпосаосматрамодасугамождарадилепокрчмама
(члан66).67УСтатутусеспомињедајестранацкојидолази
уградсанамеромдапостанеграђанинБудвеупериодуод
годинуданаослобођенсвакогприсилнограда.Некажесе
гдеборавиутомпериоду.Тобимоглодаупућујенапосто
јањекрчме(чланСLХХХХV).68

БилојестриктноодређенодалицекојекупивиноуБудви
морадаобавестицариникаколикојевинакупилоитовино
сенијемоглопродаватиуземљи,штовероватнозначина
тлуОпштине,већсеморалопродатиизванњедоВаскрса.
Кодкогајенађеновинопослеовогпразникаплаћаојеказну
од20перпера(чланССХХХ).69Семнаведених,постојалесу
одредбеообрадивинограда(чланССLХI,70чланССLХII),71
максимирањуценевина(чланCСLХIХ),72забраниношења

64Јустициарајебилотројицаибиранисуна6месеци,анаплаћивалису
глобе.Кажњавалисунезаконитувозилиизвоз,нелаћањецарине.Имали
суправодаспроводеистрагу,акадаседокажекривицаузималисузалог
доксеглобанеплати.Aноним(1616),нав.дело,стр.89.

65Исто,стр.180181.
66Исто,стр.5859.
67Аноним(1988),29,106.
68Аноним(1988),55,131.
69Аноним(1988),61,136137
70Аноним(1988),65,144.
71Аноним(1988),66,145.
72Аноним(1988),70,147.



132

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ и МИЛОШ ПАВЛОВИЋ

вина изван града (члан ССLХХII).73 Међутим, ниједан од
поменавинанеуказујенапостојањегостионице–крчме.Једи
ниподатаккојисведочидасевиномоглопитиуслужнојеспо
мињањепродавањевинанапипак.Особакојајеовакопродава
лавиноплаћалаједукатна20чабара(чланССХХХХV).74

СкадарскистатутјезабрањиваоучлануXXXдасебилоко
у граду или на територији Општине бави обезбеђивањем
преноћишта, односнодржањемкрчме,подпретњомказне
од50перпера.75

Накрајуовограда,можесепоставитипитање,далисуиу
којојмеригостионицеималеонуулогукојусукафанеимале
кодСрбауXIXипочеткомXXвека.

Одмах се мора одговорити да су подаци о томе далеко
скромнијизасредњинегозановивек.

Свакако да су онеморале имати иширу улогу, а не само
угоститељску.Политичкаулогагостионицанијепостојала
изразлогаштониградовинисуималисвојуаутономију,па
онданињиховаулогауполитичкомживотунијемоглада
постоји.76

Имајућиувидудасутрговциборавилипогостионицама,
може се претпоставити да су се трговачки преговори, до
говори,уговори,кредитнипословисклапалиуњима.Ито
какоуСрбији, такоиуБосни.Савонај економскиразвој
којијеомогућенразвојемтрговине,омогућенјеиразвојем
гостионица,којесумораледаприхватељудекојисудола
зилииздругихградова,држава,збогтрговине,билодасу
биликупци,продавци, закупци, кредитори, занатлије, или
себавили транспортом,биливодичии сл.Све топосред
носведочиозаначајуиулозикојусуимали.Сигурнодасу
финансијскуписменост,трговачкенавике,манире,обичаје,
облачење, идеје, једномречју на све оношто чиниживот
морали утицати трговци. Ипак, прецизних података, које
би конкретно сведочиле о томе колико је и како овај ути
цај освариван, нема. Сасвим сигурно је међутим, да онај
деодомаћегстановништва,којиједобиоправодубровачког
грађанствасведочинајјачедајетајутицајпостојаоидасе
огледаоиуверскомпогледу, јерсудобијајућидубровачко
грађанствоморалидапримеиримокатоличкуверу.

73Аноним(1988),71,147148.
74Аноним(1988),стр.64;140.
75Аноним(2002),стр.98.
76Ћирковић, С. (1997)Неостварена аутономија. Градско друштво уСр

бијииБосни,у:Работници,војници,духовници,Београд:Equilibrium,
стр.259276.
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ОнесуомогућавалеСрбимадасесретнуиупознајудругена
роде,другеобичаје.Тајелеменатједолазиозбогрударства,
трговине,алитосубилиинајамници,хаџије.Међутим,тај
дометнијемогућеемпиријскиисказати.

Ипак,усредњемвекугостионицесубилеместа гдесусе
скупљалиљудикојисуутовреме јошувекбилимаргина
политичког, културног, верског утицаја. Јачање њиховог
утицајајеишлопрекоекономскогснажењањиховихгости
ју.Чињеница да ониод трговацапостајуи кредитори, за
купцицарина,ковница,сведочиосвевећојекономскојмоћи
онихкојисууњихдолазилииуњимасескупљали.Утицај
јерастаосаутицајемградова.Разумеседајенајјачибиоу
XVвеку.ДолазакТуракаисломсрпскедржаведовеоједо
нестанкагостионица.Насталесукафане,механе,ашчини
цеубитнодругачијимоколностимаиулогама.Кадапосле
неколико вековаТурцибудупочелидаузмичу,историјске
околностићеседрастичнопроменити.Цркваидвор,којису
билицентриполитичког,културног,паиекономскогживо
тавишенећеиматисвојзначај.Кафанајепреузеланекеод
њиховихулога,какосмопоказалинапочеткурада,аизме
њенеоколностидовелесудотогадаодсвихугоститељских
објекатаопстанусамокафане.
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INNSASFORERUNNERSOFCOFFEEHOUSES

Abstract

Acofeehouse,asitsverynameindicates,isaplaceforhavingcofee
and smoking tobacco. The first cofeehouse in Serbia opened in
Belgrade in1522.Later,under theTurkish rule,variousplaceswere
opened:taverns,pubs,caravansariesandhans(inns).WhentheTurks
left, the cofeehouses that survived were those of social, economic,
politicalandculturalsignificance.ThemedievalSerbiaopeneditsinns
intowns.Thevillageswereexpectedtoprovidefreemeals,foodand
accommodationforpeopleaswellasoatsforthehorses.Thegoodsthat
travelerswerecarryingwereentrustedtotheinnkeeperwhohadtotake
careofthemandreturnthemtothetraveleratdeparture.TheCanonlaw
forbadetheclericstoeitherpatronorpossessinns.Themostimportant
guests were pilgrims and then merchants: they undoubtedly helped
developthehospitalityindustry.StatutesoftheSerbiancoastlinetowns
difer:inBudvanoinnsarementioned,inSkadartheywerebannedand
inKotortheyhadaspeciallyprescribedlegalstatus.Theimportanceof
innsandcofeehousescannotbecomparedbutitiscertainthatbothhad
agreat economic significanceand that theywere instrumental in the

arrivalofRomanCatholicsinSerbia.

Keywords:inn,MiddleAges,Serbia,coffeehouse

МилеВ.Пајић,Домратнихинвалида,Београд



136

Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш;  
Уни вер зи тет у Ни шу, Ма шин ски фа кул тет, Ниш

DOI 10.5937/kultura1651136B
                  УДК 811.163.41’373.4

оригиналан научни рад

КАФАНСКИИМЕНОСЛОВ
Сажетак:Урадусеизлажезначењскаиструктурнасистемати
зацијаназиваугоститескихобјекатанасрпскомјезичкомподруч
ју.Указујесеинамогућемотивезанастајањеовихимена.

Кључне речи: српски језик, имена кафана, култура кафане,
кафанологија,Србија

Именослов кафана1 (лексикон ,,кафана”, лексичка група
,,кафана”) део је ономастичке дисциплине хрематонимије.
Под,,кафаном”(,,кавана,тур.kahvehane,локалгдесеточии
продајекава”)овдемислимонаугоститељскиобјекат(УО),
односно на институцију јавне исхране, која подразумева
производњујелаипићаиуслугуконзуменатајелаипића,
односнојела,илипића.Унашимусловиматојејединствена
услуга.Међутим,кадасепогледашароликостимена,доми
шљатост,шеретлук,загонетност,призивањеименаинази
ваизпрошлости,изсветамасовнекултуре(филм,народна
песма, књижевност), лако ће се закључити да су ти наши
,,објекти”вишеместагдесе(по)пијенего(по)једе;вишесу
местазаразоноду,забаву,провод,мераклук,негоместагде
ћегладандасезаложииокрепипреноштонаставипут,у
животили–надалеко.

Ширипојамоваквеустановебиобигостион(иц)а,јерцела
оваделатнострачунасагостомкаонизбежнимучесником
комејесвенамењеноиподређено(ијелоипиће,имузика,и
разонода,иодмор),или:,,угоститељскиобјекат”,априпада
,,угоститељству”каопривредној(услужној)грани,алитоје
нанивоунекепојмовнедескрипције,једнаконедовољанкао
икафана,којабисеипакмогласхватитикаосамоједанвид

1 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРС.

Н. Р. БОГДАНОВИЋ и Д. Б. ЂОРЂЕВИЋ 
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угоститељскогобјекта, истина, наразличитимподручјима
српскогтржиштавишеилимањеприхваћен,чакприхваће
нији од других појмова и термина, а на терену источне и
јужнеСрбијескородоминантан.Атидругипојмовибили
би:кафанче,механа,крчма,гостиона(игостионица),чар
да,биртија,пивница (и пимница),бифе...,даостанемона
нашимтрадиционалнимпросторима,јеризсветаимамојош
достапојмоваитермина(кафе,бистро,бар,паб,таверна...).

Проучавање овог ономастикона, тог фонда назива/имена
требакаоиуинимприликамадапочивананекомсистему
(актуелно назив увекфункционише у једном окружењу, у
једновреме,формирасеодконкретнихактера,подразумева
историјскиконтекст,обликујепозаконитостимаконкретног
језика,служипредвидивојциљнојгрупи,рачунасаефектом
наемоционалномплану,представљасинтезупотребакори
сника услуга, менаџмента, до друштва у целини). Сведен
напоједине,изабранеслучајевесаразличитихпростора,из
различитогвремена,поadhoc критеријуму–макакобио
загонетан, провокативан и инспиративан,може дати огра
ниченрезулат:показатисамобогатошаренилоиатрактивну
домишљатост уз неопходно питање: ашта је тек у ономе
штонијезахваћенорегистромианализом.2

Прегледкојиследисачињенјенаматеријалусасрпскогје
зичкогподручја,којије,насвојимходољубљима,утрену
цимазнатижеље,илимеракадугинизгодина(аипаксаза
кашњењем)бележиокафанологдрДрагољубБ.Ђорђевић,
професоруниверзитета,социологизДоњегКомрена(Ниш),
уоколиникрчмеЏериме,докјестајаопредкафанаманако
јесеслучајноипопозивунамериобио.Записивачжалишто
је многе записе оставио огољене, само на имену.Имему
јеудотичномтренуткубилодовољно,алисећањесеретко
одржалоунепомућеномвиду,штојеотежалодругуиденти
фикацијуианалитичараоставилонаповршини(наприлику,
кодапливаупенитамогдејебилопиванаточење,односно
накригле).Тимеје,мождаинесвесно,створиоприликуда
семогућипроучаваоцизадрженаименукафана,тражећи,
иналазећиуњима,најпремотивацију(заштојенештобаш
такоименовано),потоммаркетинг(упрорачунудаћенешто
баштакоименованобитипрофитабилнијеоднекенеутрал
неформулације),даодатлепрочитајууспомене,позивнице,
похвалнице и захвалнице; да протумаче могућу историју

2 Свеобухватнуанализу,сајезичкестране,урадиојеСлободанМарјано
вићудокторскојдисертацијиНазивираднихорганизацијанаподручју
бившеСФРЈ,ФилозофскифакултетуНишу,Ниш1995, гдесе,поред
другихслучајева,наводеиименаугоститељскихобјеката,потиповима
конструкције.
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нашегјавногживотакојиизмичеозбиљнимнаукамаизао
билазиуџбеникезаодрживиживот.Мождабинекисвесни
јиисвестранијисоциологодавдемогаосазнатиикојајето
,,критичнамаса”којојсекафанапрекосвогаименаобраћа.
И то би било занимљиво, можда и занимљивије од онога
штосмоовдесрочили.

Овдејехиљадуимена,аколикоихстварноиманаподручју
доклесеточевиноиракија,узмезеилибезмезета,тонико
незна,можданећенизнати.Широкојетопоље,потребне
сугодинедасесвеобради.

Одобромбројукафана,ињиховихимена,читалацимаам
бијенталноинформативнодоживљајнетекстовеупаралел
номиздањуДрагољубаБ.Ђорђевића,Кафанолошкиастал
иДимитријаБуквића,Кариранистолњак(књигасечитас
обестране).3

Ипак, већ и овај, и овакав, свакако непотпун списак нуди
некезакључкеотипуименовања.Наводимооноштосена
првипогледвиди:

Билопооснови,билопонаставку,некеречиинформишуо
турскoмутицају:кафана,механа,крчма,хан,другедола
зе са других страна, паииз других (европских) језика:
„бифе(fr.buffet,[...]2.малапродаваоницапићаихладних
јела”, биртија, бирцуз ,,нем. Wirtshaus, гостионица,
крчма”,чарда(mađ.,,csarda,крчманапуту”).

Овиапелатививећданасделујукаоатрактивниархаизми,и
понајбољесесмештајууправоовде–укафанскиономасти
кон.Некисудобранозагубилизначење,односнофункцију
(хан–објекатзасмештајиокрепупутникаутурсковреме).

Уједномбројутерминакријесеназивнекогпића,напитка:
кафа(кафана/кавана),пиво(биртија–бирцуз,пивница,која
имаимотивацијуупићуипијењуанесамоупиву,случај
Рајачкепимнице,искључуивоснабдевеневином).

Организационои архитектонски, некипојмови обухватају
објекат у целини, алимогу бити и као јединице у склопу
већег(другог)објекта:кафанаможебитиидеохотелаили
мотела–заједносрестораномилисамостално,паиједини
цаузградинекогдругогтипа–уоквирукућезастановање,
уприземљусолитераитд.Бифескородајеискључивота
ко(просторијаувећојцелини),чардајеобјекатнапуту,на
периферијиграда,илинаобалиреке.

3 Тамо се даје и богат списак литературе о различитим питањима
кафанологије.
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Уизмењенимусловимапостојања,икоришћењаобјекатате
врсте,каодасегубипраксадасунекетакве,,институције”
билевезанезасело,другезаград,трећезапутеве(саобра
ћајнице),каоштојебиохан,мадаиданасгостионицеире
сторанетребаочекиватиилинапрометнимместимаилиу
оквируградскихагломерација.

Свеовоимногоштадруго,условљавапотребудаУО(тако
ћемоназватионоштоусловноинепрецизноназивамока
фанамаanblok) добијепосебноиме, које требадаозначи
постојање нечега што посетилац (интересент, конзумент)
требадапрочита,чује,видииуименупрепозна.Притоме
ваљарачунатисатрадицијом,саменаџментом,сатежњом
дасезадовољиинтересзаснованнадоживљеном,илипро
будиновасклоност засновананамогућностидасестекне
,,башту,подовимименом”.

Алипоштосу:кафана,механа,крчма,гостиона (игости
оница),чарда, биртија, пивница (и пимница),бифе...,оп
штиназиви,апелативи,аобјекаттражислужбеноиме,има
примера да се до тога имена долази употребом апелатива
и неког атрибута, који диференцира објекат (дотичну ка
фану у односу на друге кафане), али и да пружи додатну
информацију,паидаинструирамогућисмисаоимена (да
означи,алиидаозрачи;даосветли,алиидаобасја...!).Та
конастајупосебнаимена,хрематоними,којаимајуисвоју
језичкуструктуру,комуникационуприроди,културолошки
смисао.Свакиодовихвидовапостојањаифункцијехрема
тониматегрупедајемогућност,алиитражиодговарајући
истраживачкитретман.

Овденећемопроцењиватиуспешностименовања,икорект
ностназива,алићемо,узгред,споменутидаиименакафана
требадабудуудухујезиканароданачијојсутериторијии
којиихдајеињимасекористи.Абити,,удухусрпскогје
зика”билоби,најопштије:даможедасепрепозназначење
идасеуклапајууграматичкунорму(дамогудасемењају
попадежима).Разумесе,идаподлежуправопису.Освему
овометребаводитирачунаприрегистрацијифирми,ушто
нисмобашсигурнидасесадачини.

1. Имена од основних назива. У корпусу забележених
посебнихименаУОимамодвочланаименасаапелативом
удругомделу:

а)Хан:Карахан,Шарениан;Мезулана(тур.menzilhane);4

4 Турцизмисетумачепрема:Škaljić,A.(1966)Turcizmiusrpskohrvatskom
jeziku,Sarajevo.
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б) Гостиона: Мала гостиона, Народна гостионица,
Општинска~;

в)Кафана:Батинакафана,Безимена~,Братска~,Вла
дикина,Дежурна~,Долчеи~,Дунијска~,Крвава~,Ма
цина~,Наша~,Небеска~,Плехана~,СК~,Тобџијска~,
Труманова~,Чамџијска~,Чукарева~,Џамбас~,Џодина
~,Џуџина~,Шарена~,Шаторска~,Ђокинокафанче,
Моје~,Кафаница,Кафанче,Кафанче+;

г)Крчма:Ајдучкакрчма,Велика~;

д)Механа:Гореламехана,Господарска~,Гужвина~,Ек
меклук~,Женска~,Нишлијска~,Чађава~;

ђ)Пивница:Рајачкепимнице;

е)Чарда:Гуљашчарда,Комарац~.

Безатрибута,дакле:апелатив=име,постојисамоједнаКа
фана,ипоједном:КафаницаиКафанче,аливећњиховде
минутивниобликпоказује (хипокористичан,пожељан)од
носпремањима.

УОсеможејавитиинаместупрвогделасинтагме,мадаје
оваквихпримерамање:

БирцкодШанте;

БифеПромаја;

КафанаИсторија,~,,кодМира”,~Мицотакис,~сум
њивогморала,~СФРЈ;КафанчеБањче,~кодМиланче;

Крчма1882,~стара;

МеханаСкаламерија.

Сазначењем,,подрум”,односноточионицапића:Прешерно
ваклет.

2. Антропонимски вид именовања подразумева употребу
антропонимазаназивкафане.Људскоиме,надимак,прези
ме–можесенаћикаоједино,односноантропонимпреузи
маулогухрематонима.Међутим,нифондантропониманије
јединствен,јерсеусвакомскупу(име,надимак,породично
име,презиме)појављујевишетиповазависноодмотиваци
је. Затоће, каоидругде,наша систематизација бити врло
условна,јошвишеотежананепознавањемстварнемотива
цијеименовањакафанаименимаизсфереатропонима:

а) Име: Аранђел, Јеврем, Јованча (Мицић), Југ Богдан,
Коштана,Џавер,Софка,Софроније,
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једанбројименајеизстраногономастикона:МаркоПоло,
Џавер,Рене,Сандокан,Синатра,Спартак,Пандора,

б)Надимак:Абисинац,Американац,Ацадевтка,Баја,Ба
лаџа,Бандист,Барон,БатаПежо,Баштованка, Боки,
Брана5,Братко,БрзиЏо,Брка,Бурдуш,Витез,Гарибал
ди,Геџа,Гроф,Гурман,Дагиплус,Дачо,Делија,Дилбер,
Домаћин, Дон Геџа, Драган Гадурија, Дуде, Дунђерче,
Дурак,ЖивкоПевац,Зак,Закасотина,Занатлија,Звоне
иШоне,ЗонеЗамфирово, Јенифер,ЈованВаћарош,Ка
занџија, Калдрмџија, Калимеро, Калча, Капетанче (Ка
петанчетово), Кнез, Ковач, Колар, Корчагин, Косовка,
КривиСтојко,КрстаМераклија,Крчимирац,Крчмари
ца, Кубура, Кум, Курта, Лаки, Лепа Нада, Лепи Боро,
ЛовацРаци,Лола,Луњевица,Маца,МериПопине,Меца,
МладиАрапин,Моравче,Муса,Мица–стрес,Нежења,
Нишчија,Олио,Партизанка,Пашон,ПераБабушка,Пе
раЖдера, Пинокио, Премијаш, Раде Варијанта, Рапа
ја,Рапоња,Сека,Сури,Твиги, Тито,Ђумурко,Фараон,
Фигаро,Франш,Цезар,ЦрниГруја,ЦрниМилош,Црнка,
ЧикаДуца,Џиџи,Џојуниор,Швалер,Шериф,Шопићан
ка,Шпика;

в)Презиме:(Јованча)Мицић,Трандафиловић,Сучевић.

Нијеискљученодасеидругинекиапелативипојављујукао
надимци који прелазе у име УО:Авионче, Бањче, Бејкос,
Беков,Борац,Весељак,Војажер,Врањанка,Гусар,Гуслар,
Жабар,Жичанка,Зајац,Зврк,Змај,Змајко,Камењар,Нани
ца,Орач,Ортак,Отац,Патролџија,Пилот,Предак,Раба
џија,Раденик,Радикал,Ратар,Стриц,Текијанка,Тексти
лац,Теча,Ћеремиџија,Четник,Ујче,Цар,Чича,Шнајдер,
Шофер.

Какосевиди,најбројнијисунадимци,алитојеииначенај
слободнијискупименовањаљуди,којиимасвојумотиваци
јуибогатуконотацију.

Једанбројименаналазимоиудругимтиповимаименовања
УО,анајвишекоддескриптивногименатипа:код+име:

КодАранђеловесабље,~Бивка,~БореАрапа,~Буљаша,
~Буре6,~Велинке,~ВојеШустера,~Гузе,~Дајца,~деда
Ристе,~Жмурка,~Марганца,~Милојка,~Министра7,
~МићкаСокаче,~Мице,~Папе,~РадетаМајмуна,~

5 Уколикосенерадионекомдругомзначењу–уставаисл.
6 Уколикоје,какомислимо,Буренадимак.
7 АкојеМинистарнадимак.
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РанкаУсташе,~Курте;МалипевацкодЦврце.Иовде
највишеиманадимака.

Антропонимомседетерминишуидругиобјекти(ипојмови)
којиулазеусаставимена:

Броћића авлија,Буцино ћоше,Ђурђеви вајати,Милошев
конак, Темкина кућа, Тонкино корзо,Шекијева колиба,
Шопићевокупатило.

3.ИзвесниУОимедугујугрупиграђевинскихобјекатако
јимаприпадају:

а)Собзиромнаизгледобјектаизградитељскетрадиције:
Брвнара,Веранда,Дашчара,Двор,Двори,Замак,Конак,
Кућана, Кућерак, Оџаклија, Солитер, Српска брвнара,
Талпара,Трскара,Хамам,Чакмара,Чардак,Чичинако
либа,Шадрван;

б)Собзиромнапостојањебаште, односнопростора за
гостенеспосредноиспредулазнихврата:Авлија,Двори
ште,Капија,КапијакодЊеме,Нишкапорта,Проклета
авлија;

в) С обзиром на околину:Амбијент, Висећи мост,Ис
под моста, Казанџијско сокаче, Коловрат, Комшилук,
Коњопој, Круг, Кућа до куће, Лавиринт,Ладовина, Ле
пи изглед,Липов лад,Мала астрономија,Мали рибник,
Међај,Месарскеливаде,Месечина,Оаза,Ораница,Орлов
крш, Пољаница, Промаја, Раскрсница, Семафор, Сиби
рија,Средорек,Сремскикутак,Тарапанха,Тихадолина,
Ћошак,Ћошка,Ујчино ћоше,У сокаку,Хаос,Чаршија,
Чивлак8,Шеталиште,Шећермала;

неколикокафанаусвојеимеукључује,,рај“,ваљдакао
местопријатноиблагодатно,попутраја:Рај,Пензионер
ски~,Школски~;Еден;

узрајидумир:Небескимир;

мерак:Врањскимерак;

илидом(кућа):Башкућа,Друга~,Зидарски~;

двор:Винскидвор,Душановидвори;

бања:Ваздушнабања.

г)Собзиромнаунутрашњост:Бункер,Бурдељ,Јазбина,
Кавез,Катакомба,Конзерва,Кутак,Пећина,Подрумче,
Рупа,Хајдучкапећина;

8 Чифлик?
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д) С обзиром на друге објекте неугоститељске наме
не:Мајкинсалаш,Мајур,Периферија,Перон3,Плевна,
Поточара;

ђ)Преузимањемземљописнихтермина:Амбис,Бавка,Бе
дем,Бунар,Видиковац,Врело,Врх,Гај,Градина,Ђерам,
Заветрина,Клисура,Мајдан,Поток,Пржар,Рукавац.

4.Кафанскоидругопокућствопрерастајууименанеколи
коУО:

Буренце,Вериге,Ведрик,Камин,Кафанскистолњак,Кон
дир, Котлић, Крвава секира, Кристално светло,  Лев
ко,Лончић, Огњиште, Оканик, Софра, Столови, Трпе
за, Холестерол (масна храна, вер. печења!),Штикла и
буренце.

5.Јелоипиће:(алкохол)Алкохолничарница,,,Вињак5“,Ман
џа,Мрвица,Соибибер,Чварак,Шљивовица,Крахерница.

6.Преузимањем назива и имена реалија у свету за имена
УО:

а)Континената:Африка;

б)Држава:КафанаСФРЈ,Манџурија,Мисир,Палестина,
Швајцарија;

в) Градова:Вашингтон, ГрадићПејтон,Казабланка,Кур
винград,Мадера,Палермо,Ремизијана,ХерцегНови,Цари
град,Текија(Текијанка),Џакарта;9

г) Градске четврти:Сењак,Ушће,Царева ћуприја,Нишка
Шећермала;

д)Села:Баранда,Кикевац,Шпај.

Урбаноними(урбалије,појмовинасељеногместа)уназиви
маУО:Авенија,Боровпарк,Варошкапија,Варошкисокак,
Вашариште,(венац)Жировнивенац,Гарависокак,Големи
мост,Дијагонала,Корзо,Окно,Савамала,Скршенаћупри
ја, Сокаче, Соколски сокак, Соскина чесма; Сува чесма,
Сувиђерам.Тунел.

7.Називипреузетиизкултуре(књижевност,филм,ТВсе
ријеисл.):Вечитимладожења,Видовдан,Врућветар,Гори

9 ЗанимљивусликупружанамименословварошицеСврљигизмеђудва
светскарата,тј.увремеуспона.Тадасусехотелизвали–Њујорк,Лон
дониПалас;механе:Сврљиг,Српскикраљ,Железничкакасина,Горњи
Матејевац,Слога,Еснаф,КодбатаМиле,Пролеће.Видети:Петровић,
С.(2006)УспонСврљига(измеђудвасветскарата1919–1941);Култур
на историја Сврљига, књ.VI, Етнокултуролошка радионицаСврљиг,
Сврљиг206,стр.121126.
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ватра,Жалзамладост,Лађафранцуска,Мостарскекише,
Свирајбрате,Слаткигрех,Т`газајуг.

8.Називи јавнихустановаифункцијауименимаУО:Ам
басада,Архив,Астрономскакула,Барутана,Берза,Библи
отека,~кодМирка,Болница,Градскакухиња,Дегустаци
оницентар,Еснаф,Жандарскакасина,Задруга,Задужби
на, Комитет, Комуналац, Парламент, Парно купатило,
Пилићарска станица, Ракијска пијаца, Табор, Удружење
пензионера,Хитнапомоћ,Читаоница;

јавнефункције:Градоначелник.

9.РеалијеупросторууименимаУО:

а)Планине:Авалица,Каменичкивис,Папук,Равнагора,
Торник;

б)Реке,jезера,мора,мореузи,острва:Босфор,Дардане
ли,Дунавац,Елба,Корзика,Поток;

в)Крајеви:Жупа,Калабрија,Херцеговина;

г) Гранични прелази: Кадибогаз (Гранични прелаз на
Старојпланини);

д) Фитоними, називи биљака: Борјак, Борова глава,
БрестГај, Граб, Грм,ДренКисело дрво, (Јапанска тре
шња)Клуб љубитеља јапанске трешње, (јоргован)До
лина јоргована,Лешњак,Лимунжут,Мирођија, (орах)
Ораховлад,Орашче,Плавицвет,Платани,Чокот,(џив
џан–врабац)Џивџанова;

ђ) Зооними, називи животиња, птица, риба, инсеката:
Барскамушица,Бубица,Вепровдах,Веселопрасе,Гладна
врана,Градскимачор,Гргеч, (грм)Таковски грм,Гусан,
Долинаовна,Јелен,Јеленац,Кошутица,Криваврба,Кри
во врпче,Кукавица,Лазинотеле,Ланемоје,Ластавче,
Ловачкирог,Лудара,Љутагуја,Малина,Матица,(Ма
чак)Мачковподрум,Орао,Орлић,Оро,Пастув,Погођена
патка,Певац,Петао,Пиленце,Поповашума,Пуж,Ра
њенипевац,Ровац,Рог,Рузмарин,Сврака,Скачак,Сла
вуј, Слепи миш, Тигар, (трешња) Трешњев топ, Фазан,
Фламинго(врстаптице),Чапа,Шкољка,Штука.

10. У апелативе са значењем природних појава спада и:
Вихор,Дуга,Пахуљица,Роса(уколикосенерадионадиму
некеРоске,Розалије,Роксандеисл.),Сунце,Талас.

11.Добадана,иноћи,односнокафанскеактивностивезане
зањихимотивисанењима,такођеимајуместауименима
УО:
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Давнавремена,Даниноћ;

Ђурђевданскиуранак,Зора,Излазаксунца,Јутарџијска
(?),Рујназора,Уранак;

Излетник;

Зонасумрака,Мрак,Ситнисати;

Топчидерка ноћ,Фењер, Циганска ноћ, Чудна ~,Шо
ферска~.

12.МеталуназивуУО:Гвозденипук;Златанплуг,Златан
праг, Златан топ, Златна лига, Златни бик (Arany бик),
Златни крст, Златни ован (Arany barany), Златно брдо,
Златно буренце, Златно звонце, Златни плуг. Разуме се,
нигде овде није реч ометалу:Гвоздени пук је име чувене
војне јединице изПрвог светског рата, а све остало (изу
зев,можда,Златногкрста)суметафорекојимасеистиче
високавредностименованогобјекта.

13.Накит:Бисер,Дукат,Ђердан.

14.Укафанскомономастиконунашлосеинеколикоимена
компонованих од назива за оружје:Ана4 пиштоља,Кум
бара, Магнум, Сабље димискије, Топ, припадника војске:
Регрут, (стрелац)Слободни стрелац, или војне јединице:
Батаљон, војну опрему:Сумарен, Фишеклија, па и војна
дејства:БомбардовањеБеограда,Устанак,анашлосеме
стаи занајвишедржавничкепозиције:Престо, ињихове
носиоце:Престолонаследник,(цар)Царскаохота(охота–
жеља;лов,ловиште),Рускицар.

15.Апстрактнипојмовиизсферерасположења,душевног
стања, друштвеног стања, карактерних особина, посту
пакаиактивностиузабави,уименимаУО:Авантура,Беса,
Блеф,Брука,Ватренипољубац,Дангуба,Енигма,Жеља,За
мор, Заплет,Карактер,Контакт,Коцка,Лудост,Нате
нане,Несаница,Носталгија,Опуштено,Оригинал,Отров,
Правда, Прича, Проблем, Разбибрига, Риболовачка прича,
Романса,Романтика,Севдах,Слободни ум,Тајна,Узбуна,
Укус,Џерима.

16.ПојмовизаознакустањакорисникауслугаУО,атмос
фереиобјектимаУО,програмаиопштегутиска,такођесу
искоришћениупопуњавањуономастикона:

Гурман,Туђабрига;

Анестезија,Апокалипса,Јефтиноћа,Рефрен,Ротација;

Бродолом,Земљотрес,Растура,Суша,Шоксоба;
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Гала,Квиско,Кец,Нештолепо,Полет,Помак,Флеш,
Џентлменидама;

Епос,НојеваБарка.

17. Појмови сусрета, сусретања, дружења, односа пре
мадругомеуименимаУО:Безец(узначењу,,дајимени”),
Бис (узначењу ,,понови”),Бре (узвикзаобраћање),Гушт
(,,укус”, мерак), Дубл (,,двоје”),Журка, Рандеву, Реванш,
Сусрет.

18.Одназивазавршиоцепослова,носиоцезанимања,сред
ствазарад,припадностинекојврстиделатности,продав
ница,такођеиманеколикопримера:

Бос(газда,послодавац),Гусар,Кобра,Пинтер,Пират,
Текстилац, (чобан)Чобанов одмор, (шофер)Шоферска
ноћ,Мокрабраћа,(глумац)Путујућиглумац,Пријатељи,
Сељак;

Вагон,Волан,Галија,Греда,Калауз,Кочије,кош,Плуг,
Точак;

(кулинарство)Кулинарскиринг,Печарник;

ДетерминативиуименимаУО

Радисеоконструкцијама,односноовишечланимименима
УО,гдесеузосновнуречсинтагме,јављаидетерминативна
реч(придев,број,прилогисл.).Такваименаобичноимају
паралелнеоблике(једно:друго).

1.Мој:наш:

Мојабивша,МојаРада,Шеширмој;

Нашкрај,Нашеместо,~село.

2.Младо,новоистароуименимакафана:

младо:МладиАрапин,Младић;

Нова,~Влада;

старо:Старазанатлија,~лоза,~мачка,~планина,~
трешња,чаршија,Стариамбијент,~амбар,~запис,~
мајдан,~млин,~фијакер;Стародрвце,~здање.

3.Весело:Ø(*тужно,невесело):

Веселидвори,~Роми,~рудар,~шкембићи;

4.Добро:Ø(*лоше):

Добраглава,~срећа,Добреводе,Добројутро.

5.Криво:Ø(*право):
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Криваврба,Кривоврпче.

6.Великоималоуименимакафана:

 велико:Велика крчма, ~ паприка, Велики басамаци, ~
бук,~Грабовски;

 мало: Мала асттрономија, ~ гостиона, ~ двојка, ~
искра;Маливрабац,~корзо,~певацкодЦврце,~рибник;
Малобитетако,~маче,~сунце.

7.Ладно:Ø(*топло):

Ладнавода,Ладнокупатило.

8.Ø(*прво):последње:

Последњибоем,~ грош,~динар,Последњашанса,По
следњезбогом;

9.Бојеуименимакафана:

бела:Белалађа,~мачка,~Рада,Белибагрем,~зец,~
миш,~нарцис,~цвет,Белојагње;

жута:Жутаоса,~ружа;

зелена:Зеленадолина;Зеленивенац,~змај,Зеленодрвце;

плава:Плавафрајла,Плавеочи;

сива:Сивидом;

црвена:Црвеналампа,Црвенипевац;

црна:Црнамачка,~Груја,~Милош,~орао;Црнка;алт.
Чађавамехана.

10.Бројуназивукафане:

два:Дваамбара,~белаголуба,~вола,~пајдаша,~па
ња,~побратима,~путића,~тежака,~тесача,~фаза
на;Двемегданџије,~чашекодПаше;

три:Трибагрема,~бика,~вашке,~лађара,~листаду
вана,~лепе,~мускетара,~промила,~сељака,~сестре,
~ сисе, ~ сома,~тачке, ~ питања,~ ћевапа, ~ увијена
дирека,~шахта,~шешира,3+1;Трећасрећа;Тројка;

четири:Четвртикилометар;Четириветра,~годишња
доба,~лава;

пет:Петшева,5+5;

шест:Шесткаплара,~топола,6и400;

 седам: Седам плавих, ~ чунова, ~ Шваба; Седми
километар;
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осам:Осамтамбураша;

девет:ДеветЈуговића;~мезета;

једанаест:11;

хиљада:Хиљадуружа.

Запосебнујеанализускуппојмовадетерминисанбројем.

ДескриптивнеконструкцијеуименимаУО

1.Предлошкопадешкесинтагме,сапредлозима:

испод:Исподмоста;

код:КодАранђеловесабље,~бакенаручак,~Бивка,~
БореАрапа,~Буљаша,~буре,~Велинке,~Војешустера,
~вола,~гаврана,~Гузе,~дабра,~Дајца,~дедаРисте,
~дивљегчовека,~жабу,~жирафуваневропскузверку,~
Жмурка,~Записа,~лажногсведока,~Марганца,~мене,
~Милојка,~министра,~Мићкасокаче,~Мице,~морна
ра,~навике,~палидрвца,~Папе,~пастира,~последњег
залогаја,~поцепанихгаћа,~проје,~РадетаМајмуна,~
РанкаУсташе,~рђавогвремена,~СветогДимитрија,~
стрикана,~таште,~твојекеве,~трисома,~триуну
ка,~трихрасталужњака,~Курте,~ЦараиКраља,~
црнетачке,~чавке;

под:Подгроздом,~липом,~торњем;

поред:Поредпута;

преко:Прековезе.

2.Посебнузанимљивостчинедескриптивниназиви,фразе
олошкеприроде:Ајддапробамо,Акоимашдођи,аконемаш
прођи;БиблиотекакодМирка;Бићескоропропастсвета;
Боље овде него преко пута;Викајтуру, Вино итакото,
Вишеодигре,Дазназора,Дати,кажем,Добројело,добро
дело;Домога,Имадана,Иматипанемати;Јединаукрају,
Једноместо,Јошједну,Јошовуноћ,Кадјагањциутихну;
КажиВиолета,кућостара;Каокодкуће,Кафанасумњи
вогморала;Клубљубитељајапанскетрешње;Кодбакена
ручак,Коджирафуваневропскузверку;Кодпоследњегзало
гаја;Којиглођекости;Кототамопева,Крајсвета,Кркај
бре,Лажешдушо,ЉубитечикаРаде;Малобитетако,
Мишбелисрећудели;Наједноместо,Накрајсвета,Нема
даље,Обрниокрени,Она,аненекадруга;Онамоја,Пат
касевратила,Прикочимајсторе,Причакојатраје;Пце
токојелаје;Пукнизоро;Садиникадвише;Сиђидореке,
Сипај,непитај,Стопћалемагистрале;Такојесуђено;Уђи
бато,Штајетује.
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3. Једанбројречи заознакупредметаразличитогпорекла
изначењаостајејасаннанивоуапелатива,апреузимањеза
имеУОсвакаконосисвојуисторију:Гнездо,Жирадо(врста
шешира),Кликер,Олук,Потковица,Сено,Сидро,Славина,
Сребрњак,Стакленац,Шајкача,Џеп,докјетомањејасно
код именаУО типа:Атомски цвет, Бирибић, Ведрик, Ви
лењак,Гаучоси(становницинекихделоваЈужнеАмерике),
Гнездошпијун,Грал,Графит,Грација,Грокси,Дајдам,Da
Capo,  Домино,Ђезба, Егета, ЕКГ, Елипса,Жмара, ,,И“,
Кабак, Казбек, Каљавац, Карахан, Кљештавица, Кљунац,
Лаф, ЛМ, Мадачова Маредо, Мецовалија, МЗ, Момбаса,
Мрњак, Обница, Октагон, Препрека, Престоница, Рана
поз,Рем, Саванова,Сеневодила,Слануша,Слаћко,Спин,
Срч,Стенка,Страторија,Типтоп,Транзит,Trach,Треф,
Тулба,Уједињење,Франш,Харчаш,Ходачнаводи,Цапко,
Цапцап,Цесла,Ципирипи,Црвца,Чимнија,Чудић,Шљам,
Шишка,Рускиоџак,Циганскосрце.

Разумесе,ниједаноднаведенихпојмовакојисуупотребље
ниуконструкцијиифункцијиименаУО,најчешћекафана,
нијебеззначења,најпреономекојеименовао,аонда,веро
ватноипосетиоцима.Исвиониимајубарједнуоддимен
зијаугоститељскеделатности(позвати,привући,угостити,
забавити,испратити...).

4.Асоцијативностјебитнадимензијапосебнихименаобје
ката који рачунају са посетом свакодневних ,,потрошача”,
намерника, случајних пролазника, али и оних који имају
другеживотнеиобичајнеобавезевезанезапросторгдесе
објекат налази.Скрећемо пажњу само на нека имена која
семогуи овакочитати (немамопотврдуда је баштакоу
конкретнимслучајевима):Бикопој(местогдеседобропије,
такодасеибикможенапојити),Гол(објекатблизуспорт
ског игралишта), Дим, Димчић, Димчина (објекат који се
бавироштиљањемипечењарењем);Домовина(објекатне
ког повратника, гастарбајтера);Жар (сугерише постојање
роштиљакаонајпознатијепонудеобјекта),Немановци(они
којинемајуновца);Падеж(негденајугу!),Парастос(обје
катблизугробља,погоданзаодржавањепоменаумрлима);
Топличкиопанак(аналогнонекимдругимсазнањимагдесе
продавала ,,сељачка вешалица”, величине опанка; алимо
ждаиобјекатнамењенсељацимаизТоплице);Траг(место
где се и најизгубљенији могу пронаћи), Удовице (брачни
статус власница);Харемлук (место где семоже стећи ви
шеод једнежене);Хороскоп (место гдесеостварујулепа
предвиђања,пророковања);Храм(близинахрама);Чалабр
чак (према народној изреци ,,чалабрчак, док приспије ру
чак”). Па и изван оваквог, скоро насумичног одгонетања,
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остајенамнештоштонаокоинијетешкоодгонетнути,само
кадбисмозатоималидоказа:Журнал,Запис,Знакпитања,
Петковача,Писмо,данеколикоименаоставимозаслободно
тумачење:Мајчина,Разводбрака,Сточнахрана,Умајчину
(ваљда,овде–кадсевишенемакуд).

Надругимместимавећсморазматрализаштоћемо,насу
протмишљењуданетребасачињаватиникаквеспискове–
чијијенајенергичнијизаговорникбиоУмбертоЕко(Umber
toEco)(2011)–наставитисњиховимправљењем,поготово
сразноврснимпописимаименакафана.

Нашалистахиљадувеличанственихназивакафана„немо
жебитичинрационалногестетскогвредновања”.Јер,сва
калиста–механа,албума,песама,оркестара...–служимсе
формулацијом музичког критичара Жикице Симића, пот
пуно је субјективна: „Она је лажнипут на чијем се крају
налазиогледало.Одразћепоказатиправостањествари.”

Именовањекафанајеизразраданародногдуха–подавање
крчмарскомамбијенту,каоизразиндивидулности,сведочи
отоме.

Ниједанисуусуштинскојвезиимекафане,уживањеипра
востањествари?!10Социологиматуштаданаучииоткрије
одруштвукојеизучава.

Списаккафана:

Aбисинац,Авалица,Авантура,Авенија,Авионче,Авлија,Ај
дапробамо,Ајдучкакрчма,Акоимашдођи,аконемашпро
ђи,Алкохолничарница,Амбасада,Амбијент,Амбис,Амери
канац, Ана 4 пиштоља, Анестезија, Апокалипса, Аранђел,
Архив,Ас,Астрономскакула,Атомскицвет,Африка,Аца
деветка,Бабуна,Бавка,Баја,Балаџа,Балканик,Бандист,
Бањче,Баранда,Барон,Барскамушица,Барутана,Бата
љон,БатаПежо,Батинакафана,Башкућа,Баштованка,
Бедем,Безец,Безименакафана,Бејкос,Беков,Белалађа,Бе
ламачка,Беларада,Белибагрем,Белизец,Белимиш,Бели
нарцис,Белицвет,Бело јагње,Берза,Бермудскитроугао,
Беса, Библиотека, Библиотека кодМирка, Бикопој, Бири
бић,БирцкодШанте,Бис,Бисер,Бифепромаја,Бићескоро
пропастсвета,Благостање,Блеф,Божанствени,Бољеов
денегопрекопута,Боки,Болница,БомбардовањеБеограда,
Борац, Борова глава, Боров парк, Бос, Босфор, Борјак,

10„Именасуживабића.Улазеумодуиизлазеизње.Расту,цветају,коп
не, нестају као реке без повратка. Појављују се изненада из мрака.“
(Блашковић,Л. (2013)Причепартизанке,Политика–Култура,умет
ност,наукабр.21,стр.3)
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Брана,Братко,Братскакафана,Брвнара,Бре,Брест,Брзи
Џо,Брка,Бродолом,Броћићаавлија,Брука,Бубица,Бунар,
Бункер,Бурдељ,Бурдуш,Буренце,Буциноћоше,Вагон,Ва
здушнабања,Варошкапија,Варошкисокак,Ватренипољу
бац,Вашариште,Вашингтон,Ведрик,Великакрчма,Вели
капаприка,Великибасамаци,Великибук,ВеликиГрабовски,
Вепров дах, Веранда, Вериге, Весели двори, Весели Роми,
Веселирудар,Веселишкембићи,Веселопрасе,Весељак,Ве
читимладожења,Видиковац,Видовдан,Вињак5,Викајту
ру,Вилењак,Вино итакото,Вински двор,Висећимост,
Витез,Вихор,Вишеодигре,Владикинакафана,Војажер,
Волан,Врањанка,Врањскимерак,Врело,Врућветар,Врх,
Гај,Гала,Галија,Гарависокак,Гарибалди,Гаучоси,Гвозде
нипук,Геџа,Гладнаврана,Гнездо,Гнездошпијун,Гол,Голе
мимост,Гореламехана,Гориватра,Господарскамехана,
Граб,Градина,ГрадићПејтон,Градскимачор,Градоначел
ник,Градскакухиња,Грал,Графит,Грација,Гргеч,Греда,
Грм,Грокси,Гроф,Гужвинакафана,Гуљашчарда,Гурман,
Гусан,Гусар,Гуслар,Гушт,Дагиплус,Дазназора,Дати
кажем,Давна времена,Дајдам,DaCapo,Дангуба,Дани
ноћ,Дарданели,Дачо,Дашчара,Дваамбара,Двабелаголу
ба,Двавола,Двапајдаша,Двапања,Двапобратима,Два
путића,Дватежака,Дватесача,Двафазана,Двемегдан
џије,Две чаше кодПаше,Двор,Двори,Двориште,Дебеле
мачке,ДеветЈуговића,Деветмезета,Дегустационицен
тар,Дежурнакафана,Делија,Дембелија,Дијагонала,Дил
бер,Дим,Димчина,Димчић,Домога, Добра глава, Добра
срећа,Добреводе,Добројело,добродело,Добројутро,До
линаована,Долинајоргована,Долчеикафана,Домаћин,До
мино, Домовина, Дон Геџа, Драган Гадурија, Дрен, Друга
кућа,Дубл,Дуга,Дуде,Дукат,Дунавац,Дунђерче,Дунијска
кафана, Дурак, Душанови двори, Ђезба, Ђерам, Ђердан,
Ђокино кафанче, Ђурђевдански уранак, Ђурђеви вајати,
Егета,Еден,ЕКГ,Екмеклукмехана,Елба,Елипса,Енигма,
Епос,Еснаф,Жабар,Жалзамладост,Жандарскакасина,
Жар,Жеља,Женскакафана,Живкопевац,Жирадо,Жиров
ни венац,Жичанка,Жмара,Жупа,Журка,Журнал,Жута
оса,Жута ружа (Sarga rozsa), Заветрина, Задруга, Заду
жбина, Зајац, Зак, Закасотина, Замак, Замор, Занатлија,
Запис,Заплет,ЗвонеиШоне,Зврк,Зеленадолина,Зелени
венац,Зеленизмај,Зеленодрвце,Земљотрес,Зидарскидом,
Златанплуг,Златанпраг,Златантоп,Златибор,Златна
лига, Златнибик (Arany biкa), Златни крст, Златни ован
(Aranybarany),Златнобрдо,Златнобуренце,Златнозвон
це,Златниплуг,Змај,Змајко,Знакпитања,ЗонеЗамфир
ско,Зонасумрака,Зора,И,Излазаксунца,Излетник,Има
дана,Иматипанемати,Исподмоста,Jaзбина,Јеврем,11,
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Јединаукрају,Једноместо,Јелен,Јеленац,Јенифер,Јере
мичак,Јефтиноћа,ЈоваВаћарош,ЈованчаМицић,Јошјед
на,Јошовуноћ,Југарџијска,ЈугБогдан,Кабак,Кавез,Кади
–Богаз,Кадјагањциутихну,КажиВиолета,кућостара,
Казабланка,Казанџија,,Казанџијскосокаче,Казбек,Кала
брија,Калауз,Калдрмџија,Калимеро,Калча,Каљавац,Ка
меничкивис,Камењар,Камин,Каокодкуће,Капетанчето
во,Капија,КапијакодЊеме,Карактер,Карахан,Катаком
ба,Кафана11,КафанаИсторија,КафанаКодМира,Кафа
наМицотакис, Кафана сумњивог морала, КафанаСФРЈ,
Кафаница,Кафанскистолњак,Кафанче,КафанчеБањче,
Кафанче кодМиланче, Кафанче +, Квиско, Кец, Кикевац,
Кисело дрво, Кликер, Клисура, Клуб љубитеља јапанске
трешње, Кљештавица, Кљунац, Кнез, Кобра, Ковач, Код
Аранђеловесабље,Кодбакенаручак,КодБивка,КодБоре
Арапа,КодБуљаша,Кодбуре,КодВелинке,КодВојешу
стера,Кодвола,Кодгаврана,КодГузе,Коддабра,КодДај
ца,КоддедаРисте,Коддивљегчовека,Коджабу,Коджи
рафуваневропскузверку,КодЖмурка,КодЗаписа,Кодла
жногсведока,КодМарганца,Кодмене,КодМилојка,Код
министра,КодМићкасокаче,КодМице,Кодморнара,Код
навике,Кодпалидрвца,КодПапе,Кодпастира,Кодпослед
њег залогаја,Код поцепаних гаћа,Код проје,КодРадета
Мајмуна, Код Ранка Усташе, Код рђавог времена, Код
СветогДимитрија,Кодстрикана,Кодташте,Кодтвоје
кеве,Кодтрисома,Кодтриунука,Кодтрихрасталужња
ка,КодКурте,КодЦараиКраља,Кодцрнетачке,Кодчав
ке,Којиглођекости(Csontrаgo),Колар,Коловрат,Кома
рацчарда (Szunjogcsarda),Комитет,Комуналац,Комши
лук,Конак,Кондир,Конзерва,Контакт,Коњопој,Корзика,
Корзо,Корчагин,Косовка,Котлић,Кототамопева,Коцка,
Кочије, Коштана, Кош, Кошута, Кошутица, Крај света,
Крахерница, Крвава кафана, Крвава секира, Крива врба,
КривиСтојко,Кривоврпче,Кристалносветло,Кркајбре,
Крста мераклија, Круг, Крчимирац, Крчмарица, Крчма
1882, Крчма стара, Кубура, Кукавица, Кулинарски ринг,
Кум,Кумбара,Курвинград,Курта,Кутак,Кућана,Кућадо
куће,Кућерак,Кухињица,Лавиринт,Ладнавода,Ладноку
патило,Ладовина,Лађафранцуска,Лажешдушо,Лазино
теле,Лаки,Ланемоје,Ластавче,Лаф,Левко,Лепанада,

11Двострукиизузетак: каоназив за кафану, јер семожеразуметии као
плеоназам (кафана „Кафана”), и као једино именовање пореклом ван
Србије, с обзиромда ганосиобјекат сМенхетна, уЊујорку.Кафану
„Кафана”прославилисунашитенисери–НовакЂоковић,ВикторТро
ицки,ЈанкоТипсаревићиДушанВемић–предотварање„Јуесопена”
2011.године.Кумјеипакнамераваодаистакнечињеницукојаговорио
томедатаквоименосесамоугоститељскиобјектисБалкана,најчешће
уСрбији.
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ЛепиБоро,Лепиизглед,Лешњак,Лимунжут,Липовлад,
ЛМ,Ловачкирог,ЛовацРаца,Лола,Лончић,Лудара,Луда
кућа,Лудост,Луњевица,Љубите чикаРаде,Љута гуја,
Магнум,Mадачова,Мадера,Мајдан,Мајкинсалаш,Мајур,
Мајчина,Малаастрономија,Малагостиона,Маладвојка,
Малаискра,Малина,Маливрабац,Маликорзо,Малипевац
кодЦврце,Малирибник,Малоби’тетако,Маломаче,Ма
лосунце,Манџа,Манџурија,Маредо,Маргер,МаркоПоло,
Матица,Маца,Мацина кафана,Мачков подрум,Медаља,
Међај,Мезулана,МериПопинс,Месарскеливаде,Месечина,
Механа скаламерија,Meцa,Мецовалија,МЗ,Милошев ко
нак,Мирођија,Мисир,Мишбелисрећудели,МладиАрапин,
Младић,Мојабивша,Мојарада,Мојекафанче,Мокрабра
ћа, Момбаса, Моравче, Мостарске кише, Мрак, Мрвица,
Мрњак,Муса,Мица–стрес,Наједноместо,Накрајсвета,
Наница, Народна гостионица, Натенане, Наша кафана,
Нашеместо,Нашкрај,Нашесело,Небескакафана,Небе
ски мир,Нежења,Немановци,Нема даље,Несаница,Не
штолепо,Нишкапорта,Нишкашећермала,Нишлија,Ни
шлијскамехана,Нова,Новавлада,Нојевабарка,Носталги
ја,Њупко,Оаза,Обница,Обрниокрени,Огњиште,Оканик,
Окно,Октагон,Олио,Олук,Она,аненекадруга,Онамоја,
Опуштено,Општинскагостионица,Ораница,Орао,Ора
ховлад,Орач,Орашче,Оригинал,Орлић,Орловкрш,Оро,
Ортак,Осамтамбураша,Отац,Отров,Оџаклија,Падеж,
Палермо, Палестина, Пандора, Парастос, Парламент,
Парнокупатило,Партизанка,Пастув,Паткасевратила,
Патролџија,Папук,Пахуљица,Пашон,Певац,Пензионер
скирај,ПераБабушка,ПераЖдера,Периферија,Перон3,
Петао(Кaкas),Петковача,5+5,Петшева,Пећина,Пе
чарник, Пиленце, Пилићарска станица, Пилот, Пинокио,
Пинтер,Пират,Писмо,Платани,Плавицвет,Плуг,Под
гроздом,Подлипом,Подрумче,Подторњем,Плавафрајла,
Плавеочи,Плевна,Плеханакафана,Погођенапатка,По
лет,Пољаница,Помак,Поповашума,Поредпута,Послед
њашанса,Последњибоем,Последњигрош,Последњиди
нар, Последње збогом, Потковица, Поток, Поточара,
Правда,Прва помоћ,Предах,Преко везе,Премијаш,Пре
прека(Aкadály),Престо,Престолонаследник,Престоница,
Прешернова клет,Прича којатраје,Пржар,Пријатељи,
Прикочимајсторе,Прича,Проблем,Проклетаавлија,Про
маја,Пуж,Пукнизоро,Путујућиглумац,П’цетокојелаје,
Рабаџија, Равна гора, Раде Варијанта, Раденик, Радикал,
Радочело,Разбибрига,Разводбрака,Рај,Рајачкепимнице,
Ракијска пијаца, Ранапоз, Рандеву, Рањени певац, Рапаја,
Рапоња, Раскрсница, Растура, Ратар, Реванш, Регрут,
Рем,Ремизијана,Рене,Рефрен,Риболовачкаприча,Ровац,
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Рог,Романса,Романтика,Ротација,Роса,Рузмарин,Рујна
зора,Рукавац,Рупа,Рускиоџак,Рускицар,Сабљедимиски
је, Савамала, Саванова, Сандокан,Свирај брате,Сврака,
Садиникадвише,Севдах,Седамплавих,Седамчунова,Се
дамШваба,Седмикилометар,Сека,Сељак,Семафор,Сене
водила,Сено,Сењак,Сибирија,Сивидом,Сидро,Сиђидо
реке,Синатра,Сипај,непитај,Ситнисати,СКкафана,
Скачак,Скршенаћуприја,Славина,Славуј,Слануша,Слат
ки грех,Слаћко,Слепимиш,Слободнистрелац,Слободни
ум,Соибибер,Сокаче,Соколскисокак,Солитер,Соскина
чесма,Софка,Софра,Софроније,Спартак,Спин,Сребр
њак,Средорек,Сремскикутак,Срећниљуди,Српскабрвна
ра, Срч, Стакленац, Стамбол капија, Стара занатлија,
Стари амбар, Стари запис, Стари мајдан, Стара лоза,
Старамачка,Старапланина,Старатрешња,Старачар
шија,Старе гајде,Стариамбијент,Старимлин,Стари
фијакер, Старо дрвце, Старо здање, Стенка, Столови,
Стопћалемагистрале,Сточнахрана,Страторија,Стриц,
Сувачесма,Сувиђерам,Сумарен,Сунце,Сури,Сусрет,Су
чевић,Суша,Тако јесуђено,Талас,Талпара,Табор,Тајна,
Тарапана,Твиги,Т’газаЈуг,Таковскигрм,Текијанка,Тек
стилац,Темкинакућа,Теча,Тигар,Типтоп,Тито,Тихадо
лина,Тобџијскакафана,Тонкинокорзо,Топ,Топличкиопа
нак,Топчидерсканоћ,Торник,Точак,Траг,Трандафиловић,
Транзит,Trach,Трећасрећа,Треф,Трешњевтоп,Триба
грема,Трибика,Тривашке,Трилађара,Трилистадувана,
Трилепе,Тримускетара,3+,Трипромила,Трисељака,Три
сестре,Трисисе,Tрисома,Тритачке,Тритигања,Триће
вапа,Триувијенадирека,Тришахта,Тришешира,Тројка,
Трпеза,Трскара,Трумановакафана,Тулба,Туђабрига,Ту
нел,Ћеремиџија,Ћошак,Ћошка,Ћумурко,Удовице,Удру
жењепензионера,Уђибато,Узбуна,Уједињење,Ујче,Уј
чино ћоше, Укус, У мајчину, Уранак, У сокаку, Устанак,
Ушће,Фазан,Фараон,Фењер,Фигаро,Фишеклија ,Фла
минго,Флеш,Фолиранти,Франш,Хајдучкапећина,Хамам,
Харчаш,Хаос,Харемлук,ХерцегНови,Херцеговина,Хиљаду
ружа,Хитнапомоћ,Ходачнаводи,Холестерол,Хороскоп,
Храм, Цапко, Цапцап, Цар, Царева ћуприја, Цариград,
Царскаохота,Цезар,Цесла,Цигансканоћ,Циганскосрце,
Ципирипи,Црвеналампа,Црвенипевац,Црвца,Црнамач
ка,ЦрниГруја,ЦрниМилош,Црниорао,Црнка,Чађаваме
хана,Чакмара,Чалабрчак,Чамџијскакафана,Чапа,Чар
дак,Чаршија,Чачанин,Чварак,Чесма,Четврти киломе
тар,Четириветра,Четиригодишњадоба,Четирилава,
Четник,Чивлак,ЧикаДуца,Чимнија,Чистеруке,Читао
ница,Чича,Чичинаколиба,Чобановодмор,Чокот,Чудић,
Чудна ноћ, Чукарева кафана, Џавер, Џакарта, Џамбас
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кафана,Џентлменидама,Џеп,Џерима,Џивџанова,Џиџи,
Џодинакафана,Џојуниор,Џуџинакафана,Шадрван,Шај
кача,Шангај,Шаренакафана,Шарениан,Шаторскака
фана,Швајцарија,Швалер,Шекијеваколиба,Шериф,6и
400,Шест каплара,Шест топола,Шеталиште,Шећер
мала,Шеширмој,Школскирај,Шкољка,Шљам,Шљивови
ца,Шнајдер,Шоксоба,Шопићанка,Шоповићевокупати
ло,Шоте,Шофер,Шоферсканоћ,Шишка,Шпај,Шпика,
Штајетује,Штиклаибуренце,Штука.

Продубљенијакафанолошкаанализакултуролошкемотива
цијекафанскогименослава,којусмопринуђенидаодложи
мозадругуприлику,моралабидаосветлињеговеследеће
стране.

Најпре, да установи и класификује разлоге за избор од
говарајућег имена кафане, који углавном леже у потреби
да назив пружи прву информацију: а) о формату кафане,
б) њеним могућностима, в) њеним специфичностима,
г)врстиикарактерууслуга,д)погодностима,ђ)традицији...

Амождасенадевеноиметунашлособзиром:а)налока
цију,б)навредностобјекта,илив)нациљнумасу(могућу
клијентелу).

Нијезанемарљивипоступаккадасеодлучујезаименовање
изкултурнебаштине,из:а)филма,б)књижевности,в)сли
карства,г)народнеидругемузике,д)предања,ђ)историје...

Свечешћићебитислучај,разумесепомодарски,дасепре
узимајуименаодкафана, таверни, траторија,бистроа,па
бова, кафеаили других установа сличнога типа из „белог
света”.

Требалобипосебнопроучитииучешћеменаџментауизбо
руназивакафана,премданамахискуственозакључујемода
сеотомеможеговорититекуновијевреме,онокојетраје
од2000.годинеикојесоциолозиодређујукаопериододбло
киране постсоцијалистичкетрансформације (ПСТ) уСр
бији.Класичнасрпскакафананезназаменаџера.Старин
скомкафеџијинијенибиопотребан,аиштаћемукадасу
сеуњеговојперсонисјединилиигаздаиглавниработник,
именаџеримаркетиншкистручњак,игласноговорникире
кламер...Пајошдамудругинадеваимена!Алиунеолибе
ралним околностима, при враћању на капиталистички на
чинпривређивања,кадананетранспарентанначиннестаје
балканскакрчмаширомСрбије,поготовоувећимградови
ма, отварају се нови локали колоквијалноназвани „фенси
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кафане”.12Оненемогудафункционишубезменаџментаи
засигурноменаџериутичунањиховоименовање.

Рецимонакрајудапостојеизаконскаограничењауизбору
именакафане,кадаовлашћенолицеуодговарајућемдржав
ном органу за регистрацију нових ресторана, покретних
угоститељскихобјекатаирадњизаприпремањеипослужи
вањепића13водирачунаданазивнеугрожавакултурнини
воијавниморал,дабудејезичкиприкладанидаштоверни
јеизражававрстуделатности.Упраксисепонекадодступа
одпрописа.Упркосчињеницидасепобројностимеђуново
основанимпредузећимаирадњамаиздвајајуугоститељски
објекти,тосенеможеправдати.
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ОБРАЗАЦПОНАШАЊА
Кафанајекаообданиште:оставишсеујутру,покупишсеувече.

Многодугујемкафанама.Затоунекевишенеидем.

Т.Х.Раич,Којерекаоживели

Сажетак:Ауторуформисоциолошкогесејаанализиракафанукао
друштвену и културну институцију, начин и стилживота, део
свакодневицеиобразацпонашања.Светопоткрепљујеизводима
изделазнанихписацакојисусеосврталиинакафану.Накрају
указујеинадругустранумедаље,тј.накафанскупатологијукоја
севрхуниуалкохолизму.

Кључнеречи:кафана,културакафане,свакодневица,образацпо
нашања,алкохолизам

Кафанајеврстаугоститељскогобјектаукомесе,пресвега,
пилакафа.Очигледноједајеонадобилаимепокафи,коју
сугостинајвишепили.1

Речкафанајеарапскогпореклаиозначавалајеместоуко
месекувакафа,доксумеханебилеместаукојимасеточи
пиће.Каоугоститељскиобјекатукомесепијесамокафа,
првакафаназабележенајеуМекиу15.веку.У16.векута
институцијајепочеладасешири,најпренаКаиро,Сирију

1 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.
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иЦариград,дабиу17.векустигладоЛондона,Марсеља,
Беча,Лајпцигаимногихдругихевропскихградова.Исто
ријапознајемногенародекојисусетуклизбогкафанских
певачица,анисузналиштадаучинедабисеизборилиза
својуслободу.

Пријатељисепозивајунакафу(„навратинакафу”).Доду
ше,честоизатогпозивабудесвегадругог,пасенакафумо
жеизаборавити.Позивнакафуувекпредстављаодређено
дружење(социјабилност).

За кафану се каже да је културна институција, начин и
стилживота једног народа.Ако културу дефинишемо као
својеврсни начинживота онда се сваки кафански образац
понашањаможетумачитикаокултурнифеномен.

Кафанајеодувекбиладеонашесвакодневицекојапортре
тираживотнашегчовека,његовобичан,изузетан,алииба
наланданистилживљења.Многисуспремнидаистрајуу
убеђењукакојекафанскопитањееминентнокултурнипро
блем.Тако,например,БогданТирнанић,сјајниновинари
хроничарбеоградскихкафана,примећуједасереалностање
одређенекултуреможесагледатикрозстањењенихкафана.
Поњему,упринципусвакикултурниразвој јенемогућ„у
ситуацијикафанскестагнације”.2

Чини седа је то карактеристично занашдухподнебљаи
стилживота.Чувена јеизрекабоемаипесникаТинаУје
вићадајеисторијауједномпериоду„биладоменкавеџија
игостионичара”,аАнтонГуставМатошпримећује„дабез
кафанеикрчмаранемакоднасдруштвености”.Нечујесе
случајнослоганунашимкафанама„задруштвоућошку”.

ИвоАндрићјенајбољепоказаокакокафанаобухватачитаву
лепезуслика,образацаистиловапонашања.

„Та кафаница, која носи име трагично потонулог енгле
ског прекоокеанског брода, у ствари јемрачна просторија
безпрозора,шесткоракадугачкаидваширока, такодау
њојинемастолица,негоонопетшестгостијуувекстоји,
заминијатурнимшанком, а за старијег човеканађе се ка
кавсандукилипивскобурекаоседиште.(Људисклонипи
ћуикафанскомживотуволеуправоовакветеснеиоскудне
просторијеукојимасечовекосећакаослучајнозабасаои
увеккаоупролазу,укојимаништаоднамештајанеможе

2 Тирнанић,Б. (2006)Београдзапочетнике,Београд:Народнакњига–
Алфа,стр.60.
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привућипажњугоста,негосупићеипијанскиразговорувек
главноиједино).”3

Закафанунијепотребноникаквопредзнање.Онанајбоље
лечитугуираспламсаварадост.Кафанасесматранајдемо
кратскијимпростором,местомгдесенекадаформиралојав
номњењекрозжамор,тихумузику,алиибуку.„Посетиоци
бифеаикоцкарницепредстављалисуразноликоишарено
друштво.Убифесудолазилиисиромашни,ситниграђани
тогакраја,малислужбеници,радници,носачисастанице,
радиодмораиразоноде,алиидоколичариипијаницеизце
ле вароши, којима векпролази у обилажењукафанаи ка
фаницагдесталнотраженештоново,аналазеувекисто”4.

Укафани,какопримећујеМомоКапор,могудаговореиони
„којиманикаднијебилодозвољенонанекомдругомместу”.
Имаоправданихмишљењадабуканијењенаспецифичност,
јеронаприпадасавременимкафићима.Некаистраживања
указују на то да је високодецибелна музика измишљена
даљудинебикомуницирали.И заиста, кафићније добар
просторзаразговорикомуникацију.

Кафанајенанашимпросторимадео„шаторскекултуре”,ко
јајенарочитоцветалаувременасртљивогтурбофолка.Као
таква, она представља огледало културе, културе исхране,
културепића–једноставноречено,показатељјеједногна
чинаживота,апонекадисведочанство„лудости”одређене
културе.

Кафанајезамногенајбољиагенссоцијализације,којаима
неколикопаралелнихдејстава:културудружења,којукафа
наафирмишекао„слободнотржиштепознанставаиприја
тељстава.Сдругестране,онајекултурадоколицекојукафа
наразвијакаопредусловсвакекултурнепојаве.Доколицаје
принципсвакеакцијекафанскогживота,предусловкултуре
разговора,дијалога,демократскогсукобааргумената,којој
у кафани често прискачу у помоћ и други обични, тешки
’стаклени’аргументи”5.

Кафанаафирмишезаједништво,накомепочивасвевредно,
нарочитоупатријархалнојкултури.Истраживањакафанске
друштвеностиодносесена„веселуседељкуузпићеијело”
иодређенеритуалекојиседогађајузавреметихдружења.

3 Андрић, И. (2012) Бифе Титаник, у: Новеле о мутним временима,
Београд:Лагуна,стр.294.

4 Исто.
5 Тирнанић,Б. (2006)Београдзапочетнике,Београд:Народнакњига–

Алфа,стр.61.
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Кафанајеместозанеформализованепијанкеичистесусре
те (например,отићиукафанупослепосла).Она јеместо
заинтерперсоналноуспостављањеилиобнављањеграница
„сагласности”и„одбијања”(Е.Гофман).

Многи истраживачифеномен кафанског пијанчења обеле
жавају као образац „чистог сусрета” друштвености, који
је по својој структури најелементарнији, а по својој при
родипре„органски”него„културни”будућиданаглашава
територијалност,навикуиритуализацијупонашања6.

Кафанекаојавнаместаотворенесузасве.Оненепоставља
јуникаквелимитенитиусловезаулазак.Икаотакве,каоде
мократскеинституције,карактеристичнесуизасеоскииза
градскиначинживота.Кафананезахтеваникаквупосебну
друштвенуилипартијскуприпадност,мадасеутимсвоје
врснимпричаоницамаилибрбљаоницамаврлочестосусре
ћуупорниреформаториипартијскиобојениговорници.

Одсуствонајразноврснијихпринудакојесубилесвојствене
некиминституцијама(нпр.обавезнаодговарајућагардеро
ба)илипосебнаправилапонашања(поштовањехијерархи
је),учиниласукафануместомгдесесусрећунајразличити
је групе, слојеви, појединци,ментални склопови, и она је
местомешањаподељенихдруштвенихслојева.

Кафанајебилапрвадемократскаинституцијаипростор.„За
учешћеуњемунијебилапотребнаниписменост,ниучла
њењенидисциплинакојусобомносиприпадностбилока
квојдругојорганизацији.Билајетопрваинституционализа
цијаслободемисли;тусусеформулисалипрвиобјективни
захтевинарастајућегдруштва”7.

Надмоћностградакаодасеучвршћивалаовоминституци
јом.Кафана постаје средиште литерарне, а затим и поли
тичке јавностиикритике. ЈиргенХабермасукњизиЈавно
мњење наводи податак да је у првој половини 19. века у
Лондонубиловишеод3.000кафана,свакасасвојимуским
кругомгостију.

Кафанајеместозасвојеврснуразменукритичкихкомента
ра.Замноге,тојебилоискривеноместозаписање,гдесу
упорнибележнициипоправљачидруштвазналидаседечи
тавданиноћпосматрајући,слушајући,бележећипотпуно
слободно,уздоброћуднепогледеужурбанихконобара,ка
сиркеилигазде,којиодњихнисутражилиникаквепосебне

6 Sulima,R.(2005)Semiotikapijančenja,u:Antropologijasvakodnevice,Beo
grad:BibliotekaXXvek,str.139.

7 Stojanović,D.Kaldrmaiasfalt,Beograd:Udruženjezadruštvenuistoriju,
str.265.
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поруџбине.Њиховаскромнапоруџбинаомогућавалаимје
боравакукафанибезограниченогтрајања8.

Кафанесупосталеместозамодерниспонтаниобликдру
жења,обележјеновогстилаиначинаживота,безграничне
забавеиразоноде.Истовремено,носилесунаговештајеве
зане запреображајеудруштвенимодносимаиприватном
животу.Кафанапостајезаменазамонденскиилиграђански
салон.

Кафаненисудозволиледанестанејавничовек.Онесуби
ле темељ јавног мишљења.Ма колико се разликовале по
„саставуиширини”,поклимирасправљањаипотематској
оријентацији, кафане су, заједно са салонима, показивале
тенденцијудаорганизујуперманентнудискусијумеђупри
ватнимлициматражећиједнуновуврстудруштвеногопхо
ђења,којавишенепредстављаједнакостстатусавећ„такт
равноправности”,једнакост„простољудског”9.

Кафананијеистоштоимехана;онаможепостојатисамоу
граду,каоинституцијаурбаногначинаживота.Умеханисе
моглодобитиипићесахраном,алиисобазапреноћиште.
Онесумогледаничууварошицама,селуиликаофункцио
налнеграђевиненадруму.

Публикакојасвраћаукафанујеразноврсна.Некадасууњој
седелимладиљудикојисустудиралиуиностранству,неже
њеничиновници,професори,официриистранци,анешто
каснијеистручњацитехничкихпрофилакојисустизалиу
земљу.

Улогакафанебилајееманципаторска,штосемогловиде
тиипоименимакафана.Њиховиназивиподсећали суна
некапознатаевропскаидалекаегзотичнаместа(„AParis”,
„Лондон”,„Женева”,„Атина”,„Европа”),алиинаименас
периферијским идентитетом у које су најчешће свраћали
„периферијскизмајеви”.

„Кадасамједанпутпотпунотрезансабраосвапића
којаобичнопопијемутокуданаиноћи,следиосам
сеодстраха!Паипак,несматрамсебепијанцем.Уо
сталом,каквајеразликаизмеђупијанцаиалкохоли
чара?Незнам.Алипијанацми,заразликуодалкохо
личара,делујенекаковедрије,народскије…Истина,
нисам то никада озбиљно покушавао, али верујем
дабихмогаобезпића.Безцигаретасигурнонебих!

8 Diga,Ž.(2009)KulturniživotuEvropinaprelazuizXIXuXXvek,Beograd:
Clio,str.87.

9 Habermas,J.(1969)Javnomnjenje,Beograd:Kultura,str.49.
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Садабихтребалодасесетимкакосампочеодапи
јем,аличему?Увексенекакопочиње.Најчешћеиз
младалачкепозе.Улазећиукњижевност,улазиосам
укафане,препунепијанихписаца.Каоиосталипо
четници,стицаосамњиховунаклоностплаћајућиим
покојутуру.Заштосупили,изаштонаонајупорни
самоубилачки начин?И сад кад размишљам о тим
давним временима, чиними се дањихове осетљи
ведуховнеконституцијеједноставнонисумогледа
поднесу ондашње грубости и лаж, којима су били
окружени.Мислимдаимјепретилокласичношизо
френичкоцепањеличностиидасу,осећајућито,по
кушавалидаалкохоломнекакослеперасцепљенепо
ловине.Државаје,наиме,очекивалаодњихздраву,
конструктивнууметност,проглашавајућиих’инже
њеримаљудскихдуша’,докјеогољениживотпрова
љиваоуњиховупоезију,раскринкавајућизванични
оптимизам”10.

Озбиљнотребаузетиуразматрањетврдњудасумногиљу
диалкохоличарииаконисутогасвесни.Свакогданапопи
јена једна или две чашице алкохола, „дупло љуто”, може
насодвестинастазуузнемирењаинедоследности,улави
ринтеупропашћених,разрушенихиочајнихпородица,де
цечестобаченеучељустибеде,стидаиподсмеха.Животс
алкохоломбиванамнеспокојан,честоивулгаран.

Кажеседаалкохолчовеказагреваисмањујеумор.Уства
ри, заборавља се да он делује као лако наркотичко сред
ство.Оноштоонумањујенијеуморвећосећањеумора.У
почетку,алкохолјепривлачан,алииварљив.

Конијепонашимкрчмама,кафанама,озбиљнимлокалима
видеозајапурену,алиимодрубојулицасвојственупијанци
ма.Тосуоништонајчешћегаламе,„реформишу”светречи
ма,икојисвојеседељкечестозавршавајутучама.Уакцију
тадаступа„запећак”људскесвести.Акадонпрорадинаста
јеситуацијаукојојсерационалнооправдаваирационалним.

Далијеалкохолбегодживота?Далијеуњемуиливиђе
нокрозњеговупризму„животнегдедругде”?Мождаима
елеменатаистинедајеонбекствоодосећањатешкествар
ности, да је узлетиизлет одопорог свакодневља.Али се
решењанемогунаћиниустањимасањарија,илузијаила
жнепријатности.Тобекствоодтешкестварностичесто је
описиваноулитератури.Уметнициикњижевницизналису
данапишунајбољетекстовеокафаниибекствууалкохол.

10Kapor,M.(1986)Knjigažalbi,Zagreb:Znanje,str.35–37.
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„Кренеш увече по кафанама, редом: од станице до
Скадарлије.Незнашкудбипре.Кафанепунебивших
сељака,бившихбораца:свимлади,издрави,авећ
изколосекаживотаиспали.Сњимапокојазбуњена
супруга,илинепотврђенапријатељица,илирођака.
Раскућениратари,чобаникојисууратномметежу
погубилистада,нередовнистуденти,пропалиђаци.
Свесетоуглавниградстуштило,поткровљаипо
друмезаузело,упразнестановенароднихиздајника
упало;ноћкадпадне,удариутуговањеиулудова
ње.Очиим,свима,опасномнежношћусјакте.Кроз
димцигаретаијецајвиолинапромаљасебудућност,
заносна,застрашујућа,улудимодломцима…

Музикаизкафанскихбаштишириласекаокликта
њераспусненоћи.Склопимлиочи,свемисе,учасу,
непромењеновраћа.

Кафанскебаштепосутешљункомипогашенимопу
шцима. Из затупастих храстових бурића точи се
пиво.Певачицау хаљини са сребрнимшљокицама
маше микрофоном. Бивши ратници, окружени же
намаисвастикама,прате јојсвакипокрет:донекле
разгаљени,однеклесмркнутииуцвиљенииспрем
нинасвакозло…Свакомесечинидацеосветпро
пада. Неповратно и непоправљиво и беспримерно.
Грмиокоушију, севаупамћењу.Распуштенасада
шњицасеспориснескладнимуспоменама,мучисе
спредачкимзавештањима…Кивниипустибрђани
длановимакршечаше,цокуламаих,каобубашвабе,
наподусатиру.Гледамихонаконамргођенеирасту
жљивеиосећам:јаднисмо.Окренулисмолеђасвом
сељачкомплеменуитосемораокајавати.Збацили
смо неке ланце, па се слобода пред нама отворила
каођаволска јама.Црвених,подливенихочију тра
жедаимнасилуосмехнутапевачицапошестипут
заредомотпевапесму,чијесепоследњеречигубеу
праскустакла,јауцимаиболнимпсовкама.

Земљомојанеорана,

тамомијемајкастара,

немамбраћенисестара:

местобраћеисестара,

слободамеразговара.

Ипетатешкеципелесекаожрвањпоновоокренена
чаши.
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Лудујуноводошлице,јаучу,штоодсрећештоодбо
ла. Средина двадесетог века: сељачија прославља
својисторијскислом”11.

Тустешњеност,страходанатемеираспојасаност,којујеса
многонијансиосликаоМилованДанојлић,луциднојеопи
саоМомоКапор,првенственоимајућиувиду„уметничку
братију”, за коју каже да „стешњени између догме и свог
уметничкогнагона,измеђустрахаоданатемеижељезасло
бодом,најосетљивијиодњихпронађошеслучајно забора
вљенупукотину,јединиизлазусавршеносмишљеномсисте
му–бекствоуалкохол.Јерниједандруштвенипоредак,ма
коликобиострог,нетретирапијанствокаодиверзију,већга
углавномсматраболешћу–дозвољенимпорокомслабих”–
ипритомедајецеловитусликуњиховогстилаживота:„По
путдворскихлуда,онисуслободномоглидаговоремоћни
цимаулицеистине,збогкојихбидруги,онитрезни,истог
часа отишли на робију.Искључивши добровољно себе из
општег такмичења, пијанци су већ толико ниско на дру
штвенојлествици(бољеречено,ванње!)дазаонекојивла
дајупредстављајунекуврступолубића,накојесегледаса
благонаклонимсажаљењем.”

Казивањаокафаничестосуизреченаведримјезиком.Тосу
казивања о ходочашћу које нас доводи у тајанствене воде
лажногмиракадлагодноизјављујемоданамјесвесвејед
но.Варкакојаимадалекосежнепоследице,којенајчешћеи
нисуједноставносагледиве.

Требасесамосетитионихмногобројнихљуди,усамљених,
избачених из свог колосека, који су постајали агресивни
илитихипијанци замишљенинадпропалимидеалима.За
те,приличноћутљивепијанце,којиседесабоцомодпола
литраилилитраикојејеалкохолпослаонапериферијужи
вота,начиниоодњих„крњеегзистенције”,обичносекаже
дапијузбогнекогразлогаилипотребезанадокнадом.

С алкохолом и у пијанству човек је увек на губит
ку. Сведочанстава о томе има много, а она су најчешће
невесела.

11Danojlić, M. (1980) Noćne kafane, u: Senke oko kuće, Zagreb: Znanje,
str.4547.
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Abstract

In the formofasociologyessay, theauthoranalyzes the tavernasa
sociologyandcultureinstitution,lifestyle,partofoureverydayroutine
andapatternofbehaviour.Allisbackedbyexcerptsfromtheworks
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КАФАНАУРАВНИЧАРСКОМ
СЕЛУ:ОДБИРЦУЗА 

ДОКАФИЋА
Сажетак:Уовомраду суприказаниналази социолошкогистра
живањакафанауселуСтапар,којесеналазинатериторијиГра
да Сомбора, у северозападном делу Србије. У истраживању је
кориштенметодстудијеслучаја,арезултатисупоказалидаје
сеоскакафана/кафеважнаустановасеоскогдруштва,јеробавља
вишефункцијаодзначајазасело.Такођејеустановљенодасеу
сеоскимкафанама/кафеима,наособенначин,преплићутрадицо
налноимодерно.

Кључне речи: модерно, кафана, кафе, село, традиционално,
функције

Лаициобичносоциологијувидекаонекаквудосаднунауку,
која себави (пре)озбиљнимстваримаикоја са свакоднев
нимживотомнеманикаквевезе.Оназаистаможетаквада
буде, за оне социологе који свом предмету приступају на
„чиновнички”начин,каои заонекојимабављењенауком
служи јединоусврхусопственепромоције.Међутим,они
којиистраживањудруштваприступајусастрашћу,јакодо
бро знају колико социологија уме да буде занимљива, из
међу осталог и због тогаштоњенпредмети те како јесу
„обичне”,свакодневнеситуације,оносачимесељуди,жи
већисвојдруштвениживот,непрестаносусрећу.Одтихи
таквихпредмета социолошкогистраживањамогуће је чак
итворитипосебнесоциолошкедисциплине,којеопетмо
гу бити део неких интердисциплинарних настојања да се
прецизноопишеиразумеи/илиобјасниодређенидеодру
штвенестварности.Управојетакавслучајсауделомсоци
ологијеукафанологији,науцикојасвомепредметуприлази
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на интердисциплинаран начин, повезујући историју, ет
нологију/антропологију и социологију, уз придруживање
економије,туризмологије,социјалнепсихологије,историје
уметности,комуникологијеинаукеокњижевности.1Место
социологијеуовомсплетунаукаодређенојењенимглавним
предметом:онаимазазадатакдаосветлидруштвенустрану
кафане,даиспитадруштвенеодносекојисусакафаном(на
различитеначине)повезани.

Уовомрадуауториимајузациљдапредставерезултатејед
ногмањегистраживања,(студијеслучаја),сакојимсуиско
рачилиунештослабијеистраженоподручје,подручјесео
скихкафана.Наиме,управокаоштосуселоиистраживања
селанаједномод„спореднихколосека”социологије,сеоске
кафанесутакођенедовољноистраженсегментпредметака
фанологије,нарочитокадасерадиосоциолошкојперспек
тиви.Задатакјесоциологаселадасесаоваквимстањеми
приступомнемире,већданаделу,емпиријскимистражива
њима,укажунанаучниисваколикидругизначајдруштвана
селу–укључујућитуисеоскекафане.

Кaфана,село,сеоскекафане

Досаданајозбиљнијидоприноскафанологијикоднасдали
суауторииприређивачзборникаКафанологија,објављеног
2012.године.Уовомесезборнику,изразличитихугловаи
намултидисциплинаранначин(какотокафанологијиидо
ликује)разматрајубројнетемевезанезадруштвенустрану
кафана,укључујућиинеколикопокушајадефинисањасаме
кафане.Заовопоследње,очекивано,највећезаслугеимају
социолози.

Каосоциолошкинајбитнијеодређењекафанечининамсе
њенопроглашавањеза„трећеместо”.Наиме,уживотучо
векаидруштваместаиграјувеомазначајноулогу.Тујенај
препородица,местоизкојегдолазимоиукојесе,управи
лу,увеквраћамо;затим,месторада,којеможемоимењати,
алионоготовоувекостајеодвојеноодпородице;коначно,
кафана јесте „треће место”, простор битно различит и од
породицеиодместарада,сасвојимдруштвенимспецифич
ностима.2Међу те специфичности треба убројати, између
осталог,њенуулогууконституисању јавности, затимњен
демократскикарактер,каоичињеницудасеуњој,барем

1 Ђорђевић,Д.Б.Еј,кафано,наукомоја,у:Кафанологија,приредиоЂор
ђевић,Д.Б.(2012),Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.15.

2 Маринковић,Д.Идеологија,јавностирођење„трећихместа”,у:Кафа
нологија приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012), Београд: ЈП Службени
гласник, стр. 1328. Творцем идеје о „трећимместима” сматра се Реј
Олденбург(RayOldenburg).
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закраћевреме,суспендуједруштвенахијерархија.Насвој
начин, кафана јеместо јачања социјалноги културног ка
питала.3Социолошкипосматрано,кафанапредставља јед
нуоддруштвенихустанова (институција).Установеимају
зациљдазадовољеодређенељудскепотребе,чинећитона
стабиланивредносноинормативнорегулисанначин,ака
фанасвакакозадовољавабројнељудскепотребе,нарочито
ону задруштвеношћу,којуможемосматрати генеричком.4
За нашу тему (сеоске кафане) посебно важним се чини
одређење које је далаКатринЛитарТавар (LutardTavard,
Catherine):„Кафанаједијагнозастањаукомесеналазило
калнодруштво”.5

Кафана није западњачки, већ источњачки изум. Сама реч
долазиизперсијског (апрекотурског) језика:qahvahkha
nah, којиозначавакућуукојој се кувакафа.Првакафана
забележенајеуМеки,дабисекафанезатимпојавилеуИс
танбулу,КаируиСирији.Уенглескијезикизразcoffeshop
улазипочеткомседамнаестогвека,наконштојеједанпут
никовуустановузапазиоуИстанбулу.6Одполовинеистог
века,кафанесесаЛеванташиреназапад(Лондон,Марсеј,
Беч,Лајпциг,итд).Одмахпосвомнастанкуонепостају„ле
гло”конституисањаполитичкејавности,павластиуВели
којБританији већ седамдесетих година седамнаестог века
траже од органа реда да поведу рачуна о ономешто се у
кафанама прича. Будући да су српски простори били под
турскомвлашћу,утицајЛевантасераноосетиоусфериуго
ститељства.Кафанеикафанскиживотнаставили суда се
развијајуинаконодласкаТуракаизСрбије.7

У литератури често налазимо став да је кафана изразито
везаназаградскиначинживота.ТакоС.Вујовићконстату
једа је кафана „(...) јавна градска социопросторнамикро
творевина”,каоидајеречо„(...)јавноми/илиполујавном
урбаномпростору”.8Д.Стојановић тврдида јеречо „(...)

3 Маринковић,Д. нав. дело, стр. 33 и 35;Вујовић,С.Феномен кафане
и модернизација, у: Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.58.

4 Шуваковић,У.Политичкафункцијакафанеусрпскомдруштву,у:Ка
фанологија, приредиоЂорђевић, Д. Б. (2012), Београд: ЈП Службени
гласник,стр.117118.

5 LutardTavard,C.(2010)LesCafesenFrance,Constat,NouvellesTendances
ouLieuxenVoiedeDisparition?,Темебр.3,стр.973.

6 Вујовић,С.нав.дело,стр.57.
7 Стојановић,Д.КафанекаотемељцивилногдруштвауСрбијикрајем19.

ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б.(2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.4354.

8 Вујовић,С.нав.дело,стр.57.
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једнојодкључнихинституцијаурбаногживота”,позивају
ћисеинауредбусрпскихвластииз1863.године,премако
јој јеотварањекафанадозвољеносамоуградовима.9Није
спорно, међутим, да су се кафане рашириле и по селима,
алијепроблемутомештојењиховоместоуруралнимдру
штвиманедовољноистражено.Социолози села су се сео
скомкафаномбавилисамоуспут,незалазећидубљеуис
траживањеовеустанове,узприметноодсуствоозбиљнијег
иутемељенијегемпиријскогприступа.Насеоскукафанусе
гледалокаонаградскуустановукојасепрошириланару
ралнепросторедоносећиновеобрасцепровођењаслобод
ног времена, са посебнимнагласкомнапојаву друштвено
девијантногпонашања,дотадаселумањепознатог.10Иако
суовиувидиуосновитачни,онинисупотпуниинедостаје
имсистематскоискуственопоткрепљење.У зборникуКа
фанологија налазимо веома корисна размишљањана тему
сеоскихкафанаЉ.ПушићаиД.Б.Ђорђевића(кафанакао
„сељачкифејсбук”),11каоиприлогеетнографскогкаракте
ра(П.ХристовиБ.Ибрајтнер),12опетбеземпиријскогис
траживањаместакафанеусавременом(српскомилинеком
другом)селу.

Наша намера је била управо да „заронимо” у друштвени
свет сеоске кафане, да покушамо да докучимо ко су вла
сници/особље/гости сеоских кафана и какав је њихов ме
ђусобниоднос.Такођесмонастојалидаистражимофунк
цијесеоскекафане,тј.даодредимоњеноместоуселукао
„друштвуумалом”,управоонакокакосутосаградскомка
фаномучинилибројниауториудосадауовомтекстувише
путанаведеномзборникуКафанологија.Притомесмопо
шлиодпретпоставкедајесеоскакафана,башкаоиградска,
полифункционалнадруштвенаинституција,чијасеулогау
сеоскомдруштвунеможесвестинапричуосоцијалнимде
вијацијама.

9 Стојановић,Д.нав.дело,стр.45.
10Костић, Ц. (1975) Социологија села, Београд: ИЦС, стр. 182 и 265;

Митровић,М.(1998)Социологијасела,Београд:Социолошкодруштво
Србије,стр.345346.

11Пушић, Љ. (2012) Градске кафане као кодови урбане географије, у:
Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б.(2012),Београд:ЈПСлужбени
гласник,стр.136137;Ђорђевић,Д.Б. (2012)Прилозизасоциолошку
кафанологију, уКафанологија, приредиоЂорђевић,Д.Б. (2012),Бео
град:ЈПСлужбенигласник,стр.207208.

12Христов,П. (2012)Крчмау бугарском селу – „кућа ђавола”илидру
штвенаинституција,у:Кафанологија,стр.371376;ИбрајтнерБ.(2012)
Винопилинасат,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б. (2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.573576.



171

СРЂАН ШЉУКИЋ и НИКОЛА ВОЛИЋ

Метод

Будућидасмоконстатовалидасерадиослабијеистраже
номподручју,логичноследидајетуморалодабудеречио
ономештосезовеексплоративноистраживање,акојесе
организујеи спроводиу случајевимау којима је сампро
блем мањевише слабо истражен. Отуд и избор метода –
студијеслучаја–помоћукојегјемогућедобитиразноврсне
податкеоистраживанојпојавиитакочитавустварразумети
„подубини”,штојепосебнобитнозаформирањехипоте
за у неким каснијим, обимнијимистраживањима.13Према
мишљењуВ.Милића,методстудијеслучајајепосебноко
ристан„(...)кадасерадиосвестраномпроучавањуцелини
појединчевогискуства,појава,установаиорганизација”.14

ЗаштобашселоСтапаристапарскекафане?Уразмишља
њимаопредметуистраживањазакључилисмодабиСтапар
биодобаризбориздваразлога:прво,селојеауторимабли
скоиоњемуимајубројнапримарнаискуства–удруштве
ним наукама ово уопште није неважна чињеница, јер она
можезначајнодопринетиправилномразумевањуистражи
ваногпроблема;друго,собзиромнавремекојенамјебило
нарасполагању,уовомсеселуприкупљањеподатакамогло
извршитинанајједноставнијиинајјефтинијиначин(аутори
сунатеренукористилиискључивосопственересурсе,без
ичијефинансијскеподршке).

Каоштотоипредвиђаметодстудијеслучаја,извораподата
кабилојенеколико.Најпре,тојебилалитератураосамом
селу,чијијеједанодтворацабиоипознатиписац,Стапарац
порођењу,М.ЈосићВишњићиузпомоћкојесмоосветлили
прошлост стапарских кафана.Када је реч о броју станов
ника у селу, коришћени су најновији статистички подаци
изпубликацијеРепубличкогзаводазастатистику.Најзани
мљивијеинајкориснијеподаткеосадашњемтренуткуиста
њуусеоскимкафанамадонелоје,наравно,теренскоистра
живањеукојемсмокористилиинтервјуинепосреднопо
сматрање;уексплоративнимистраживањима,квалитативни
методиитехникеимајунарочитоместо,јерсењимаразу
мевањеистраживанепојавепродубљује.Интервјуисубили
структурисаногтипа,вођениузпомоћосновезаразговор.У
формалномсмислуобављеноихјешест,искључивосавла
сницимакафанаикафеа(потри),алијевођенихразговора
устварибиломноговише:неструктурисанихинтервјуаса

13Yin,K.R. (2009)Case StudyResearch. FourthEdition,ThousandOaks:
SAGEPublications,Inc.

14Милић, В. (2011)Основи методологије искуственог истраживања у
друштвенимнаукама,Београд:Заводзапроучавањесела,стр.125.
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учесницима/познаваоцимакафанскогживотауселунекада
исадбилојенајмањејоштолико.Овометребадодатиито
дасусегостикафана/кафеаукојимасмоводилиразговоре
укључивалиуњих,очигледножелећидаионидајунекакав
својдоприноснашемистраживању.Прикупљањеподатака
обављенојеаприламесеца2016.године.

Искуствоистаживачана теренумоглоби се, безпретери
вања, назвати пријатним и социолошки инспиративним.
Свистановнициселасакојимасмобилиуконтактубилису
спремнинаразговор,отворениипонекадчакнестрпљиви
данампренесу,доудетаље,оноштонасјезанимало.Ујед
номбројуслучајеваразговорнијебилолаконизавршити:
наједнусепричунадовезиваладруга,надругутрећа,асвеу
простосрдачнојиприснојатмосфери.Такосеинаовомслу
чајупотврдилодугогодишњеистраживачкоискуствопрво
потписаногаутораостановницимаселакаоизузетно(како
социолошки,такоиљудски)захвалнимсаговорницима.

Стапарскекафаненекадисад

СелоСтапарналазисенасеверозападуБачке,натериторији
ГрадаСомбораодкојегјеудаљено14километарауправцу
југа.Стапарлежина94метранадморскевисине, ањегов
атаробухвата8.450хектараиграничисесаатаримадевет
места: Сомбора, Сивца, Малог Стапара, Крушчића, Бач
ког Брестовца, Дорослова, Сонте, Свилојева и Пригреви
це.15Селојенасталополовиномосамнаестогвека,кадасу
аустријскевласти,желећидаузДунавколонизујунемачко
становништво,Србе,насељенеузДунавкрајем седамнае
стогипочеткомосамнаестогвека,војномсилом,узоружане
сукобеипаљевине,протералиизместаБокченовићиВра
њешево(Апатин),каоисапустараНеорићиЂурић(При
гревица).ПротераниСрбиосновалисуновонасеље,назва
ноСтапар.Утокуреволуционарнихзбивања184849,Ста
парјевишепутанападанодстранемађарскевојске,абра
нилису гамештаниидобровољциизКњажевинеСрбије.
ТокомДругог светског рата село се сачувало од разарања
пресвегазбогтогаштојеималодобреодносесасуседним
мађарскимселомДорословом,тј.затоштосуДорословча
нигарантовализаСтапарце;Стапарцисукомшијскомселу
услугувратиливрлобрзо,кадаје1944.уовајкрајдошлапо
бедничкаЦрвенаармијаиЈугословенсканародноослободи
лачкавојска.ПериодкомунистичкевластинијезаСтапарце
биопосебнопријатан,јерсенисууклапалиуидеолошкеи

15Божин,М.иЋурчић,Б.(2002)Стапар.Причеијунаци,НовиСад:Terra
nova,стр.8.
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друге„кључеве”.Жбирисукомунистичкимкомитетимаре
довнопреносилигласдасуСтапарцијединствени:„Свису
закраља!”16

БројстановникауСтапару јеудругојполовинидеветнае
стогвекапрешаопетхиљада,алиседоданастајбројзна
чајносмањио,заокоједнутрећину.Главниузрокјесуодсе
љавањауградове(пресвегауСомбориНовиСад)исмањен
наталитет.СтановнициСтапарасускоростопроцентнопри
падницисрпскогнарода,рачунајућитуинеколикостотина
досељеника из Босне и Херцеговине и Републике Српске
Крајине (Баније,Лике иКордуна), који су у село стизали
токомшездесетихи седамдесетих годинапрошлогвека, а
највишенаконетничкогчишћењасрпскихкрајеваудана
шњојХрватској1995.године.

Табела1.БројстановникаСтапарапремапописима19482011;
Извор:Упореднипрегледбројастановника19482011(2014),

Београд:Републичкизаводзастатистику,стр.34.
УСтапаруданасживинештовишеодтрихиљадестанов
ника,одкојихседобардеобавипољопривредом,нарочи
торатарством;Стапарцисубилирекордериупроизводњи
кукурузајошубившојЈугославији.Стапаримасопствени,
сеоскиводовод;канализацијенема,уупотребисусептичке
јаме.Школапостојивећвишедвавека,аданашњаносина
зив„БранкоРадичевић”.Радемеснаканцеларијаипошта,а
Стапарцимаданаснајвишенедостаје банка (донедавноих
јебилодве)–имајусамоједанбанкомат.Сеоскацркваса
грађена је 1776. године; сеоска слава јеВеликаГоспојина
(28.август),којасеиукомунистичковремеобележавалабез
прекида.Стапарцисе,измеђуосталог,дичеибројнимис
такнутимличностимарођенимуњиховомселу,каоштосу
нпр.МирославЈосићВишњић(писац,кандидатзаНобело
вунаграду),ДинкоДавидов(секретарСентандрејскогодбо
раСАНУ)иСрбославИвков(једаноднајпознатијиххармо
никашаубившојЈугославијиудругојполовинидвадесетог
века),алиисвојимфудбалским(„Хајдук”,основан1923)и
стонотенискимклубом(„Гусар”,основан1961.године).17

16Исто,стр.9;Буквић,М.(2003)Апатинкрозвекове,Апатин:Бирограф,
стр.4147.

17Божин,М.иЋурчић,Б.нав.дело;ЈосићВишњић,М.(2000)Малаенци
клопедијаСтапара,БеоградСтапар:Књижевнафабрика„МЈВидеца”.

Година 
пописа

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Број 
становника

4.811 4.925 4.582 4.242 3.988 3.795 3.720 3.282
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Стапарскекафанеикафанскиживотмогуће јепратитиод
временаизмеђудвасветскарата.18Закафанусеовде,иначе,
најчешћекаже„бирцуз”,штојеречкојадолазиоднемачког
Wirtshaus(„газдинакућа”).ПреДругогсветскогратанасред
селасеналазио„Великибирцуз”,којијепресвегабиосвра
тиштепутникаиимао„паркинг”за50коњаи20кола.Вла
сник„Великогбирцуза”дугојебиоРадишкоКатанић.Го
дине1929.уселујеизграђенхотел„Меран”(власникјебио
СтеванКовчинТата),начијојсумансардиспаваликакого
сти,такоипевачицеисвирачикојисунаступалиухотелској
кафани.Наконрата,стапарскодржавноугоститељскопред
узећетакођесезвало„Меран”,докјеседамдесетихгодина
прошлогвека,наизласкуизселапремаСомбору,изграђен
имотелсаистимименом.Мотел„Меран”имаојекафануса
двесалеиуњојсуредовносвиралитамбураши;годинама
је ово било једно од најпривлачнијихместа за излазак на
вечеруимузикуусомборскојопштини.

Кафану„КодЂоке”изградиоје,такођепреДругогсветског
рата,ЂокаИвков.Послератаионајенационализована,али
јеосталаједноодглавнихместазаигранкеисличнезабаве.
Тујебилаикухињаимузикасапевачицама,анекиодчестих
гостијубилисупознатиглумциМиодрагПетровићЧкаљаи
МијаАлексић.Укафани„КодЂоке”ТомиславПетернекје
1961.годинеснимиочувенуфотографију„Циганчицаводу
гази,овако,овако!”

Власница кафане „КодПавке” била јеПавкаСтајшићи у
њојсусе,послесточнихвашараипијачнихдана,окупљали
трговцикоњимаидругомстоком.Овајбирцузјеимаоиби
лијарикуглану.Билијарикуглануималесубројнестапар
скекафане.ИванЛукићКикабиојепознатибирташчијаје
кафанаималалетњубашту,нарочитопопуларнуосамдесе
тихгодинадвадесетогвека.Тихистихгодинанајвећакафа
најебилаонауЗадружномдому,којујеосновалаиводила
Земљорадничка задруга „Прва војвођанска”. Руководиоци
задругесхватилисудасенеисплатидаДом„зврји”празан,
пасуотвориликафанусароштиљемимузиком.

Укафану„КодМареиДује”седамдесетихгодинајенавра
ћаопознатифудбалерДраганЏајић,увремекадајеслужио
војнирокнасомборскомаеродрому.Познатајебилаикафа
на„КодПрде”,којујеводиоМиркоКојинПрда,најпознати
јикуваровчијегпаприкаша(омиљеногуовомкрају)несамо
уСтапару,већишире.„Лакуновакафана” (ВујицаСимин

18Стапарскекафанеупрошломвременуприказанесунаосновумоногра
фијаоовомселу(Божин,М.иЋурчић,Б.нав.дело;ЈосићВишњић,М.
нав.дело),каоинаосновунеколиконеструктурисанихинтервјуа.
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Перић)билајечувенапостапарскимтамбурашимаигајда
шуГојкуВукобратовуКоци.УВујицинојкафанисугости
честоостајалиипослефајронта,кадаимјепеваосамгазда,
док се пиће точило бесплатно. ГајдашКоца је, кадамало
вишепопије,ређаоодчегасесастојегајде:глава,карабица,
рог,мехови,мешина,бас,прдаљка,уводиитрака–српска
тробојка.

ИмаојеСтапаринеколикочарди.Уједнојодњих,којује
водио РадаМиловановЧура, 1958. била су изграђена два
базена,великиимали(задецу).Малибазенјебиоусенци
великогдуда,аовокупалиштејеималоитравњакзасунча
ње.Наравно, газда јекупањенаплаћивао гостимакојих је
биломного,јерутовремејошувекнијебиопрокопанканал
ДунавТисаДунав.

Осимнаведених,бирцузајеуСтапарубилојошдоста,док
јебирташа(углавномСтапараца,алииљудисастране)било
вишедесетина.Уцелинигледано,Стапар јеудвадесетом
векуимаобогат,разноврстанизанимљивкафанскиживот.

Данасуовојсферивладалакоуочљиваинаизгледприлично
оштраподеланатрадиционалнекафане(бирцузе)имодер
некафее(кафиће),којисемеђусобомразликујупомного
чему,одентеријераиекстеријера,прекооногаштосвојим
посетиоцимануде,затимструктурегостију,сведопристу
па послу који имајуњихови власници. Бирцузи и кафићи
постоје напоредо, сваки са својомклијентеломи сваки са
својомнарочитомулогомусеоскомдруштву.

Активникафеи(кафићи)уСтапару

Кафересторан(ранијекафеклуб)Time

Тренутно најпопуларнији кафић (кафе) у Стапару.Налази
сеусамомцентрусела,непосреднопоредосновнешколе.
Отворенје2010.године,анажуркекојесусеовдевикен
доморганизоваледолазилисумладиизцелогЗападнобач
когокруга,пачакиизРепубликеХрватске(изсрпскихсела
ублизинигранице:Трпиња,Боботаидр).Наконштојеуве
денакухиња,преотприликегодинудана,овевикенджурке
престајудасеодржавају.Тренутно јеуизградњипосебна
халаукојојћесеорганизоватижуркеикојасеналазииза
самоглокала,удворишту.

КафебарипицеријаПајцин

Почеосарадомсрединомпретходнедеценије(2006).Нала
зисенараскрсниципутевазаДорословоиБачкиБрестовац
(обапутаводеуопштинскоместоОџаци),ублизинисеоског
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парка.Осимпића,овајлокалимаиврлоразноврснупонуду
хране:роштиљ,пице,бурито,палачинке,сладолед,кокице.
Усамомлокалујеибилијар,пикадо,стозастонифудбал;
тусуипокерапаратииелектронскирулет,чакиспортска
кладионица(заовајселокалпоселупричадаму„јошса
морингишпилфали”).Овдесетакођеповременоорганизују
журке,аудвориштусеналази„летњадискотека”укојојсе
журкеорганизујутокомлета.

Жис

Кафићотворен,каоипретходни,предесетакгодина.Првих
годинанаконотварањабиојенајпопуларнијеместозаизла
скеуселу.Уњемурадикладионица,атусуиелектронски
рулетипокерапарати.

„IdrinkbeerkodDžonija”

Кафићотворенпретригодине(2013),наконзатварањане
кадврлопопуларногкафића„Pink”,којијебиоместооку
пљања љубитеља рок/хардрок/метал музике. Комплетна
клијентела,заједносаконобарицом,пресељенајеуовајло
кал.Локалсеналазиусклопувласниковепородичнекуће,
науглунакојемседвеулицеспајају.Овдесеокупљајуиљу
битељимотоцикала,тусеорганизујеимотосусретусклопу
„Госпојинскихвечери”(културнеманифестацијекојапрати
сеоскуславу).

Активнекафане(бирцузи)уСтапару

КодБуше(КафанаКрмпотић)

Смештенанаглавнојулици,прекопутапарка,испредауто
бускестанице;радибезпрекидаод1981.године.Упоседу
јесадашњегвласника(некадаконобарауистојкафани)од
1993.године.

КодПрде

Налази се у делу села који се зове „Бара”, на самомуглу
УлицеКраљаПетраIиУлицеПартизанске.Некадашњивла
сник,МиркоКојин,имаојенадимак„Прда”ибиојенајпо
знатијикуварстапарскоговчијегпаприкаша.Наконњегове
смрти,наместокафанеотворенајепродавница,анедавно
(2013)јеМирковунукодлучиодапоновоотворикафану,са
старимназивом.



177

СРЂАН ШЉУКИЋ и НИКОЛА ВОЛИЋ

Гуслар(Кајганинакафана)

ОвасекафанатакођеналазиуБари,алинадругомкрају,на
самомизлазуизсела,премапутузаСивац,аунепосредној
близинистадионаивашаришта.Упитањујенајстаријака
фанауселу,којујеосноваопрадедасадашњегвласникајош
1903.године,штозначидаради(сапрекидима)већвишеод
стотинугодина.

КодМише

Радиод1990. године.Њеноснивачивласник јеуСтапар
дошаокаоконобар,ожениосеисазидаокућуукојојсена
лазиикафана.Данасукафанирадииспортскакладионица.

Нашимсмоистраживањемобухватилитрикафеа(„Пајцин”,
„Time”и„IdrinkbeerkodDžonija”),каоитрикафане(„Код
Буше”,„КодПрде”и„Гуслар”).Насвихшестместавођен
јеразговорсавласникомлокала,којисечестопретвараоу
„групниинтервју”саприсутнимособљеминарочитогости
ма.Наовомместуукратко,коликонамтопростордозвоља
ва,преносимоосновненалазедокојихсмодошлиикојинам
осветљавајуулогукафана/кафеаудруштвуселаСтапара.

Оснивачииуједновласницикафеасу,безизузетка,млађи
људи,штојесвакакоочекиванојерјеуселукафе„млађи”
одкафане.Двојицасустаростиодпочетрдесет,аједанима
двадесет и девет година. Код двојице власника („Time” и
„Пајцин”) приметан је наглашен предузетнички приступ
угоститељству,саосновномнамеромдасезарадиноваци
дасе,самоакојетомогуће,делатностиспектаруслугапро
шире.Обавласникадолазеизпородицаукојимасе неки
однајближихсродника(отац,брат,паисамвласник)баве
пољопривредномпроизводњоми/илитрговиномпољопри
вреднимпроизводимаирепроматеријалом.Власниккафеа
„Time” каже да је „(...) одувекжелео да се бави овимпо
слом”; власник „Пајцина” (чији је отац директор задруге,
брат музичар, а он сам има завршену средњу угоститељ
скушколуипетјегодинарадиокаоконобар)истичедасу
гамногиодговаралиодотварањалокала,упозоравајућида
„(...)нијенаглавнојулици”,алидајеонвероваодаћеуспети
идајеуспео.Заиста,уовадвакафеаспектаруслугајенај
шири:овдеможетедобитиихрану(одроштиља,прекопи
ца,сведопалачинки)ипиће,аимајуиуслугу„кетеринга”,
уградовимавећдужевремеприсутну.

Власници две од три испитиване кафане старији суљуди
(педесеттриишездесеттригодинеживота),саизузетком
власникакафане„КодПрде”,којиимадвадесетишестго
дина.Засватривласникатрадицијаимамноговећуулогу
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оджељедасезарадиновац,чакбисемоглорећида језа
њихвођењекафаненачинживота,анепосао.Власникка
фане„КодБуше”језасвојукафанувезанвећвишеодтри
деценије,најпрекаоконобар,азатимкаовласникиконобар;
власник„Гуслара”долазииз„кафеџијске”породице–исту
кафануводилисуњеговпрадеда,дедаиотац;коначно,мла
дивласниккафане„КодПрде”заправонастављаоночиме
себавиоњеговдеда,оснивачкафане.Устапарскимкафа
наманудисепиће(изборјенегдеужи,негдемалошири),а
хранеу„редовној”понудинема,већсамокадасунекакви
договоренииорганизованискупови;тадајето,поправилу,
паприкаш.

Изузетакмеђукафеимаје„IdrinkbeerkodDžonija”,којије
заправосличнијикафани,негокафеима„Пајцин”и„Time”.
Зањеговогвласникабитивласниккафићајестеначинживо
та,нештомноговишеодделатностикојомсезарађује.

Разликаизмеђупредузетничке(модернистичке)итрадици
оналистичкеоријентације видљива јеикада серадио за
посленомособљу.Кафеи„Time”и„Пајцин”имајупопет
шест запослених, разних профила (конобарице/конобари,
куварице, чистачице) имлађег узраста.По правилу, запо
сленидолазеизсела,алиимаионихиздругихместа:„Ни
супроблемнипутнитрошкови,акојеупитањуодговоран
радник”.Флуктуацијараднеснагепостојиуовадвакафеа,
алијеготовонеприметнаукафанамаиукафеу„Idrinkbeer
kodDžonija”;вишеодтога,уњимарадечлановипородице.
Код„Џонија“судвеконобарице:власниковасупругаијед
надевојка;„КодБуше”власникјеуједноијединиконобар,
а додатнарадна снага се ангажује самоповремено,према
потреби;у„Гуслару”радедвеконобарицестаријеодпеде
сетгодина,одкојихјеједнасупругавласникова;„КодПрде“
суједанконобариједнаконобарица,обојесредњихгодина.

Посетиоцикафеаикафанасуразличитогузрастаипола,али
јеприметнодајеукафеимавишеонихмлађих.Најшароли
кије „друштво”окупљасеуTimeуи „Пајцину”,укојима
свакодобаданаимасвојуклијентелу.Укафе„Тime”,који
сеналазинаглавнојулици,честонавраћајуиљудикојису
упролазу,„(...)данештопопијуипоједуипровереимејл”;
таквихјечакполовинаодукупногбројагостију.Укафеи
мајемушкарацавише,алиненедостајенижена,поготово
онихмлађих;укафанамаженаготовоиданема,осимко
нобарица.Нанашепитањеуједнојодкафанадалидолазе
ижене,једанодгостијујелупиошакомосто,узвикнувши:
„Таманпосла!”.Премдаи„Time”и„Пајцин”имају,уз„про
лазне“,сталнегосте,можесезапазитидасусталнигости
једноодглавнихобележјекафана(каоикафића„Џони”).У
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„Гуслар”долазераднициизмлинаииззадруге,анаилазе
исељацикојиидусањиве.Нијереткаситуацијадасувла
сник,особљеигоститакотесноповезани,датовишеличи
напримарнугрупу,која језаправомноговишеод„трећег
места”.Примераради,власниккафане„КодБуше”нам је
показиваофотографијенакојимасуонисталнигостинана
чиннакојисепоказујупородичнефотографије.Другипри
мерјеизкафића„Џони”:„Свисмоовдена’браћала’...Овде
долазисталнодруштвокојесеиначедружиимимокафане.”

Сасвимочекивано,уекономскибољемположајусувласни
ци кафеа са предузетничком оријентацијом. Један одњих
(„Time”)кажедасе„(...)одовогпосламожеживети,алине
луксузно”,докјезадругог(„Пајцин”)кафесамодеоукуп
них економских активности. Супротно, власници кафана
углавномподвлачетешку(исветежу)економскуситуацију,
спомињућивеликепорезеидоприносеислабукуповнумоћ
становникасела:„Некадсамузвечерупродаваоипогајбу
вина,асадаједвадвелитре.”

Економскафункцијакафанеикафеанеисцрпљујесеупри
ходима које остварују власници и особље. Као и у граду,
уњимасесрећупословниљудииводепословниразгово
ри.Овопосебнопосебноважизакафеекојеводевласници
предузетничкеоријентације:тусеорганизујупословниса
станци и склапају различити договори. Ради се о послов
нимљудимаизСтапара,алинесамоизСтапара,негоииз
другихместа, рачунајући ту и градове.У кафанама, опет,
укојезалазепољопривредници,каоидругикојиимајупо
љопривредногаздинство,наделујеразменаинформацијао
ценамастоке,кукурузаисл.Чакионисељаникоји,иначе,у
кафаненазалазе,дођукакобичуликакосекрећуценеонога
штоонипроизводеилиморајудакупе.

Премаизјаваманашихиспитаника,политичкафункцијака
фана/кафеауСтапарунијепосебноразвијена.Ниједанема
разговораополитичкимтемамаидауњихнезалазељуди
којисебавеполитиком,алисенеможерећидапостојека
фане/кафеиукојимасеокупљајуискључиво(илипретежно)
заговорнициједнеполитичкеоријентације,нитисеуовим
локалимаорганизујунекаквастраначкадешавања(састан
ци,митинзии сл).Предузетничкиоријентисани власници
кафеа посебно истичу своју политичку неутралност, коју
објашњавајусвојомнамеромдакруггостијунипоштонесу
жавајуидасвојелокаледржеотворенимзасвепосетиоце.
Ополитицисеобичновишепричапредизборе,амаксимум
политичкогсукобљавањајестекадапредставнициједнепо
литичкеоријентацијеседнузаједансто,другезадруги,па
једнидругимадобацујуишалесе.Укафанамакојенисуу
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центруселаполитичкихразговорајеврломало:„Овденема
никодапричаополитици.”

Културнорекреативнафункцијакафана/кафеауСтапарује
свакакодоминантна.Укафанамасенедељомокупљајулов
ци(„КодПрде”,„Гуслар”),којинајчешћеспремајуза јело
оноштотогаданаулове.Кафана „КодБуше” је већвише
оддвадесетгодинаместоокупљањаузгајивачаиљубитеља
коња; сваког четвртка они се овде срећу и воде бескрајне
разговореокоњима;сведосвојесмрти,нањиховимјесу
сретимаовчијипаприкашкуваоМиркоКојин„Прда“.Ову
кафанузовуи„Малацрква”,затоштосеуњусвраћапосле
литургијеитоуданеукојимаимамного„свечара”(оних
којиславеодређенукрснуславу);попијесепићедва,пасе
иде кућина ручак.Специфичност кафеа „I drink beer kod
Džonija”јесумотосусретиусклопу„Госпојинскихвечери”,
накоједолазе„бајкери”изСрбије,алииизиностранства.
Уовомјекафеурокенролобавезан(23путамесечноовде
свирајурокенролбендовиизоколине), док суу кафанама
обично тамбураши ти који увесељавају госте. У кафеима
„Time”и„Пајцин”организујусежуркезамладе,каоираз
личитагостовањапознатихпевачаимузичкихгрупа.Про
шле(2015)годинеуTimeујепеваоМирославИлић,анај
вишепосетилацаимауданесеоскеславе(до1200људи).У
овадвакафеаможесечутиразличитамузика,одтамбураша
доонемодерне;кадасунекакваважнаспортскадешавања,
она се прате у локалима, на ТВ пријемницима.Да ни ка
феинеодустајуодтрадицијеговорииподатакдасеукафеу
„Time”заБожићредовнораспростреслама,кувавино,све
уз коњанике.Божић се славии у локалу „I drink beer kod
Džonija”:иовдесекувавино,печесепрасеислуша,нарав
но,рокенролмузика.Укафани„Гуслар”сниманасуидва
филма, једаннаши једанмађарски:„Кажуданисунашли
старијукафану.”

Кафана/кафејеиместонакојемсесклапајупријатељства,
алиибракови.Власник„Џонија” јесвојусадашњусупру
гу запросио башу свом кафеу на Бадње вече: „Добила је
шелнууместопрстена.”Укафани„КодБуше”одржанесу
идвесвадбе,анезаостајуни„Time”ни„Пајцин”,чијивла
сницикажудасеуњиховимлокалимаупозналобардесет
двадесетпаровакојисукаснијесклопилибрак,каоидаје
„остварен” велики број момачкодевојачких веза. Као и у
друштвууопштеиукафанама/кафеимаимасукоба(свађа,
туча), алиоњимавласницинерадо говоре,наглашавајући
дасерадиоспорадичнимпојавама.Акадасеидесе,суко
бљенестранеобичнонапустелокал(самоиницијативноили
назахтеввласника)ичитавустваррешавајунегдедругде.
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Понегдекафанскесвађеличенапородичне,као„КодБуше”:
„Мисеовдепонекадизамеримо,збогбезвезенечег.Ујутру
поновосвелепо,каодаништанијебило.”

Медијска (информациона) функција кафана/кафеа заузима
битноместоуживотусела.Овдеседолазидасечујуново
сти,илидасенекевестидругимапренесу.Осиминформа
цијавезанихзаекономскуделатност(ценепољопривредних
производаисл),улокалимасемогучутиновинеизбројних
области сеоскогживота: „Има трачева коликохоћеш, сед
нешислушашпричецеодан,штотеинтересујеиштоте
неинтересује”;„Идупричеодкафанедокафане,бржеод
људи,поготовонакићене,увекјетогабилоиувекћебити“;
„Тојезакафанестандардно,акодберберајејошгоре“.То
јестеправило,алионоимаиизузетак,кафе„Idrinkbeerkod
Džonija”:„Овдедођуљудидасеопустеипопијупиво,не
оптерећујусетуђимживотима.”

Погледубудућностразличит је.Доквласницикафана (са
додаткомкафеа„IdrinkbeerkodDžonija”)вишегледајукако
ћеекономскиопстати,амањеразмишљајуодиверсифика
цијиактивностииинвестицајама,у„Пајцину”иTimeуна
сампосаогледајупрагматичније.Власник„Пајцина”сесве
вишеукључујеу„кетеринг”(осимуСтапар,хранаседоста
вљаиусуседнаселаДорословоиБачкиБрестовац),видећи
тумогућностзазараду(„Ценеуселусуниженегоуграду,
иначенебиникодолазио”),доквласниккафеа„Time”гради
халузаорганизовањежуркиигостовањаестраднихзвезда:
„Јасамтежуркеранијеорганизоваонапољуиондагледаш
унебо.Веомајестреснокададоводитегостовањеод35хи
љадаевра,агледатеунебохоћеликишакојаможесведа
вамупропасти.Затосамсеодлучиоданаправимхалу.”

Измеђубирцузаикафића

Мишљењасмодајенашеистраживањејаснопоказалонај
мање две ствари, до сада у литератури о овом проблему
самонаслућиване.

Прво,башкаоуграду,сеоскакафана/кафејеполифункци
оналнаустанова.Истичусекултурнорекреативна,економ
скаиинформативнафункција,каоифункцијаграђењараз
личитихдруштвенихвеза,укључујућиипримарне(бракови
ипријатељства).Јединафункцијакојаје,чинисе,уселупо
нешто„закржљала”, јестеполитичка.Међутим,остајепи
тањедалибиподробнијеистраживањеважностиовефунк
циједало,можда,понештодругачијерезултате:друштвени
значај и пролазност моћи, које политика оличава, поне
кад знадаиспитаникедржи„затвореним”.Како годбило,
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полифункционалностсеоскекафане(атимеињеноважно
местоусеоскомдруштву)неможеседоводитиупитање.

Друго,наовомпољувладаособена„смеша”традиционал
ногимодерног.Притоме,поделанатрадиционалноимо
дерно не поклапа се у потпуности са поделом на кафане
(бирцузе) и кафее (кафиће). Тачно је да међу власницима
кафеаимаонихпредузетнички(модернистички)оријенти
саних,каоидакодвласникакафанапревладаватрадицио
налистичкаоријентацијанакафанукаоначинживота(осо
бенупоткултуру),алијетакођетачнодапостојеивласници
кафеакојисвојпозивсхватајунаистиначинкаовласници
кафана.Вишеодтога,ниједанкафеније„оперисан”одтра
диције:Божићсеможеславити(ислависе)иузрокенрол
музику,сасламомнаподукаотрадиционалнимелементом.
Очигледно једаономодернонепотиреупотпуностионо
што је традиционално и да се, судећи барем према сео
скимкафанамауСтапару,јошкакоможебитиимодерани
традиционалануистовреме.

Ауториовограданепокушавајудатврде(нититометоддо
звољава)дањиховиналазиважезасвакосело,алисенадају
даћесвакобудућеистраживањесеоскихкафанаморатида
водиотимналазимарачуна.Акотакобуде,ондајеекспло
ративноистраживањесеоскихкафанауСтапаруиспунило
својусврху.
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COFFEESHOPSINFLATLANDVILLAGES:
FROMBIRCUZTOCAFÉ

Abstract

This paper presents the findings of a sociological research of cofee
shops in thevillageofStapar (NorthwesternSerbia,near theCityof
Sombor).Thecasestudymethodwasused,andtheresultsshowedthat
aruralcofeeshop/tavernhasbeenanimportantruralinstitution,since
itperformsseveralfunctionsforaruralsociety.Thefindingsalsoshow
thatinruralcofeeshops/tavernsitispossibletofindaspecialmixof

modernityandtradition.

Keywords:café,coffeeshop,functions,modernity,rural,tradition
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ПОЛУВРЕМЕ
КАФАНАИВЕТЕРАНСКИФУДБАЛ

Сажетак:Урадусеанализиразначајкафанеуорганизационојкул
турифудбалскогклубаветеранаиветеранскогфудбалауБеогра
ду.Истражујесеулогакафанекаосјајногтрећегместаукојем
сеорганизуједружењенаконутакмице–трећеполувремеипро
вераватезада је управототрећеполувремеинајважнијициљ
организацијекакопојединачнихклубова,такоицелокупногтак
мичења.Основнипојмовииприступисоциологијеорганизацијечи
нетеоријскиоквирукојемсенастојиспровестипоменутоистра
живање – појам организације, организационе културе, садржај
и типови организационе културе. У овом интердисциплинарном
настојањупосежемоизадоприносимасоциологијеслободногвре
менаикафанологије.

Кључне речи: ветерански фудбал, кафана, Београд, слободно
време,организационакултура

Увод1

Идејазаовајрадвећдугосазрева.Прецизније,ускладуса
савременимтрендовима,овајрадбибиодеотрилогијекојау
себиимаједнузаједничку(методолошку)нит–посматрање

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИзазовиноведруштвене
интеграцијеуСрбији:концептииактери(ев.број179035),којифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.
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са учествовањем аутора. Наиме, реч је о мојем дугогоди
шњем играњуфудбала у лиги ветерана Београда (званич
ни назив „Удружење ветерана фудбалских клубова Бгд”
–УВФКБ)исоциолошкимувидимакојесамстекаотоком
тогдружења(мислимдајетонајбољиопис),акојибимо
глибитизанимљивисоциолошкојиширојјавности.Наслов
овог дела јасно подсећа све оне који се баве ветеранским
фудбаломнадружењенаконутакмице(тј.накондвазванич
наполувремена) токомнајлепшег– „трећегполувремена“
(наравно,укафани).Истинеради,тодружењечестоиније
укафанинегопоредтерена, јернисусвибеоградскиклу
бови„благословени”тим„сјајнимтрећимместом”–кафа
ном.ПоменутуодредницуувеојеОлденбург2(Oldenburg),а
коднасучиниоопштепознатимнашнајпознатијисоциолог
кафанеиликафанолог(свакакоутемељивачдисциплине)–
ДрагољубБ.Ђорђевић.3

Другирадбиобипосвећеннастајањуорганизационекулту
ре(новоформираног)клубаветеранаукојемиграмод2010.
године(тј.одсамогпочетка),укојемсамједанодоснива
чаииграчтренер(играчменаџеруенглескомфудбалском
речнику).Кључнаидеја би била истражити тип организа
ционекултуре,тенормеивредностиовеорганизације,тј.
садржајњене организационе културе – усредсређеност на
такмичарски успех, дружење или „треће полувреме” или
обоје подједнако (колико је наведено могуће помирити).
Најзад,трећирадбибиопровератезеовезидружењатоком
званичногтакмичењаулигиветеранаБеоградаипостоја
њасоцијалногкапиталакојисезасниванатомдружењу–
конкретније,социјалнихмрежакојебиомогућавалелакше
остваривањеразличитихциљевачлановатихмрежа.

Но,дасевратимотемиовогнаписа.Итемаинаписсусва
како интердисциплинарни по својем карактеру и подразу
мевају прожимање социологије организације, социологије
слободногвременаи,напослетку,кафанологије.Будућида
је аутор по својој првенственој истраживачкој оријента
цијисоциологорганизације,врлојевероватнодаћеирад
бити пристрасан и „искривљен” у правцу те посебне со
циологије и да ће посегнути за објашњењемистраживане
друштвенепојаве у „организационом” кључу.Но, пажљи
воишчитавајућисвеобимнијулитературуизкафанологије,

2Oldenburg,R.(1997)TheGreatGoodPlace:Cafés,CoffeeShops,Community
Centers,BeautyParlors,GeneralStores,Bars,Hangouts,andhowTheyGet
YouThroughtheDay,NewYork:Marlowe&Company.

3Вишеозаснивањукафанологијеу:Ђорђевић,Д.Б.Ејкафано,наукомоја,
у: Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012), Београд: Службени
гласник.
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не примећујемо анализе везе фудбала и кафане, везе коју
бројниљубитељифудбалаширомсветанедоводеупита
ње.Преманашеммишљењутувезунанајбољиначинможе
даосветлиуправосоциологијаорганизације.Тимвишеовај
радможебитизанимљивиподстицајан.

Но,кључниподстицајзаписањеоваквоградауовомтре
нутку је чињеница да раније поменути утемељивач кафа
нологије у нас, професор Драгољуб Б. Ђорђевић, уређује
тематскибројчасописаКултура подназивом„Кафана: то
сјајно треће место”. У нашем бољем познавању улогу је,
наравно,одиграофудбал(акафанаћега,свакако,учврсти
ти).Конкретније,социјалнамрежамојегбившегфудбалског
клубаветерана,тј.мојпријатељ(апрофесоровдаљишурак)
звучногфудбалскогименаРајкоМитићбиојетадруштвено
пријатељскафудбалскавезакојаједовеладотогадапроф.Б.
Ђорђевићијасарађујемонаовомсоциолошком,кафаноло
шкомифудбалскомзадатку.Утојсарадњикрајњенескром
но смо се почели међусобно ословљавати са социолошки
Роналдо (аутор) и социолошкиМурињо (уредник). Добри
познаваоцифудбалабиобојицупоменутихфудбалскихуче
сникаокарактерисаликаоискључивоусмерененаучинак:
индивидуалникодпрвог,клупски(организациони)коддру
гог.Надајућиседаћеучинаковенашесарадње(ускладуса
нашимнадимцима)битицењенипрепознат,мислимдаби
волелидакодчитаоцаизазовемоидивљењелепотиигре,тј.
социолошкеимагинације,тедаутомсмислупревазиђемо
нашефудбалске„парњаке”.4

Фудбаликафана–иманекатајнавеза

Појамифункције кафанеподробно суобјашњенеу кафа
нолошкојлитературипоследњихгодинакоднас.5Наовом
местућемодатисамоосновненапоменерадилакшеграз
умевања везе фудбала и кафане за мање обавештеног чи
таоцакојегзаинтригиратеманаписа.Удефинисањупојма
кафаненеизбежно јепоћиодњеногодређењакао„сјајног
трећегместа”.6„Кафанајеизистински’сјајнотрећеместо’,
одмахизапородице,којаће,каопримарносредиштенаше

4УтомесвакакоимамоподршкуколегеипријатељаЂокицеЈовановића–
видетиЈовановић,Ђ.Поговор:Кафанскипенџерзастакљенсоциолошким
оканцима,у:Ђорђевић,Д.Б.(2014)Кафанолошкиастал:прилозисоцио
лошкојкафанологији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакултет.
5 Видети: Ђорђевић, Д. Б., приређивач (2012) Кафанологија, Београд:
Службенигласник;Ђорђевић,Д.Б. (2014)Кафанолошкиастал:прилози
социолошкојкафанологији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакул
тет;ТематскибројчасописаТеме,бр.3/2010.
6Oldenburg,R.nav.delo.
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приватности,увекзаузимативодећупозицију,њенесупрот
ности– јавности,безчијегконституисањанемамодерног
друштваидемократскогустројства,ирада,каоизвораегзи
стенцијеисамоостварењачовека,којиделедругиположај.”
Када је реч о улози кафане као институције, издвајају се
еманципаторска, културна, друштвена, доколичарска, еко
номскаиполитичкафункцијакафане.7

Социолошкаважносткафане(каосвојеврснедруштвенела
бораторије)можесепрвенственоприметитинамикросоци
олошкомнивоу,каоштодоброувиђаСретенВујовић.8Под
сећајућинаинтеракционистичкутрадицијуанализапоједи
нацаилимањихгрупа (унашемпримерубитобилифуд
балскиветераниукафани)онистичекомуникацијупутем
симбола–речи,гестоваидругихзнаковакојинештозначе
актеримаутојкомуникацији.Премаовомсхватањумакро
структуре(држава,привредаисличне)сусачињенеодниза
микроинтеракцијаидруштвенаструктуранеможесераз
уметиакосенапроучечиниоцинамикронивоу(наравно,
важииобрнуто).9

Натрагупоменутихувидаурадућебитипроверенатезао
кафаникао„сјајномтрећемместу”,тј.предложенахијерар
хија важнихместа у језику, нормамаи вредностима „тре
ћегполувремена”ветеранскогфудбала.Бићедатосвртина
функцијекафане,алиииспитанавезамикроинтеракцијаи
макроструктураунаведеномобликудруштвености.

Офудбалу,крајњестереотипноалитачноречено„најважни
јој споредној ствари на свету” писано је у оквиру разних
научних дисциплина и из веома различитих и необичних
перспектива.10Унашојдруштвенојнауцитовећнијеслучај,
узчасниизузетакантрополога.11Најчешћесутемапроуча
вањанавијачиинавијачкегрупе.Уорганизованомнавијању
зафудбалскеклубовесвакаковажнуулогуимајуикафане
(уЕнглеској пабови), али то је тема за неки други напис.
Можда је аутор субјективан, али веза фудбала и кафане

7Станојевић,М. (2010)ИнституцијакафанеуСрбијииразвојмодерног
друштва:функцијекафане,Теме,Год.34,Бр.3,стр.822.

8Вујовић,С.(2010)Феноменкафанеимодернизација:фрагментиоевроп
ском, балканском и београдском кафанскомживоту,Теме, год. 34, бр. 3,
стр.868.
9Вујовић,С.нав.дело,стр.868.
10Frenklin,F.(2006)Kakofudbalobjašnjavasvet:neobičnateorijaglobali
zacije,Beograd:Moćknjige.

11Antropologijafudbala(2013)IvanKovačević,I.iŽikić,B.uredili,Beograd:
OdeljenjezaetnologijuiantropologijuFilozofskogfakulteta;ČasopisEtnoan
tropološkiproblemi;InstitutzaetnologijuiantropologijuFilozofskogfakulteta;
ČasopisAntropologija;Srpskigenealoškicentar.
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свакако је највидљивија у ветеранском фудбалу (наравно,
кадајеречосамимактеримафудбалскеигре).

Добрипознаваоцифудбаласвакакознајудаутомпогледу
имаиизузетакаусветском,европскоминашем(југословен
ском,српском,београдском)фудбалу–мајстораигречији
јеталенатостао(илиможданије)усенцибоемскогживота
(проведеноггдедругонегоукафанама).Нашојјавностије
(наравно,збогкњигеифилма„Монтевидео,Богтевидео”)
најближи пример предратних фудбалерабоема Тиркета и
Моше.Иакосечинидајередитељскаслободауприказива
њуњиховихликовавеомаприметна,идругиизворипотвр
ђујудачувенимАлександруТирнанићуТиркетуиБлагоју
МарјановићуМошиуживањеукафанаманијебилострано.
Речјепрвенственоокафани„Сабљадимискија”,смештеној
усрцустарогБеограда,недалекоодБотаничкебаште.12

Каснији можда најпознатији примери фудбалерабоема су
ЏорџБест(GeorgeBest)уЕнглескојиЗоран„Чава”Дими
тријевићкоднас.Но, савремениврхунскифудбал свакако
искључује такву врсту „боемштине”,мада везафудбала и
кафанеостајенераскидива(баруочиманашихфудбалских
занесењака).Акосеаутордобросећа,својевременојеједан
лекарспортскемедицинерекаодаједно„добро”пијанство
„брише“шестмесецитренингаврхунскогспортисте.Дана
шњиврхунскиспортподразумевазаистаогромненапореи
одрицањаи„кафанскабоемштина”свакакопредстављаве
ома ретке изузетке уњему.Остају намфудбалски ветера
никаочуварите„тајневезефудбалаикафане”итемаовог
истраживања.

Дружење фудбалских ветерана израз је неформалне дру
штвености,13друштвеностигостијукафане,акојасеразли
кујеоднормиране,формалнеиорганизованедруштвености.
Гостиукафаниисказујусвојидентитет(услучајуфудбал
ских ветерана јасно је дафудбал у великој мери одређује
тајидентитет).Но,танеформалнадруштвеностимаисвоје
јасноформалноутемељење–организацијутакмичењаипо
јединачнихфудбалскихклубова.Утомесемождадонекле
ованеформалнадруштвеностразликујеод„класичног”ка
фанскогдруштва,алијесличнаса,например,новинарским
кафанским дружењима (која имају утемељење у профе
сионалним удружењима или редакцијским организацио
ним припадностима).У том погледу се слажемо са проф.

12Голубовић,В.(2013)СтарекафанеБеограда,Београд:Diamondmedia.
13Маркешић,И.Предговор:Штојекафанаизаштотоликопричеоњој?у:
Ђорђевић,Д.Б.(2014)Кафанолошкиастал:прилозисоциолошкојкафано
логији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакултет,стр.23.
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Д.Б.Ђорђевићемда јекафана јошнезаменљивановинар
скаинституција14(понама,тосвакаковажиизаветерански
фудбал).

Најзад,фудбаликафанукаотемеистраживањаповезујеи
јошједнапосебнасоциологија–социологијадоколицеили
слободногвремена.Поменутадисциплинасвевишедобија
назначајуусавременојсоциологијизбогвеликихпроменау
сферирада–првенственоскраћењарадногвременаипора
стаучесталостииобимафлексибилнихобликарадноганга
жовања, алииширихпроменаобразаца свакодневногжи
вота.15Слободновремејевремеослобођеноодбилокакве
обавезе,укојемособа,употребљавајућисвојеспособности
иресурсе,желиичинистварикојесматраличнимзадовољ
ством.16Емоционалнаинтелигенцијаиемоционалнирадсу
основнипојмовизаанализуобликаипракседоколице,за
тоштоиспољавањепоузданости,важностиикомпетенције
токомнашегдобровољноизабраногслободногвременаго
воридругимаотомекосмоиштасматрамовредним.17Но,
честосуслободаиизборпредстављеникаопримарнекарак
теристикедоколице,алијенеоспорнодасенашсвакоднев
ниживотодвијауусловимаемоционалнограда,економске
неједнакости, културних разлика и друштвеног контекста
којиограничавајупоменутуслободуимогућностиизбора.18
Каосоциологипосматрачучесникпојавекојеистражујем
свакакомогупотврдитинаведенеставове,но,отомећебити
вишеречикаснијеураду.

Организационакултура–
теоријскенапоменеимогућапримена

Уодређењусадржајаитипаорганизационекултурефудбал
скогклубаветерана (а тимеиместаиважностикафанеу
њој)потребнојекренутиодсамогодређењаорганизацијеи
отклонитимогућучитаочевудилемудалисеуовомслучају
уопштерадиоорганизацији(аутор,наравно,таквихдилема
нема).Јасноједанеморамобитисоциолозидапрепознамо
значајорганизацијаусавременомсвету,будућидаонеути
чуготовонасвакиаспектнашегдруштвеногживота.Питер
Дракер (Peter Drucker) сликовито истиче да „млади људи

14Ђорђевић,Д.Б.(2014),нав.дело,стр.40.
15 Stebbins, R.A. The Sociology of Leisure and Recreation, in: Bryant, C.
D. and Peck, D. L. (2007) 21st Century Sociology: A Reference Handbook,
ThousandOaks:Sage,р.199.
16Stebbins,R.A.nav.delo,str.197.
17 Rodžek, K. (2014) Rad dokolice: kultura slobodnog vremena, Beograd:
Ekonomskifakultet,str.3.
18Rodžek,K.nav.delo,str.5.
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данасморајудаучеоорганизацијамананачиннакојису
њиховипрециучилидаобрађујуземљу”.19

Иакосуорганизацијебилеприсутнеиудревнимдруштви
маицивилизацијама(Кина,Грчка,Индија),текумодерним
друштвима појављује се велики број организација чија је
сврха оснивања остваривање веома разноврсних циљева.
Међутаквециљевеспадајуирекреацијаибављењеспортом
(аостварујусеорганизовањемаматерскихипрофесионал
нихспортскихудружењаиклубова).Самаречорганизација
потичеодгрчкеречиorganonкојаозначаваалат,инструмент,
справу,направу.20Могусеразликоватидваосновназначења
организације: организацијакаопроцесиорганизацијакао
друштвена целина (стање). Према Веберу (Weber), „орга
низацијомтребаназиватитрајноделањеодређеневрстеса
некимциљем,аорганизованомгрупомскупинусауправним
апаратом који трајно дела са неким циљем”.21 У Веберо
вом одређењуможемо препознати оба поменута схватања
организације(каопроцесаидруштвенецелине/стања).

Уширојобластиорганизационихпроучавањаиужојдисци
плинисоциологијеорганизацијеорганизационакултураје,
уз вођство,највишепроучавана тема.22Разлог за то је све
присутнијеуверењеда јекултурнадимензијацентралнау
свимаспектимаорганизационогживота.Културневредно
сти,премамишљењувећегбројааутора,налазесеуоснови
бројних процеса који се одвијају у савременим организа
цијама и играју кључну улогу у постизању организацио
нихциљева.Сходнотоме,организационакултурасесматра
најмоћнијим средством за разумевање понашања људи у
организацијама.23

Бројна су одређења организационе културе.Овде ће бити
поменута само нека која на известан начин представља
ју шире правце у теорији и истраживањима. ЕдгарШајн
(Edgar Schein), социјални психолог и несумњиво један од
највећихауторитетаупроучавањуорганизационекултуре,
овајпојамдефинишеуодносунавођство.Култураје,сјед
не стране, динамичнапојава која се стално стваранашим

19Scott,R.W.(2003)Organizations:Rational,Natural,andOpenSystems,5th
edition,UpperSaddleRiver,NJ:PrenticeHall,р.1.

20Sikavica,P.(2011)Organizacija,Zagreb:Školskaknjiga,str.3.
21Вебер,М. (1976)Привреда и друштво,Томпрви, Београд:Просвета,

стр.36.
22Buchanan,D.A. andHuczynski,A.A. (2010)OrganizationalBehaviour,
SeventhEdition,Harlow:PearsonEducation.
23Janićijević,N.(2013)Organizacionakulturaimenadžment,Beograd:Centar
zaizdavačkudelatnostEkonomskogfakulteta,str.1.
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интеракцијамасадругимаиобликујепонашањемвођа,али
искупструктура,рутина,правилаинормикојеводеиогра
ничавају понашање. Ближимпосматрањемкултура на ни
воуорганизацијаигрупаунутарњихможесејасновидети
какосекултураствара,„укорењује”,развијаикакосењом
управљаи,уистовреме,какокултураограничава,стабили
зујеиобезбеђујеструктуруизначењечлановимагрупе.Ови
динамичкипроцесистварањакултуреиуправљањањомсу
суштинавођстваинаводенасдасхватимодасувођствои
култура„двестранеистогновчића”.24

Култура „почиње” са вођама који намећу своје сопствене
вредностиипретпоставкегрупи.Акојетагрупауспешнаи
основнепретпоставкесеузимајукаодате,ондаимамокул
турукојаћезанареднегенерацијечлановадефинисатикоја
врставођствајеприхватљива.Утомпериодукултурадефи
нишевођство.Али,какогрупаулазиутешкоћеприлагођа
вањазбогпроменаоколинеумериукојојнекеодпретпо
ставкивишеневаже,вођствојошједном„ступанасцену”.
Вођство је сада способност да се искорачи изван културе
коју је створио вођа и да се започну еволутивни процеси
променекојисувишеадаптивни.Оваспособностдасесхва
теограничењасопственекултуреидасекултураадаптивно
развијејесуштинскиизазоввођства.25

Насупротовојгруписхватања(представљенојкрозанали
зустановиштаЕдгараШајна)икојаистичепресуднизначај
вође на стварање и промене културе организације, налазе
се становишта која указују на више различитих чинилаца
којиуравнотеженијеутичунаовајпроцес.„Ипак,небиби
лодобропрецењиватиулогулидерауобликовањукултуре
организације.Мадаформалнилидерможекориститимоћда
наметнекултурнисадржајкојикоинцидирасањеговимсоп
ственимставовимаивредностима,тамогућностипакима
одређенелимите.Онису,пресвега,ууспешностифункци
онисања решења која лидер намеће. Ако та решења нису
успешнаурешавањупроблемаиаконемогууспоставити
такве емоционалне, политичке или функционалне односе
којећеприхватативећиначлановагрупеилиорганизације
тадаонанећеформиратисадржајкултуреалидерћеизгу
битисвојупозицију,мадаможеостатиформалнируководи
лац.Дакле, успешан је само онај лидер који намеће само
оноштооникојеводихоћеимогуприхватити”.26Сходно

24Schein,E.H.(2004)OrganizationalCultureandLeadership,Thirdedition,
SanFrancisco,CA:JosseyBass,р.1.
25Schein,E.H.nav.delo,str.2.
26Janićijević,N.(1994)Korporativnatransformacija:promeneorganizacione
kulture,moćiistrukture,Beograd:TIMIT,str.94.
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поменутом,организационакултурасеодређујекао„систем
претпоставки,вредности,нормииставоваманифестованих
кроз симболе, које сучланови једнеорганизације развили
иусвојиликроз заједничкоискуствоикојиимпомажеда
одредезначењасветакојиихокружујеикакодасеуњему
понашају”.27

Најчешћесенаводетриизвораорганизационекултуре:на
ционалнакултура,карактеристикеделатностиорганизације
испецифичнаисторијаорганизације(укључујућииличност
оснивача,тенајважнијихлидераупрошлостиорганизаци
је).Садржајорганизационекултуресенајчешћеделинаког
нитивнуисимболичкукомпоненту.Укогнитивнеелементе
организационекултуресврставајусеверовања,вредности,
очекивања, претпоставке, морал, осећања, значења, не
формалнаправила,начинмишљења,погледнасвет.Међу
симболичкеелементеспадајујезик,жаргон,приче,митови,
легенде, хероји, ритуали, логотип и друго.Основа поделе
наведених двају категорија јесте однос према значењима
као основи културе.Когнитивни елементи омогућавају да
ситуације,ствариипојавеимајуистоилисличнозначење
засве(илибарвећину)члановаорганизације.Ониподразу
мевајусвеонекатегоријекојестварајузаједничкомишљење
ипонашањељудиуорганизацијама.Симболичкиелементи
културе представљају категорије које „носе” или исказују
та заједничка значењаинастају каопоследицапоменутог
заједничкогмишљењаипонашања.

Међу основним когнитивним елементима најважније су
нормеи вредности.Онеимају прескриптивну улогу у са
држајуорганизационекултурепоштоуказујуљудиманато
чемубитребалодатежеикаквисуобрасциприхватљивог
понашања.Могусерелативнојаснопрепознатиидовестиу
везусаконкретнимпојавамаидогађајимауорганизацијама.

Симболичкисадржајорганизационекултурепредстављају
свиматеријалниинематеријалнипојавеиобјектикоји су
насталикаопроизводзаједничкихпретпоставки,вредности
иверовањачлановаорганизације.Језикпредстављанајзна
чајнијисимболкултуреукојојсеразвијапоштонијесамо
њенпроизвод,негоисамделујеповратнонакултуру.Језик
изражава знања и искуства припадника културе и садржи
њенаспецифичназначења.Каоунационалнимкултурама,
иуорганизацијамасеразвијајезиккојимчлановитеорга
низације изражавају знањаи веровања до којих су дошли
заједничким искуством и који исказује значења која ства
рима,догађајимаипојавамапридајучлановиорганизације.

27Janićijević,N.(2013),nav.delo,str.35.
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Саставнидеојезикаусвакојкултуричинеиметафоре,при
чеимитови.

Бихејвиористички симболи представљају различите обра
сце,моделеиустаљененачинепонашањачлановаоргани
зације,амеђунајважнијесеубрајајуразличитиритуалии
церемоније.Материјални симболи чине највидљивији део
организационе културе и обухватају све оне материјалне
објекте који, осим употребне вредности и основне наме
не, имају за циљ да представе одређена уверења и вред
ности чланова организације или их бар прикажу на такав
начинокружењу.Упоређењусасемантичкимибихејвио
ристичкимсимболима,кодматеријалнихсимболајемного
вишенаглашенауправо таулогапредстављањакултурног
садржајаспољномсвету.

Најзад, важно средство разумевања начина функциониса
њанекеорганизацијејеитипњенеорганизационекултуре.
Највећиутицајиприменууистраживањимаиорганизаци
оној пракси има класификација коју је први понудио Ха
рисон (Harrison),28 а детаљноразрадиои усавршиоХенди
(Handy).29 Хенди је додатно разрадио ову класификацију
премакојојпостојеследећитиповиорганизационекултуре:
културамоћи,култураулога,културазадаткаикултурапо
дршке.Свакомоднаведенихтиповаонјерадисликовито
стиилакшегразумевања„доделио”одговарајућисимболи
божанствоизпериодаантичкеГрчке.

Културамоћијепредстављенапауковоммрежомсацентром
изкојегсвепочињеуовомтипукултуре.СимболјеЗевс–
врховни и свемоћни бог грчке митологије. Две су могуће
крајностикодовихкултура:сједнестране,организацијапо
путпородиценачелусасвемогућимоцемкојибринеочла
новима у замену за беспоговорнупослушности, са друге
стране,диктатуравођезасновананастраху.Извормоћиво
ђејеконтроларазличитихресурса,аличестојединиизвор
темоћиможебитихаризма.Предностиовогтипаоргани
зационекултурејесубрзинареаговањаифлексибилност,а
недостациискључивазависностодвођеипроблемњеговог
наслеђивања.

СимболикултуреулогасугрчкихрамиАполонкаобогра
зума(редаиправила,каоштоХендиподсећа).„Графички
симболовекултурејегрчкихрам,јерснагаилепотагрчких
храмовапотичеизњиховихстубова.Стубовипредстављају

28Harrison,R.(1972)UnderstandingYourOrganizations’Character,Harvard
BusinessReviewVol.50,No.3,pp.119128.
29Хенди,Ч.(1996)Боговименаџмента,Београд:Желнид.
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одређенеделовепословањаисектореуорганизацијиовог
типа”.30Основеовекултуресулогикаирационалностис
казанеуправилимаипроцедурама, апретежниизвормо
ћиположајухијерархијиорганизације.Предностоваквих
култура је поузданости ефикасност, али самоу условима
стабилнеоколине.Каонедостацисечестонаводенефлек
сибилностиодсуствоиницијативе.Збогтогакултураулога
каснопрепознајепотребузапроменом,аакотупотребучак
иуочиправовремено,споројеспроводи.

КултуразадаткапредстављенајекодХендијамрежом.Ати
на, богиња рата из грчкемитологије, заштитницаОдисеја
(којијеуспешнорешаваоразличитепроблеме)симболизује
овукултуру.Културазадаткајеизузетноприлагодљива,по
штосеразличитегрупеипројектнитимовиоснованизапо
себненаменелакомењајуилираспуштају.Кључнинедоста
такјеотежанаконтролачлановаорганизације(тј.превелико
ослањањенаспособностиљуди).

Последњи тип културе Хенди назива културом личности
мадајеувреженијиХарисоновизразкултураподршке.Гра
фичкисимболовекултурејескуппојединачнихзвездакоје
сунеобавезноповезане,анајсликовитијипредставникДи
онис,богуживања,винаизадовољстваизгрчкемитологи
је.„Култураподршкепочиванапретпоставцидаорганиза
цијапостојисамозатодабисвојимчлановимаомогућила
да остваре своје индивидуалнециљевеиинтересе.Фокус
јенапојединцуинањеговиминтересима,док суциљеви
организацијекаоцелинезанемарени”.31

Наведенатеоријскаодређењаприменићемоуанализиулоге
кафанеуорганизационојкултурифудбалскогклубаветерана
иветеранскогфудбалауБеоградууцелини.Пресвега,ана
лизираћемоњиховуорганизацију(каопроцесикаоцелину/
стање),изворе,тесадржајитипорганизационекултуре.Код
садржајакултуреорганизацијеистражићемонормеивред
ности(повезанесакафаном)каокогнитивнеелементе,асве
наосновуанализејезикаибихејвиористичкихсимбола.Као
штојеранијеречено,језикизражавазнањаиискуствапри
падника културеи садржињена специфична значења.Са
ставнидеојезикаусвакојкултуричинеиметафоре,приче
имитови.Бихејвиористичкисимболипредстављајуразли
читеобрасце,моделеиустаљененачинепонашањачлано
ва организације, а међу најважније се убрајају различити

30Хенди,Ч.нав.дело,стр.24.
31Janićijević,N. (2008)Organizacionoponašanje,Beograd:Datastatus,str.
315.
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ритуалиицеремоније.Наравно,иовдећеуцентрупажње
битисимболиповезанисакафаном.

Улогатрећегполувременауорганизационој
културифудбалскогклубаветеранаи
ветеранскогфудбалауБеограду

АкосевратимонаВеберовоодређење,можемовидетида
су и ветерански клубови и ветеранскифудбал у Београду
и организације (процеси) и организоване групе (друштве
нецелине/стања).Оведруштвенецелинесуиформализо
ване,имајусвојестатуте(прописанезаконскимоквирима)
иформалнеструктуре (укључујућииуправнеапарате).За
разумевање међусобног односа удружења и појединачних
клубованајсврсисходнијејепосегнутизаразликовањемин
ституција и организација Дагласа Норта (Douglas North),
добитникаНобеловенаградезаекономију.Премањеговом
мишљењу,„институцијесуправилапонашањауодређеном
друштвуили,формалнијеречено,ограничењакојајечовјек
изнашаокакобиобликоваољудскеинтеракције”.32Конкрет
није, институције смањују несигурност дајући структуру
свакодневномживоту,тј.дефинишућииограничавајућимо
гућностизбора.Теинституцијесупревасходнодруштвене
икултурне,какоформалне,такоинеформалне.Попутин
ституција,иорганизациједајуструктуруљудскиминтерак
цијама.Основни став је даинституционалниоквирбитно
утиченатокојећеорганизацијезаживетииопстати,накоји
ћесеначинразвијати,теисамеповратноутицатинаначин
развојаинституционалногоквира.33Поменутиинституцио
налниоквир,сликовиторечено,представља„правилаигре”
укојима сукључни актериуправоорганизације (унашем
случајуклубовиветерана).Ауторје(нескромнореченопо
знавајући„правилаигре”,асвеуинтересусадашњегклуба)
искористио свој културни и социјални капитал универзи
тетскогпрофесорадаупредседништвоУВФКБпредложи
(бољерећипрогура)представникасвогклуба–првопред
седникаМаткета,азатимчувеногклупскогоперативцаБрку
(београдског,ненишког)!

Као потврду поменутог цитирамо део Статута УВФКБ у
којемсенаводида јето„спортскаорганизацијауобласти
фудбалскогспортакојарадиуформиспортскогудружења
фудбалских клубова у категорији ветерана, са територије
града Београда, као добровољна недобитна организација

32 North, D. C. (2003) Institucije, institucionalna promjena i ekonomska
uspješnost,Zagreb:Masmedia,str.13.
33North,D.C.nav.delo,str.15.
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заснована на слободи удруживања више физичких и/или
правнихлица,организовананаосновустатута”.34Очекива
но,ни„трећеполувреме”нидружењекаотаквонепомиње
сениустатутуниупропозицијаматакмичења.Но,кафана
једеотрадицијеи„обичајногправа”ветеранскогфудбала
којемнијинипотребноформалноутемељење.

УВФКБjeосновано11.новембра1970.годинеуБеоградуу
оквируФудбалскогсавезаБеограда(ФСБ).Тренутноправо
наступаимајуиграчикојисунапунили34годинеживота(та
староснаграницасеповременомењала).Укупносеупрвен
ствуикупузваничнотакмичишездесетклубова(мададва
клубаутекућојсезонинисуодиграланимеч,тј.одусталасу
одтакмичења).Од2008.годинесеодржавајутзв.тријагона
ли–бољереченозавршнитурнириселекцијасвихлига(ау
торсеморапохвалитиизборомзанајбољегиграча2015.го
дине)!ПостојиирепрезентацијаУВФКБкојајеповремено
домаћинигостветеранимаТемишвара.

Фудбалски клуб ветерана „Матико” у којем је аутор уче
сникпосматрачоснованје2010.годинеипрошаојесвени
воетакмичења(тренутнопостојепрва,друга,трећаичетвр
талигаветеранаБеограда–овапоследњаподељенајеудве
групе).Сапоносомнаводимоподатакдасетренутноклуб
боризапрвоместоупрвојлиги,аналазисеиузавршници
купа.Но,годинамапретогаауторјебиочландругогклуба
ветерана,такодасеувидикојисеизносеутекстузаснивају
наобапериода.Имепретходногклубаје„Полапола”,агрб
надресовимадвабокалакојасунагнутаподугломкојија
сноасоциранаправљењешприцера!Ималибољепотврде
везеветеранскогфудбалаикафанеодпоменутоггрба?!

Пре свега, потребно је разликовати два периода „трећег
полувремена” – дружење са противничком екипом (поне
кадузпивопоредтерена,понекадукафани)идружењеса
члановимасвогаклуба(обавезноукафани).Каошторече
пре неки данмој пријатељ и бивши саиграчСалеИвано
вић,дешавалоседагости„испрате”домаћинаинаставеса
дружењему„домаћинској”кафани.Можесерећидаје„иза
бранакафана“важандеоидентитетасвакогклуба,ачесто
сучлановипојединихклубовауједноивласницинекека
фане(наведенипример„Полапола”илегендарног„чивија
ша”Уркета).Тадајеизборкафанелакзадатак,азавласни
какафанаиграиранијепоменутуважнуекономскуулогу
–повећањепрометаисталнуклијентелу.Проблемнастаје
кадасе„изабранакафана”затвори(тренутно„нашслучај”

34Статут спортског удружењаУдружење ветерана фудбалских клубова
Београда(Пречишћенаверзија)(2015),стр.1.
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наконзатварања„Бање”нашегдругараЛепогЈовице),када
сеизборновекафаненаметнекаонерешивпроблем.

Сам одлазак у кафану након утакмице и „треће полувре
ме”можесесматратинајистакнутијимбихејвиористичким
симболомилиритуаломуорганизационојкултуриклубова
иудружењауцелини.Иницијатори„алфаиомега”(тому
признајем)садашњегклубаТанејепренекидан,наравноу
кафанинаконутакмицепоновоизнеотезудаједружењеу
кафанивећинечлановаклубаосновнипредусловспортског
резултата.Иаконисамсигурандајеупотпуностиуправу,
популарни„Мамињо”нијенидалекоодистине.Анадимак?
Копознајефудбалскеприликеурегионуможедазакључии
оорганизацијииначинуфункционисањанашегклуба.Но,
истинузавољу,наконнизанесугласица,мислимдасамкао
играчтренер успео да сачувам тренерску аутономију. Да
будемнескроман,резултатинамидууприлог.Управопре
некидансампитаоклупскогоперативцаБркудали јена
оснивањуклубапомислиодаћемодадођемоуситуацијуда
себоримоза„дуплукруну”.Одговорјебио„ниулудилу”.

Но,дасевратимонаосновнутемурада–улогукафанеу
дружењу фудбалских ветерана. Управо је у току „трећег
полувремена” аутор чуо најбољу „животну” социолошку
дефиницијусоцијалногкапитала.Цитирамранијепомиња
ногРајкаМитића, саиграчаизбившегклуба: „Кадаимаш
некипроблем,испричашотомепреддругаримаукафани,
некоћетисигурнопомоћидагарешиш.”Овојенајбољапо
тврдадруштвенеулогекафанеи,каоштојеууводуречено,
занимљиватемаједногмогућегновогистраживања.

Важнуулогууветеранскомфудбалуимајуицеремоније–
слављазбогклупскихуспеха(данебуденескромноалиима
лисмобогамиштаидаславимо)ипоменутитријагонали–
када се проглашавају најбољи играчи, стрелци и голмани
ових завршних такмичења и додељују награде. Уфиналу
купатакмичењауобичајенаједоделамедаљасвимучесни
цимафинала.Наравно,свипоменутиритуалиицеремоније
одвијајусеукафани.

Нормеивредностиразличитихклубоваветеранасусличне
збогистихизвора – националне културеи гране делатно
сти,алисеразликујузбогтрећегфактора–оснивачаива
жнихлидерауисторијиорганизација(клубова).Чиниседа
сенајвећеразликепојављујууциљевимаклубова (нашта
највишеутичупоменутиоснивачиилидери)–наглашавању
такмичарскогуспехаилидружења(„трећегполувремена”).
Наведени циљеви нису нужно супротстављени, али се у
пракситочестопоказује.
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Неусклађеностнормиивредностичесторезултираусвађа
маунутарклуба(наутакмицамаиукафанама),паинапу
штањеморганизацијеклубаодстраненекихчлановаигра
ча.Тоседешавазбогсукобаелеменатакултуремоћиикул
туреподршке:наједнојстранисудоминантниоснивачии
лидери,анадругојчесто„звездетима”илипросточланови
којисматрајудасуорганизацијетуискључиворадисвојих
чланова,тј.њих.Питање„минутаже”ту јекључно–про
ценакоиколикотребадаигра.Управојеједнаодкључних
нормипостојећегклубаставдајеинтересклубаизнадсве
га.Деоуправезбогтогајеинсистираодасесвакоодиграча
изјаснидалијеспреманда„сединаклупи”,тј.прихватито
каонормуивредностикојеонаподразумева.Вредносткоја
сепромовише једружењеукафани,алиузразумевањеза
„ометајућефакторе”–породичнеипословнеобавезе,недо
статакновцаислично.

Јошједнапраксаразликујеклубове–тзв.шверцовањеигра
чаилинаступањеиграчакојинемајуправорегистрације–
млађихилирегистрованихактивнихиграча(којинаступају
засениорскеклубове).Оријентацијанауспехпосвакуцену
обесмишљавацелотакмичењеиукафанскимразговорима
током„трећегполувремена” једногласносеосуђује.Може
серећидајетоједнаодосновнихнорми,којасвевишедо
бијаиформалнупотврдуу сверигорознијој такмичарској
контролиод страненовоуведенихделегата.Но, остају ле
гендарнеанегдотекојенајбољепрепричаваРајкоМитић–
главнииницијатордружењау„Полапола”.Наиме, једном
приликомсмобилинадомакупобедекада јепротивник–
ФК„Срем”изЈаковауигруувеоочигледномлађегиграча
упуномтренингу.Одмахсмонајавилижалбуитражилида
поменутииграчдођена„препознавање”кодсудије.Након
оправдањасаиграчадајемораодапожуријергајечекала
девојка,укафанисмо(наравноподутицајемРајкаМитића)
закључилидајетоконачандоказдаонсвакаконијеветеран
чимима–девојку!

Језик је, каоштосевидииздосадашњегизлагања, свака
конајистакнутијисимбол„трећегполувремена”.Уњемусе
јасно исказују норме и вредности организационе културе
каоњеникогнитивниелементи.Саставнидеојезикачинеи
метафоре,причеимитови.Честопричевременомдобијају
митскудимензију,поготовопојединцисвојеиграчкепотезе
токомвременамитологизују(ачестоиколичинепопијеног
пива).Тобибиламанифестнаулоганаведенихпричаими
това.Но,њиховалатентнафункцијајесвакакојачањекохе
зијеиистицањеважнихдогађајаупрошлостиорганизације,
асверадизадовољавањапотребезадруштвеношћу.
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Питањефинансирањафункционисањаклубаједнајеодва
жнихтематоком„трећегполувремена”.Наовојтемисеврло
добровидихијерархијаважнихместауљудскимживотима–
породице, јавности, рада и кафане.Умикро интеракција
масепрепознајуимакроструктуреудруштвукојеодређу
јуположајпојединца.Утисакједасепрвоместопородице
недоводиупитање,алидасетопростоподразумева,без
„великеприче”.Наравно, то је важна тема,поготоводеца
иродитељство.Дечјебогиње,прехладе,оцене,тренинзии
хобијикоментаришусеуполагласа,узпрећутнусагласност
ветеранародитељадаједанасвеоматешкобити–родитељ,
ајоштежеиматиислободновремезафудбаликафану.Мо
расепризнатидаветераниродитељиимајусклоностдато
ком„трећегполувремена”оговарајуветеранекоји јошне
мајутаквеобавезе.Далисепростодивимосебинезнам,
алисмосклонидасечудимокаконекидругариуодсуству
поменутихобавеза(наравнонајлепших)немајувременаза
фудбаликафану.

Мушкоженскиодносисувечнатема(каоинашежалопојке
оженамакојенемајуразумевањазанашадружења,погото
воза„трећеполувреме”).Наравно,свеснисмоданашеже
не/партнеркеуистовремепричајудругарицамаикомшини
цамаозалудниммужевимакојиуозбиљнимгодинама„јуре
залоптом”ибанчепокафанама.Запревазилажењетаквих
неразумевања РајкоМитић је имао оригинално решење –
барједнодружењеукафанисаженама/партнеркама,чисто
давидегдемитоидемоиштарадимоуслободновреме.Од
почеткадочеканвећинскимнеодобравањем,предлогјетихо
отишао у заборав. Ја сам слично предложио у садашњем
клубу,ималипотреберећи,саистимкрајњимисходом.

Супружничко/партнерски односи и родитељство теме су
прича које често прате довођење деце на утакмицу коју
играмо.Једномприликомјечувенииграчитренербеоград
ског фудбала Драган Симоновић Симке прокоментарисао
дасамповеосасобоми„пропусницу”–сина,гаранцијуда
слободно временепроводимнанекомдругомместуина
другиначин,наштобисупругагледаласа јошмањеодо
бравања.Кодсмовећкодтога,наравнодаје„швалерација”
вечнамушкатема,аливећинапричасеможесврстатиукла
сичне„ловачкеприче“.Но,бајкеонаводним„швалерским”
подухватима део су обавезног кафанског „фолклора” на
шегмушкогсветаитусефудбалскиветеранинеразликују
превише.

Улогајавностикаодругогместасводисеуглавномнарас
праве о политици, али уз озбиљне историјске „излете”,
поготовоТанета иЛепог Јовице.Дотакли смо се наравно
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свакихизбора, алии рехабилитацијеДражеМихаиловића
иМиланаНедића.Наведенерасправеипаксурезервисане
занајужејезгроклуба–поменутеТанета,Брку,Маткетаи
аутора.ЛепиЈовицајебиоактивнијидоксмо„трећеполу
време”проводилиуњеговојкафани.Сатимувезиморам
дапризнамдајенаизборима24.априла2016.мојебирачко
опредељењебилоуглавномзаснованонаразговоримасаТа
нетомиБрком.Мојеобјашњењезаштосамгласаокаоиони
сазадовољствомсуприхватили–ми„буџетлије”морамода
послушамопривреднике!

Тонасдоводиидорадакао(другог)места,акоједелисапо
менутомјавношћу.Штоушали,штоузбиљи,највише„про
зивки” током„трећегполувремена” трпи аутор текстакао
професоруниверзитета(дакле,корисникбуџетакојионииз
приватногсекторасамуком„сервисирају”).Тепрозивкеиду
толикодалекодасетврдидасампомераоииспитнерокове
збогутакмица!Тешалесунаравносамоогледалоранијепо
менутевеземикроинтеракцијаимакроструктураипоказа
тељширихдруштвеноекономскихтрендовазапослености,
материјалногположајаикласнослојнеприпадности.Тема
којасенерадопомињејестеифинансијскидоприноспоје
динихчлановафункционисањуклуба–доминирауглавном
разумевањезанемогућностплаћања,алиузсагласностужег
руководећег језгра да и када је реч о плаћању/неплаћању
важионастараизрека–„коликољуди,толикоћуди”!

Најзад,накрајуовогделаредјезавршитиправом„кафан
скомтемом”.Наиме,уорганизационојкултурибројнихклу
бова(барпрвелиге)митскистатусимагостовањеветерани
маФК„Младеновац”.Реч јеодоброорганизованојекипи
која,поправилу,имазначајнуподршкусудијанадомаћем
терену(уместу„кафанскогимена”–Јагњилу).Тачињени
цачестајетемаразговоратокомзаједничког„трећегполу
времена” већине осталих екипа. Но, поменуто гостовање
својумитскуулогудугујеповраткусаутакмицеи„трећем
полувремену”,којесеорганизујеунекојодчувенихкафа
науоколиниМладеновца,познатихпоодличнојјагњетини
ипрасетини(даихнерекламирамонавођењемимена).То
„трећеполувреме”сезнатноунапредпланираиостаједу
бокоурезаноуколективномпамћењучлановаклуба.Такво
наше„трећеполувреме”десилосе26.октобра2015.годи
не након наше добре игре али (мора се рећи) заслуженог
поразаод2:1.Онопочемућесвакакоостатиупамћеноје
стечињеницадаје,наопштеизненађење,цеорачунплатио
чувениТомас!Почему јечувензнајучлановинашегклу
ба,аидобардеофудбалскогБеограда.Но,збогпоменутог
„трећегполувремена”склонисмодамуопростимомного
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тогапочемујечувен!Рекаобихдасууправооваисличне
причеинајвећамотивацијазанашебављењеветеранским
фудбалом,темојеписањеоњему.

Закључак

Каошто је речено на почетку, идеја о овом раду дуго се
„крчкала“(реченокафанскимречником).Мислиосамдато
можданебибилозанимљивоготовоникоме(ијошсепла
шимдасаммождауправу).Но,популарносткафанологије
иулогасоциолошкогМуриња–Б.Ђорђевићаусвемуто
мебила је прваискра која је „започелапламен”.Друга је
билапоменутапријатељскофудбалскавеза–РајкоМитић
и његово сликовито препричавање наших „трећих полу
времена”,атрећа„Мурињово”уређивањетематскогброја
часописаКултураокафаникао„сјајномтрећемместу”.У
позадинисвегабила јесвакакоизавистпремаантрополо
зима који не самошто често играју фудбал, него и пишу
оњему.Према сведочењу колеге БојанаЖикића, седнице
Одељења за антропологијуФилозофскогфакултетауБео
градузаказиванесутокомсветскогпрвенствауфудбалуу
ЈужнојАфрици2010.годинеупреподневнимтерминимада
сенебипоклапалесатерминимаутакмица.Организациона
праксасвакаковреднадивљења!

Но,размишљајућиоовомраду,менекаосоциологазанима
лајепрвенственоједнапротивречност–какотодаутегоб
ним постсоцијалистичким трансформацијским временима
општеегзистенцијалненесигурности,неорганизованостии
одсустваслободногвременасвевишепојединацаиклубова
узимаучешћеуорганизованомспортскомтакмичењу,под
свеформалнијимиуређенијимусловима!Наиме,сећамсе
временакадасупостојалесамодвелигеветеранаБеограда
уфудбалу,докихсадаимаукупнопетсашездесетклубова!
Коликојепоузданомојесећањенезнам,ализнамдамедру
гариизклубаукафани„прозивају”дацелусвојукаријеру
играмзаветеране!Далијеречосвевећемзначајукафане,
тј. „трећег полувремена” као незаобилазне друштвене ин
ституције35унашимсвенесигурнијимживотима,остајена
читаоцуовогтекстадапросуди.

ЛИТЕРАТУРА:
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35Ђорђевић,Д.Б.(2012),нав.дело,стр.13.
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THEGREATTHIRDPLACEFORTHEGREATEST
THIRDHALFTIME

TAVERNANDTHEVETERAN’SFOOTBALL

Abstract

Thispaperanalyzes thesignificanceofa tavernin theorganizational
culture of veterans’ football clubs as well as veterans’ football in
Belgrade.Theroleofthetavernas“TheGreatThirdPlace”(inwhich
socializing after the game takes place – the “Third HalfTime”) is
studied,aswellasthehypothesisthatthe“ThirdHalfTime”itselfis
themostimportantpurposefortheorganizationofparticularclubs,as
wellascompetitionsingeneral.Fundamentalsociologicalconceptsof
suchorganisationshavebeenusedasatheoreticalframeworkforthe
research – the concepts of organization, organizational culture, their
contentandtypes.Inthisinterdisciplinaryendeavor,thecontributions

ofleisuresociologyandtavernologyhavealsobeenconsidered.

Keywords:veterans’football,tavern,Belgrade,leisure,
organizationalculture
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прегледни рад

ЗНАКПИТАЊАЗА 
БЕОГРАДСКЕКАФАНЕ

Сажетак:РадподнасловомЗнакпитања за београдске кафане
актуелизујепојамнематеријалнекултурнебаштинекрозанали
зустатусастарихбеоградскихкафанакојимапретинестајање.
Главнунитрадачинипокушајодређивањаместаизначајакафане
каонематеријалнекултурнебаштинесобзиромнањиховувише
вековнуприсутностуживоту главног града.Напочеткукафа
насепосматракаоспомениккултурногдобра,комесеодређују
својствадабиседошлодоњеговевредности.Такопосматрана,
кафанаможебитииспомениккултуреалиитрезорнематеријал
некултурнебаштине.Унаставкухронолошкисепратиисторија
кафанауБеоградудугапетвекова,узнавођењењенемултифунк
ционалностикојајепредстављакаоинституцијуодвишеструког
значаја.На крају наводе се разлози заштостаре кафанетреба
сачуватиодуништењаиглобалистичкеуниформисаности–пре
свегауциљузаштитенационалногкултурногидентитета,ану
десеимогућиправцизаштитекрозпонуђенарешењаипројекте.

Кључне речи: нематеријална културна баштина, културно
добро,споменик–његовасвојстваивредности,систематизација
својстава,сведочансвеностспоменика,историјакафана,кафане
Београда

...културасећањакаоусловхуманитетаиналажењаидентите
та. То је она култура коју је јошКјеркегор имао у виду када је

утврдиодасеживотживиунапред,алисамоунатрагразуме.

МанфредОстен1

Далиможеморећидасмопочелиживетиунапред,акојош
нисмоупотпуностиразумелипрошлост?Ниједовољноса
моразуметипрошлост–битнајекултурасећањаистални

1 Остен,М.(2005)Покраденопамћење,НовиСад:Светови,стр.9.
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напоридасеонаразвије,јерјекључназаочувањекултуре.
Али, предуслов је очување самог сећања. Очувано, прео
стало(некомплетно,преживелоизвећецелине,крњо)сећа
ње,којепредставља,усуштини,памћење,креираисторију.
Памћење, пак, са друге стране, условљено је постојањем
одређенеисторијеипреживелихсећања.Оноштопамтимо
изгенерацијеугенерацијујесамодеосећањакојесевре
меномсвевишетрошило.Такосепреднаспостављаодго
воранинималолакзадатак–неговањенаслеђеногсећања
уциљупродужеткаштоистинитијегпамћењазагенерације
коједолазе.Сваковремеимасвојуисторију,алисавремена
историјаувекморабитисвеснапретходнеинеможенеги
ратињенопостојање.Онатребадапредстављаконтинуум
сећањабезпрекрајањаиодрицањаделовапрошлости.Чин
деструкције–рушењенекогспоменика(некадуправоуци
љупрекрајањаисторије),нећесампосебиинеможеизбри
сатиисторију,дабиобезбедиочистлистзабележењенових
редова.Сваковременекаокрененовилистзаисписивање
свогпамћења–својеисторије.

У том смислу кафане као део укупног идентитета једног
града,билесуњеговасликаиприлика,унекомодређеном
времену,сликакојасемењалаиздеценијеудеценијуона
кокакосемењаозначајпојединихделоваградаиквартова,
кафанесумењалесвојаимена,госте,значај.Многеодњих
билесуместадогађајавреднихисторијскогпамћења.Град
јечестопокафанамамериосвојегранице,аликакосебрзо
ширио,такои„Сибирија”2нијебилавишенакрајуграда.
Гробљанска улица је младима увече служила као корзо, а
тунегдејебилаи„Жагубица”.ДанашњамладежсаФило
зофскогфакултета,већдугонемаприликудаседиукафани
„Кодзлатногангела”(касније„Стариград”).Такођејепо
знатодаКафана„?”нијебиламеђунајпознатијимусвоје
време,каоидаСкадарлијанијебилајединабоемскачетврт
Београда.Сваки кварт имао је своје кафане, свака кафана
своју причу. Данас срећом и даље имамо наш Београд и
причекојетрајуоњемукакавјенекадбио,ињеговимка
фанама, док се исписују нове странице о новомБеограду
пуномпромена,ужурбаном,којинажалост,изгледанемани
временанислухазасећања.Оникојижелесачуватисећање
надухБеоградакојијестеправиидентитетграда,морајуда
сеизборезавремеипростор.Бољебибилоизбећиепитете
стариинови,јерјесветоједанград,живиорганизам,који
требанеговати,анерушити;поправљатианеуништавати;
зидати,алиненауштрбњеговедуше,чувањемцелинакоје

2 Видоје Голубовић наводи да се кафана налазила у Булевару краља
Александра,унепосреднојблизиниСмедеревскогђерма.
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судеоњеговогликанавеликомплатнуисторије.Такоћесам
Београдиматиочемудаприча,инамаионимакојидолазе
посленас,анашајеобавезадапитамо,бележимоиочувамо
свештоседâочувати.

За културу која се наслеђује и коју ваља очувати (макар
сећањенању)морајупостојатинастављачи.Међутим,до
лазимо до парадокса где настављачи креирају неку другу,
новукултуру(нажалост,нереткоипозајмљену)уместоста
реитаконаслеђенакултураостајебезнастављача.Иакомо
жданаслеђенакултураимачуваре,уколиконеманаставља
четј.конзументе,такултурајеосуђенанаизумирање.Тако
севременомгубеичувари.Култура јепод зубомвремена
натестукојисезовеопстанакињегасусвеснисамочува
ри.Настављачинепрепознајуинеосећајусвојуулогу,већ
сепонашајукаоконзументиисамотимесувођениусвојој
жељизазадовољењемжеђизапотрошњом,коришћењем.

Данашњиконзументићезаједносаградомукомеживекре
иратиноваместакојаћеусебипонетимеморијусадашњег
тренуткаиживотазабудућност,заБеограђанинасутракоји
битребалодајесачуваипохраникаоједансегмент(једну
тачку)управојкојапредстављасâмБеоградувременскоји
просторнојдимензији.Тачињеница–настајањеновог,ни
каконетребаинесмедаискључичувањестарог,јерједино
тако, у складномуклапањуновог у старо, без радикалног
уништавањаирушењасвегаштоједеоисторијеовогграда,
осмишљавасеживотуњему.

АрхитектаЗденкоКолационаводи:

...Градјеорганизамкојинијеимунодразнихболести,
данассуонеготовонеизлечиве.Граднијеникадако
начанидовршен,већсаможиворганизамподложан
сталнимпроменама.Микаоархитектеморамода
настојимодапросториживотаграђанабудуфунк
ционални, угодни, човекомерниимаштовити.Тако
бисеодужилипросториманашегживљења.

Рушењенекогобјектанећедиректноизбрисатипостојање
његовепрошлости,алићебитидиректанатакнаочувањете
истепрошлости(акопретпоставимопостојањежељезаочу
вањемсећања–мадасеточестосамодекларативнотврди).

Треба да видимо која и каква је то историја, која се чува
данас?Штанамјетоосталоодкафанакојесудеоисторије
Београда,деоњеговогбићаисамесуштине?Којесутока
фанекојесупреживелератнаразарањаионадруга–кадсе
рушилосаполетомсвештојеличилона„старо,грађанскои
декадентно”,асвеуиме„новогдоба”којенаступабучнои
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немилосрдно,бришућичитавеквартовепредсобом.Дали
смосвеснидајеБеоградспаона„3,5кафане”,(онестаре),
којенећесамеуспетиданампрепричајуисторијуиобнове
сећањенапрошлост?

Доидеје дапишемо значају очувања старихбеоградских
кафанадошласампрекосвогхобија–сакупљањаипроу
чавања старих разгледница Београда.Намногима одњих
сустарекафане,каоместакојасуљудирадопосећивали,и
усвојевремебиласучвориштадруштвеногживотаБеогра
да.Другиразлогсупричекојесамчулаодстаријих,какосе
сасетомсећајукафанакојесуумеђувременупресталеда
постоје.

Циљоветемеједаукаженаобјективанинемалипроблем
опстанка београдских кафана, о њиховој улози и полива
лентнојфункцијиудруштвеномживотуградакрозвреме.
Уконтекстукафанекаонепокретногкултурногдобранаве
денесувредностикафанакаоспоменикакултуре,којесуто
кафанеданасзаведенеурегистарспоменикакултуреграда,
каоипитањештаспречавапроцесвалоризациједругихка
фана.Управоодржањепостојањакафанаузочувањеактив
ногживотауњима,јемогућипутрешењапроблема,каои
дефинисањекафанекаоносиоцаспецифичненематеријалне
баштине.Такођејеобјашњенатерминологијабаштине,како
биселакшепратилапроблематикатеме.Радјеосвимста
римбеоградскимкафанама,арадиизбегавањапреопширно
стибиблиографијаупућујенаонеизворекојисебавесамим
историјатомсвакекафане.

Напитањедалијестаракафанаспоменикилине,многиће
(чакистручњаци)дативеомаопречнеодговоре.Утојди
лемимогуданампомогнупримериизпракседругихзема
љакојесуодавноевидентирале,препозналеивалоризовале
своје старе кафане (пабове, бистрое, локале...) као делове
културнебаштине.ЈукаЈокилетоусвомтекстуКонзерваци
јаизмеђупраксеитеоријецитираВилијамаМориса:„Ако
бисмо, даље, били замољени да јасно кажемо која врста
количина уметности, стила или другог интересовања за
зграду,чинитузградувредномзаштите,одговарамо,било
штанаштасеможегледатикаонауметничко,питорескно,
историјско,античкоиливелико:укратко,билокоједело,за
којебиобразованиљудимислилидаоњемууопштевреди
причати”.

Препознавање неког споменика као културног добра, пр
вијекораккањеговомобјективномвредновањуивршисе
наосновуњеговихсвојставаизкојихпроистичевредност.
За вредновање културног добра потребни су критеријуми
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окојима јенапредбилоречи,тј.вредновање(валоризаци
ја)каопроцесобјективизације,вршисенаосновуњегових
својставаизкојихондаконсеквентнодолазимодовредно
стиспоменика.

КадајеречостаримкафанамауБеоградуонејесунесум
њиводеоурбаногнаслеђаикаотаквеморајубитипрепозна
те,вреднованеисачуване.Кафанајеутоликовреднијашто
честоима,каомалокојидругиспомениккултуре,двојаку
вредност:каопрвоможебитиспоменикматеријалнебашти
некојичуваоригинално архитектонскорешењесвогдоба
(кафанакаодеоурбаногградскогјезгра)сааутентичнимна
мештајем,уметничкимпредметимаипредметимапримење
неуметностиизанатствакојисвизаједночинедајепростор
кафанеаутентичан.Каодруго,(помоммишљењуважније)
старакафанаможебитиспоменикнематеријалнекултурне
баштине, јер чува истоветност и аутентичност понашања
својихгостију,којикрозпрактичноупражњавањењенихса
држајастичунавикуиискуство,асветовременомпостајеи
социјалнапотребаидеосвакодневногживота.

УБеоградусусамочетирикафанебилезаведенекаоспо
меницикултуре:Кафана„?”,Јанићевакафана,Кафанатри
листадувана3иРускицар.Мишљењасамдајетонедовољ
ноидаовулисту требапроширити, узнапоменуижало
снучињеницудакафанаТрилистадуванавишенепостоји.
Иако је у Београду последњих деценија услед вандалског
односапреманаслеђуинемилосрдногрушења,несталоне
колико бисерамеђу  старим кафанама, још увек на срећу
имадовољностарихкафанакојесамотребаевидентирати,
препознати, вредноватии ставитипод заштиту.Шта је то
штопретичакирегистрованимкафанамадапрестанубити
споменицикултуре?Безосећајностиароганцијаскоројеви
ћа,недостатаксвестиоочувањукултурногдобра,недовољ
накомпетенцијаљудиодговорнихзањиховочување(ина
жалостчестокорупцијакаометод„убеђивања”).

ИзпримеракафанеТрилистадуванаевидентноједајеод
уништењанијесачуваланичињеницадајебилаподзашти
томдржавекаоспомениккултуре.Очигледноједанесаве
снипојединциигноришу,кршеипрекрајајузаконеонакока
котоодговарањиховомтренутноминтересуаонданијени
чудодаостајуглувиислепинасваупозорењастручњакаи
надлежнихинституција,каоинаапелејавности.

3 Кафана„Трилистадувана”саовелисте,вишенепостоји,а2008.године
јенањеномместуподигнутановазградаувласништвуMPCproperties.
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Кафани „?“ такође прети рушење, о чему је писала „По
литика“:

Ужижу јавности кафана је ушла кад је у листу
Политика, почетком новембра, изашао оглас о
продајипредузећаВарошкапија,учијемсклопусеи
налази.ТадасуМихајловић,Макеш,иосталимање
више стални гости зауставили приватизацију.
Петицијупротивприватизацијепотписалојевише
од2.000људи.Једанодњихјеинацртаооношто
највише мори сталне госте кафане. Уместо куће
из1823.године,направљенајејошстаријаилепша
петоспратницасаизлогомуприземљунакомуместо
знака питања стоји Банка. Кад сам видео оглас,
мени је кроз главу прошло да ће неки приватник
да направи коцкарницу или неки кафић уместо
кафане.ДауништеЗнакинаправенештобездуше.
Штавише,сигурансамдабитакозавршилојерми
јеједанодзаинтересованихзакуповинурекаодаће
тодабуде једноексклузивноместо,анебиртија!
Ракија има да буде пет пута скупља, да не могу
вишесликаридасескупљајуовде,препричаваречи
предузетникаМихајловић.4

Штастојинапутудругимстаримкафанамадапостануспо
меници материјалне и нематеријалне културне баштине?
Разлозисувишеструкиислојевити,инијелакодатиодговор
наовопитање.Најчешћису:недостатаксвестиоњиховој
важностикаокултурнихдобара,недовољниутицајстручне
јавностиизваничнихинституцијанакреирањегенералног
урбанистичкогпланаБеограда,недостатакинеадекватност
регулативекаоиспоростинемоћадминистрације,изград
њановогпосвакуценуинасвакомместуподизговоромда
јето„нормаланпроцес”,похлепаимућнихпојединацако
јиутрциижељизавеликомибрзомзарадомнађуначина
дарушестарекафаненаатрактивнимлокацијамауграду,
каоисвиразлозинапреднаведеникојићепредовестидо
њиховог уништењанегопрепознавањаи чувања.Свиови
разлозисудеоопштегпроблемачувањакултурнебаштине
каовредностикојанамприпадаибезкојенеманационалног
идентитета,анестајањестарихкафанајесамоједансегмент
тогпроблема.

Уовомслучајузаштитакафана једруштвениинтерес,са
мојепотребнодостарада,дасекрозјасноиаргументова
ноартикулисањепробемаисталнупрезентацијуујавности

4 http://www.bifonline.rs/tekstovi.print.19/poslednjeboemskout
o%C4%8Di%C5%A1te.html
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путеммедијаподигнесвест,какоодговорнихљудиуграду,
такоиграђанаБеограда.Нетребазанемариватиутицајјав
ности,ниједанполитичарнећеризиковатипадсвојепопу
ларности кроз неки непопуларан гест каошто је униште
ње старе кафане, али ако се то уради без присутва јавно
сти,брзо,упетакпоследњенедељеавгустакадјеБеоград
наодмору,нечитановинеинегледаТВ,ондатоможеда
прођенезапажено.НанекимТВстаницамакојесуотворе
незаиницијативе,посебноонакоја јенамењенаБеограду
(СтудиоБ)постојечестоемисијеограду,наслеђуичувању.
Свитипотенцијалинисуискоришћени,јерпроблемјечесто
унашојнедовољнојангажованости,сталнонамјенекодру
гикрив,анепитамосештасмотомиурадилиупокушају
дастварикренунапредидасепромененабоље?Удруштву
можедапостојиинтересзаодређениобјекатспоменик,мо
жетајинтересдаишчезнеиможепоноводасејави.Дали
спомениккаотакавпостојииутомвременукадсенање
га„заборави”илионконачнои забудућностпрестајеби
ти споменик,дакленије вишеобјекат „непоновљив”, који
требачувати? Јер ако је тако– значилобидапојам„спо
мениккултуре”инастајеинестајесамоуследсавременог
друштвеног интереса.5УприлогТомићевомисказу иде и
мисаоАндреШастелакакониједанелементбаштиненема
смислабезнаклоностидруштвакојемприпада.Такођенаво
дидапредметпоставшиделомбаштинемењасвојкарактер
инамену.

Кафанакаоибилокојидругиобјекати/илипросторнаме
њеннекој одмногобројних социјалнихпотребаљуди,мо
жедасепосматракрозсвојстваивредности.Изсвојстава
произилазевредности,атадакафанадобијасвојеместона
скаливећутврђенихвредности.

У светлу напред наведеног (о својствима и вредностима),
кафанаможедабудепрепознатакаоспомениккултуреито
навишеначина:

каоспоменикматеријалнекултурнебаштине,кадобјекату
комејесмештенаимаархитектонскуиисторијскувредност
каодеостарогградскогјезгра,сасвимсвојимпокретними
непокретнимсадржајемкојичинењенентеријер;

 као споменик нематеријалне културне баштине, због
њених бројних својстава која су вишезначна, као ифунк
цијеикаотаквапостајесведок,местоиактерудруштве
ним процесима, обичајима, навикама тј. постаје носилац

5 Томић, С. (1983) Споменици културе њихова својства и вредности,
Београд:НароднабиблиотекаСрбије:Републичкизаводзазаштитуспо
меникакултуре,стр.9.
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сведочанствености,уовомслучајуначинаживотакаопри
марногсвојстванекогспоменикатј.културногдобра.

Kафанaможеиматисвојствапосебностикаоштосу:стари
на,оригинал,тј.аутентичност;раритет–акојеосталосамо
партаквихсачуванихувременуипростору;уникат,нарав
но ако је само једнаизнеке одређене епохе.Ова својства
семогу истовремено односити и на кафану као споменик
материјалнеинематеријалнекултурнебаштине.Изтихна
веденихсвојставапроистичењенавредност,паћеморећиза
некукафанудаимавредностуникатајерјетонпр.једини
такаваутентичниобјекатсакраја19.века.

Аутентичносткаоособина једеопрепознатљивогиденти
тетакафане(онајеистакаоувремекадјесаграђена,затоје
истинита,аутентична,нијелажна).Никлауодређеномвре
мену,носисасобомкаовремепловдеотепрвобитнеатмос
ферекојањојприпада аљубитељимакафанаприја.Њени
гостисууједноињеничувариисталнирестауратори,који
јесталнообнављају,освежавајукрозживотуњој6свење
нефункцијеидаљесуту:људиукафанирецитују,певају,
узму гитару (одмузичара) па свирају, држе говоре, саста
јусе,друже,расправљајуидискутују.Упозадинијемузи
ка,живиоркестар,узкојиможедасеприча,пева,ћути.Та
истинитост–аутентичносткафането јењенаесенцијална
особинакојаодњечининематеријалнукултурнубаштину.

Акоговоримоодокументарностикаосвојствукафане,многа
својствастарекафанеимају,билодасепосматрајукаомате
ријалнакултурнадобраиликаоспоменицинематеријалне
културнебаштине.

Таконaпримернекастаракафанаимасвојствоамбијентал
не документарности јер је насталаи траје као део урбане
амбијенталнецелине,примерсукафанеуСкадарлији.Ста
рекафанеимајуисвојствоурбанистичкедокументарности
јерсудоказисведокдајеградувремењиховогпостанка
постојаоусвојојдруштвенојпуноћи,сакафанамакаоме
стимадруштвеногживота.Многестарекафанебилесупо
зорницаиместозбивањакултурних,уметничких,политич
ких,спортскихидругихдруштвенихдогађајаодважности
заисторијуграда(ачестоиисторијесрпскогнародауцели
ни),и затоимајућитасвојствадокументарности,добијају
вредносткаоисторијскиспоменици.

Ако треба да одредимо стару кафану поњеним својстви
мауодносунаквалификативност,далиихимаилинема,

6 Начелозаштите–гдесеможе,тежисеоригиналнојнаменииочувању
животаспоменикаускладусатомнаменом.
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одговорјејасанинедвосмислен.Да,старакафанаможеда
имасвојствакојајеодређујукао:носиоцааутентичногна
чинаживота,преносиоцаичуваратрадиције,местозачетка
новихидејаиправацаусвимаспектимадруштвеногживота
(својствоиницијације),развојаиусмеравањаљудскогдуха
управцукреативностиипродорановихидеја...

У овом контексту корисно је напоменути кључна питања
којаСтеванТомићиздвајанапочеткусвојекњиге:

а)Који објекат из масе покретних или непокрет
них,истоврснихилисличнихпредмета,збогнекихи
којих особина, својстава, значењаили значаја и из
којихразлогатребаиздвојити,посебноозначитии
чувати,ставитиподзаштитудруштва?

б)Како схватити суштину појма споменик култу
реимогућиплуралитет,релативностирационал
ност, континуитет или дисконтинуитет вредно
сти те посебне и непоновљиве јединствености и
какопостићинепосредноилипосреднопоимањете
вредности.

Нашеограничењеупросуђивањуразликаизмеђуразличи
тихепохајенашсопствениKunstwollenкојијеувезисана
шимвременоминашимсопственимвредностима.7

Музеологијауносипојаммузеалностикаокључниелемент
у валоризацијиматеријалнога света којим се бави,што је
наодређениначинаналогнопојмуспоменичкевредности.
Музеалност јеособинапредметаматеријалногасветадау
музеолошкомконтекстубудудокументипримарногилиар
хеолошкогконтекстаизкојихсуиздвојени.Пренеселисе
тонабаштинуупростору,томожезначитидасуграђевине
ињиховикомплекси,документиконтекста(физичкогиду
ховног)укомесунастајалииживели,сасвимвредностима
изначењимакојесутокомсвогнастанкаиживотастекли.
Наглашавањеитумачењетихособинаповећавазначењеи
уводипојамаутентичностикаоједнуодтемељнихособина
споменика.8

Уодносунасвојстваивредностистарихкафана,наведених
у претходном поглављу, кафанаможе бити споменик кул
туре (непокретно културно добро –материјална баштина)
алиитрезорнематеријалнебаштине.Заразликуодсвојства
спомениккултурекојупоседујусамонекекафане,свестаре

7 Јокилето,Ј.(2002)Аспектиаутентичности,ГласникДруштваконзерва
тораСрбије26,Београд:ДруштвоконзерватораСрбије,стр12.

8 Maroević,I.(2004)Baštinomusvijet,Petrinja:Мaticahrvatska,str.141.



213

МИЉА СТИЈОВИЋ

кафане су трезоринематеријалне културне баштинеи као
таквесеморајузаштити.

Нематеријалнакултурнабаштинапружаосећајидентитета
инепрекидногтрајањаипромовишепоштовањезаљудску
креативностикултурнуразноликост.9Кафанасхваћенакао
нематеријална културна баштина дефинисана је кроз про
стор, атмосферу, праксу и обичај. Неке кафане су трајале
деценијама и служиле генерацијама. Тако схваћена кафа
накаодеообичајаљуди,деотрадиције,несумњиво јене
материјалнокултурнодобро.

Свакидруштвенислојимаоје,аимаиданас„своје”кафане
којесусемеђусобноразликовалепоатмосфери–аатмос
феру чине гости, разговори, догађаји, жива музика (орке
стри,певачи), јеловник,понашање.Несумњиво једапоје
динестарекафанеимајувредностикаоспоменицикулту
ре10идатакођесадржеипоседујупокретнакултурнадобра,
алионозбогчегаимајумноговећувредност јечињеница
дасуонетрезоринематеријалнекултурнебаштинетј.не
материјалнихкултурнихдобара.

Уколико су кафане трезоринематеријалне баштине, човек
јеиконзументичуваруистовреме,јеркористећикафану
каопростордруштвеногживотаон јечува,паонаидаље
живикаоињенанепоновљиваатмосфера.Зато је,помом
мишљењуглавнизадатакитежњауочувањустарихкафана
напордасеочувајудобриобичаји,традицијаидухграда.
ИздвајамизчланкаВеснеБижић–Омчикус,вишегкустоса
Етнографског музеја у Београду (конференција „Културна
политика у области културног наслеђа и трансформација
институција”,Београд,2223.5.2009.):11

Нематеријалнакултурнабаштинајепракса,презен
тација,изражавањекаоиудруженазнањаинеоп
ходневештине,којезаједнице,групеиунекимслуча
јевимапојединципрепознајукаодеосвојекултурне
баштине. Нематеријална културна баштина, која
сепонекадназиваиживакултурнабаштина,мани
фестујесе,измеђуосталог,уследећимобластима:
усменатрадиција и језик; сценска уметност; дру
штвена пракса, ритуали и празници; знање и при
менаунањаоприродииуниверзуму;традиционална

9 Što je nematerijalna kulturna baština http://www.minkulture.hr/default.
aspx?id=3639

10Четирибеоградскекафанезаведенесукаоспоменицикултуре(Кафана
„?»,Јанићевакафана,Кафанатрилистадувана,Кафанарускицар)

11BižićOmčikus,V.(05/22/2009)Nematerijalnakulturnabaštinahttp://www.
seecult.org/blog/5647/nematerijalnakulturnabastina
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уметност. Преношена с генерације на генерацију,
константнообнављанаудруштвенимзаједницама
игрупамакаореакцијанаоколину,каоинтеракци
јасприродом,иисторијскимусловимапостојања,
нематеријалнакултутрнабаштинаизазиваосећај
идентитета и континуитета. Значај нематери
јалнекултурнебаштинејеутомештопромовише,
одржава и развија културни диверзитет и људску
креативност.

УскладусадефиницијомUNESCOa,проф.ЂованиПина
јеодредиотрикатегоријенематеријалнекултурнебаштине:

1.Културниизразиилитрадиционалниначиниживотаод
ређене заједнице, као на пример религијски ритуали, тра
диционалнаекономија,фолклор,отелотворениуфизичком
облику.

2.Индивидуалнаиколективнаизражавањакојанемајуфи
зички облик: језик, памћење, усмена традиција, песме и
незаписанатрадиционалнамузикаитд.

3.Симболичнаиметафоричназначењапредметаматеријал
небаштине.Уоквируовекатегоријеонговориомузејским
предметима, уз истицање симболичних и метафоричких
особеностиприликомтумачењапредметаикултуреизкоје
предметпотиче.

У култури српског народа нематеријално наслеђе заузима
важноместо;нашнародсевеомачестопозиванатрадици
јуусвојојисторијииживоту,алиипаккултурниконтину
итетникаданијебиодовољноистраженипроучен,управо
из разлогаштоова добраникаданису била заштићенана
правиначин.Сличнаситуацијајеисаосталимнародимаи
етничкимгрупамакојеживенатериторијиСрбије.Замноге
популационегрупе,онајеосновниизворидентитетадубоко
укорењеногупрошлости.Нажалост,њенебројнеманифе
стацијекаоштосутрадиционалнамузика,игра,празници
иуметностукрашавања,усменатрадицијаинаречјавећсу
ишчезлиилисууопасностиданестану.Главниразлогле
жи у томешто локалну нематеријалну културну баштину
убрзано замењује стандардизована интернационална кул
тура, потхрањена не само социоекономскоммодернизаци
јом,негоиневероватнимпродороминформацијаи разли
читим медијским могућностима. Нематеријална културна
добраподразумевајупроизводедуховне,социјалнекултуре
народаипроцесепроизводњематеријалнихдобара.Нема
теријалну културну баштину, за сада истражују етнолози
икултурниантрополози,лингвисти,етномузиколози,фол
клористи,кинематографи,театролози.Нужнојеостварити
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партнерствоизмеђусвихстручњакакојижеледаучеству
ју у заштити нематеријалних културних добара, уз добру
разменуинформација.

Конвенцијаоочувањунематеријалногкултурногнаслеђаиз
2003.године12:

Asadrivingforceofculturaldiversity,livingheritageis
veryfragile.Inrecentyears,ithasreceivedinternational
recognitionanditssafeguardinghasbecomeoneofthe
prioritiesof internationalcooperation thanks toUNE
SCO’sleadingroleintheadoptionoftheConventionfor
theSafeguardingoftheIntangibleCulturalHeritage.

ШтосетичерегионанаводимпримерРепубликеХрватске,
која јепотписалаидобродефинисалаидопунилазакону
складусанапреднаведеномконвенцијом.

Pojamnematerijalnakulturnabaštinaobuhvaća:prak
se,predstave,izrazе,znanje,vještine,kaoiinstrumente,
predmete,rukotvorineikulturneprostorеkojisupove
zanistim,kojezajednice,skupinei,unekimslučajevima
pojedinci,prihvaćajukaodiosvojekulturnebaštine.

Nematerijalnu kulturnubaštinu, koja seprenosi iz ge
neracijeugeneraciju,zajedniceiskupinestalnoiznova
stvarajukaoreakcijunasvojeokruženje,svojeuzajam
nodjelovanjesprirodomisvojupovijest.

Sukladnočlanku9.Zakonaozaštitiiočuvanjukulturnih
dobara(NN69/99,NN151/03;NN157/03, Ispravak),
nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i
pojaveduhovnogstvaralaštvaštoseprenosepredajom
ilinadruginačin,aosobito:

jezik,dijalekti,govoriitoponimika,teusmenaknjižev
nostsvihvrsta;

 folklorno stvaralaštvoupodručjuglazbe,plesa,pre
daje,igara,obreda,običaja,kaoidrugetradicionalne
pučkevrednote;

tradicijskaumijećaiobrti;

Republika Hrvatska se, kao zemlja bogata nemateri
jalnom kulturnom baštinom, zalaže za izgradnju učin
kovitog sustava zaštite i očuvanja, na međunarodnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini te za uspostavljanje i
unapređivanjemeđunarodne suradnje.Također ističe i

12http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17716&URL_DO=DO_TO
PIC&URL_SECTION=201.html



216

МИЉА СТИЈОВИЋ

potrebupoduzimanja zaštitnihmjerau suradnji sdru
gim zemljama potpisnicama UNESCOve Konvencije
za zaštitunematerijalnekulturnebaštineuokvirudje
lotvornog obogaćivanja i dopune postojećih međuna
rodnihsporazuma,preporukairezolucijaokulturnoji
prirodnojbaštini,snovimodredbamakojeseodnosena
nematerijalnukulturnubaštinu.13

Не можемо интерпретирати прошлост без да инкорпори
рамонашеискуство садашњости.14Изгледада се враћамо
наодлучивањеградскихотацаиз1860.године–којекафа
не затворити, а које данаставе са радом–дали суданас
другачијисамомотиви?

Срећом о нематеријалној културној баштини се данас ви
ше говори и пише, довољно је погледати зборник радова
састручногскупаонематеријалнојбаштиниодржаногпо
водомМеђународног данамузеја 89. маја 2004. године у
издању Етнографског музеја. У међувремену, добили смо
обећаниодговоризИнститутазајезик.Усвојемразматра
њу нашег питања, узели су у обзир све изнете предлоге:
нематеријална баштина, нематеријална култура, духовна
баштина, недодирљива баштина, неопипљива баштина и
живонаслеђе,живабаштина.Закључилисуданеможеда
седâдефинитивантерминзбогкомплексностипојма,алису
предложилитерминнедодирљивабаштина.15

Каоглавнипроблемуочувањунематеријалнекултурнеба
штинекојекафанетрезорирају,постављасепрепознавање
навикеипраксе одласка у кафану каоживогискуства ко
је је саставни део друштвеног живота Београђана и тиме
нераздвојнидеонационалногидентитета.

Кафанесунасталепрвенственокаопотребаљудизадруже
њемувремекадсеживеловеомапатријархалноикућнепо
сетеосимнајужеродбинеикомшијанисубилеуобичајене.
Људисусесакупљалинаулицииумалимрадњицамагде
секувалаипродавалакафа,идокбијеиспијали,текаоје
разговор,такосешириокругпознаника,сазнавалисувише
итакобилиутокудогађаја.Можемослободнорећидајетај
стилсоцијалногпонашања,излазакизкућерадидружења,
и после толико векова, остао скоро непромењен, а уједно
тулежеразлозизаштокафанутребаочувати,каонематери
јалнокултурнодобро, каоначинпонашања, као амбијент.

13http://www.minkulture.hr/default.aspx?id=3639
14http://hakave.org/index.php?option=com_content&task=view&id

=4804&Itemid=292
15Gvozdenović,Ž.(2006)NegovanjeizaštitanematerijalnebaštineuSrbiji,u:
Stručniskuponematerijalnojbaštini,Beograd:MuzejskodruštvoSrbije.
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Људикажузанекукафану:„...томестоимадушу...”итим
епитетимарезервисанимзаљудежелеисказатињениден
титет,посебност,карактер,ононеописиво„нешто”.Многи
грађаниБеограда,каоидомаћиистранигостисматрајуда
субеоградскекафаненераскидивидеофизиономијеграда,
местагдесеосетидушаградаињеговихстановника,место
гдекуцасрцеБеограда,умалим„обичним”кафанама,где
групемузичарасвирајуипевајубеззвучникаипојачаласта
ре(инове)градскепесме,агостиихпратеалисамеракоми
безурлања.ТојесвеБеоград,итосуонебеоградскекафане
којеваљасачувати.ВидојеГолубовићкажедасукафаненај
заначнијаинституцијајавног,културног,забавногидругог
живота.Подњенимкровомсеодувекмоглоседети,одмара
ти,разговаратиидружити,јестиипити,веселитисеине
штопрославити, гледатипонекадипозоришнеифилмске
представе,чутиновости.

Ашта је било пре кафана? У Старој Грчкој постојале су
ксенодохије као најстарији познати угоститељски објекти,
којекаснијепреузимаВизантија.Уоквируримскеимперије
ицивилизацијеразвилесусесвеврстеугоститељскихобје
катакојесуосталеЕвропиунаслеђе.Дужримскихпутева
појавиласусеконачиштаукојимасесамоспавало,доксу
хранупутнициносилиса собом.Касније су сеузконачи
штаразвијалепосебнепросторијекојесунудилепутницима
хрануипиће.УРимусупостојалииобјектинамењенизаба
виљуди–углавномзавишедруштвенесталежекаоштосу
били:некеврстеклубова,азанарод:крчме.Европасредњег
века – задржала је коначишта уз путевеи гостопримнице
(странопријемнице)уоквируцркаваиманастира.Овдесе
посебноистичеманастирскатрпезаријакојајепоредцркве
биланајпространијаграђевинауманастирскомкомплексу.
Уоваквимтрпезаријамаручалисудомаћиигости,аобедје
биопраћенчитањеммолитве.Србијасредњегвека–имала
јеконачиштаузглавнепутеветзв.станове.УДушановом
законику постоје одредбе о дужностима власника стано
ва(стањанина)премапутнику.Такођепутнициикаравани
ноћивалисуиушаторимаублизини,наместимакојасу
сезвалападалишта.СадоласкомТуракаградесекараван
серајииханови,узпутевекаодеоњиховетрадиције.Хано
висубилискромније грађевинеодкаравансераја.Такође
у турско доба постојале су и мусафир кафане за смештај
путникакоји јебиобесплатан,аналазилесусеузимаре
те,добротворнекухиње.Понасељенимместимазаисхра
нупутникаслужилесуашчинице–скромнерадње,налик
нанароднекухиње.Такођепостојекафане (речдолазиод
арапскеречикахва–кафа,иозначаваугоститељскурадњуу
којојсекувалаислужилакафа)имеханеукојимасеточило
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пиће.У19.векуоваподелапостајејаснија–механесуну
дилехрану,пићеисобузаконак,аукафанамакојесубиле
самоуварошимамоглоседобитисамојелоипиће(кафасе
подразумевала).16Кафанакаоугоститељскиобјекатукоме
сепијесамокафајављасеу15.векууМеки.Већу16.веку
обичајпијењакафепреносисесаИстоканаЗапад,иу17.
векупостојекафанеуЛондону,Марсељу,БечуиЛајпцигу.
Године1790.Паризимадеветстокафана.ПодНаполеоном
IIIкафанеподназивомcafé–chantantиcafé–concertдожи
вљавајупроцват–уњимасеигралоипевало,музицирало,
изводилаакробатскаинтермеца,водвиљи,балетисл.У19.
векукафанесуосвојилецеосвет.Данасјекафанасаставни
деосвакогградаиимазначајнусоцијалнуулогукаоместо
састајањаидружењаљуди.17

Усвојојкњизи„МеханеикафанестарогБеограда”Видо
јеГолубовићопширноописује761београдскукафану (по
азбучномредуи38кафанакојимасезнасамоиме)дајући
безбројвреднихподатакакојисеодносенаместоиполо
жај,име,госте,значајнедогађајеитрајањекафане.Кафане
сузаБеоградпојавастараскоро500година.Првакафанау
Београдудатираиз1521.,налазиласенаДорћолуиуњојсе
послуживалакафа.УБеоградујеутурскодобабилошест
каравансерајаидвадесетакханова.КафанеуСрбијисреди
ном19.векапостојесамоуварошима(градовима)иуњима
семогладобитихранаипиће,заразликуодмеханакојепо
стојеиузпутуселимаипружајуосимхранеипићаипрено
ћиште.НајвећибројгостионицаикафанауБеоградуотвара
секрајем19.ипочетком20.века.Понекимстатистичким
проценамаградјенапрелазуизмеђудвавеканасвакихпе
десет становника имаопо једну кафану или гостионицу.18
ДодаткомУредбеиз1864.годинеукафанамауСрбијидо
звољенојеслужењепићаијела(осимкафе).Какосубрзо
Срби прихватили кафану каоместо састајања, дружења и
забавенајбољесведочеподацидасенаПозоришномтргу
(данасТргрепублике)налазило16кафана;уПоенкареовој
улициод40кућа17субилекафане,наВарошкапији12,на
Теразијама 11, уСкадарлији 7, наСлавији 9.Ова експан
зијакафанауБеоградуиуцелојСрбијиможесеобјасни
тикарактеромсамекафанеињеневишезначности,што је
употпуностиодговаралокарактеруСрба:дружељубивост,
склоностказабави,вестима...исл.

16ЂурићЗамоло,Д.(1988)ХотелиикафанеXIXвекауБеограду,Београд:
МузејградаБеограда,стр.37.

17Голубовић, В. (2007) Механе и кафане старог Београда, Београд:
Службенилист,стр.1718.

18Исто,стр.21.
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БраниславНушићусвојојкњизи„СтариБеоград”описује
Београдсвогвремена,узпунодосетки,анегдотаиузпри
сутнусету,течепричаостарим(изањеговодобастарим)
иновим (изњеговогдоба) београдскимкафанама.Наоко
четрдесет страница текста налази се пуно вредних пода
така којиидууприлог кафаникао трезорунематеријалне
баштине,јелима,обичајима,начинупонашања,људиматог
времена,групамаизаједницамаивишенаменскојулозика
фане.ВилхелмРунге(WilhelmRunge)1875.годинеусвом
описуБеограда,помињеКалемегданиутврђењетекунеко
ликореченица.Зањегајемноговажнијачињеницадаград
„постајекултурнапрестоницазапетмилионаСрба”.Њего
вупажњупривућићесавремениБеоград,онајБеоградуко
јемје„тригодинеранијеизграђенолепоновопозориште,са
светиљкаманагас(петролеум),доброопремљенореквизи
тима,спремнозаизвођењевеликихдрамскихдела”.Рунге
ћеоставитизабелешкеиосвакодневномживотустановника
престонице.Они у свако доба пију кафу,шљивовицу или
ракију,коњак(поњемутојекомовица),ауБеоградусепо
редвинапијеипиво.Намерник,поредтога,уградуможеда
набавииодличнецигаре,којепроизводиједанНемац,Апел.
ВилхелмРунгећеојошнечемуоставитидрагоценеподатке
заисторијуовогаграда.Речје,наиме,окафанамаињиховој
улозиусвакодневномживотуграђана.Те1875.годинеоне
суместобезкојихсеБеограднеможебољеупознати.Свако
кодођеуБеоградмораобавезнодасвратиунекуодкафана,
јеруњимасе„обављајуразноврснипослови“,тусе,затим,
препричавајунајновијидогађаји,одличносеједеипије;у
кафанамаможетедознатисвеостановницимаградаињихо
вимћудима.Пословниљудиилидржавнислужбеници,чије
радновремеиначепочињеу8или9сатипреподне,„могу
севећодшестсатиујутровидетипокафанама”.19

У 19. веку, непостојање адекватних наменских простора
за културна друштва, позоришне трупе, политичке парти
је,скупштинсказаседања,билајеураскоракусанараслим
тежњама грађана Београда, што је стварало потребу за
окупљањемна већпостојећимместима.Паралелно сапо
дизањем зградâ позоришта, владе, државних институција,
кафане се, између осталог, нуде као вишенаменско место
јавногокупљањаипружајуприликузанепрекидантокдру
штвеногразвоја.Такоонепостајувиталничинилацупро
цесустварањаисторијенародаињеногсвеукупногнацио
налногикултурногидентитета.Иако је,каоидеја,кафана
оличењејавногпростора,онасвременомдобијаипосебне

19С. Костић, Ђ., ур. (2003) Београд у делима европских путописаца,
Београд:БалканолошкиинститутСАНУ.
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лимитирајуће одреднице диктиране местом или гостима:
постаје место класних разлика, политичких и страначких
подела,еснафскеприпадностииуметничкихправаца.

Ипак су посматрано хронолошки, али и по значају, прве
установе „новог друштва”биле кафане.Иако типичноле
вантскеилибалканске,кафанесуубеоградскиживотдоно
силеидухЕвропе,пајењиховаулога,посебноукултурном
животупрестонице,билаиеманципаторска.20

Уприлогњиховомочувањудоприносесвојстваивредности
којекафанетј.локацијенекадашњихкафана,поседују.По
требнојеподсетитисенатајнекадашњизначајкафанeкао
вишефункционалногобјекта,ињенуполивалентнуулогуу
социјалномживотуграда.Многеодовихфункцијакафана
имаиданас:

 социјална функција – улога кафане као места одвијања
јавногживотаидружењаљуди.Кафанаимацентралноме
стојавногокупљањаљудисамногопредностиуодносуна
друга јавна места (из области културе, спорта); дружење,
комуникација,разменаидеја,месторазговора;

информационо комуникационафункција – давно пре ин
формационо комуникационе технологије кафане су биле
местагдесусепрепричавалидогађаји,наглассечиталаи
коментарисаладневнаштампа, размењивале сеидопуња
вале вести. Било је нормално да се нека вест прво чује у
кафани,патексесутраданпојавиуновинама.Људисукући
долазилисапуно„вестиизграда”итопрепричавалисвојим
породицама.

културнафункција–кафанајечестобиламестопромоције
новепесме,композиције,литерарногдела(њиховапромо
тивнаулога)–многесупесмепрвипутчулигостикафане
рецитованеодсамогпесника.Потомесупосебнопознате
кафанеуСкадарлијикаоиКлубкњижевника,местагдесе
промовисалапоезија,музика(концерти,живамузика),сли
карство(примериизложбиукафанама–узчестоплаћање
кафанскограчунасликама,цртежима);

сценскопозоришнаулога–кафанесунекадслужилекао
позоришнесцене–малепутујућепозоришнедружинече
стосунаступалеуправопокафанамајерпозориштакаоин
ституцијајошнијебило.Кафанскигостисубилипубликаи
билоједобросвима,власниккафанејерекламираоглумце
ињиховоделоапритом јепосетакафанибилаповећана.

20Стојановић, Д. (2008) Калдрма и асфалт, Београд: Удружење за
друштвенуисторију,стр.265267.
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Глумци су имали смештај, храну и добијали хонорар. Та
којекафанапомагаласценскууметност.Посебносеистичу
кафанекојесусекаснијеналазилеублизинипозориштаи
билеместоокупљањаглумацаисвихљубитељапозоришта.
(Позоришнакафана).

функцијаклуба–многебоље,елитнијекафанебилесупо
знатекаоместаокупљањафакултетскиобразованихљудии
тадјеличилаиималафункцијуклуба–књижевни,новинар
ски,адвокатски.Некеодтихкафана–клубова„припадале”
су богатим и виђеним људима у Београду: државницима,
министрима,члановимаВладе,власницимавеликихкомпа
нија,богатимтрговцимаисл.Уњимасучестодолазилиса
породицамајерсуместабилалуксузна,мирнаискупа,па
самимтимнедоступна„обичним”грађанима.

економскопривреднафункција–кафанајечестобилабер
закапитала,продајеикуповине,склапањаипотписивања
уговора,ортаклука,давањановцаназајамуз„интерес”идр.
Многесусекафаненалазилеузсудове,ипобројуадвоката,
судија,приправникаиписараличилечестонасудницу(по
зоришнапредстава„Кафаница,судница,лудница”)

улогарадничкеберзе–некеодкафанабилесуцентрии
стецишта једног еснафа (струке), зидари, молери, тесари,
ковачи,стаклоресци–свакојеимаосвојукафануукојусу
навраћалипослодавцикојисуихтуналазилииунајмљивали
заодређенипосао.

политичкафункција – кафане су служиле каоместа по
литичког окупљања чланова и присталица разних страна
ка.Некесубилеполитичкезборницеитрибине,уњимасу
осниване странке, у некима су радили страначки изборни
штабовииприпадалесусамочлановимаипристалицама.
Тафункцијакафанаосталајеиданас.

демократскафункција–унапређењедруштва–умногим
кафанаманисубилеважнесоцијалнеразлике,удискусија
масуучествовалисталнигости(безобзиранадруштвени
статус),писци,новинари,политичари,полицајци,официри,
спортисти,мајстори.Такојекафанамногопредруштвакао
целинеималапримењенудемократијуусвомсвакодневном
животу.

покретачкафункција –кафанесубилеместаиносиоци
модерности.Зановеидејемодерностииавангарде,некада
исад,кафанесубилеидеалнаместазапромовисањеиобра
злагање нових идеја –много нових идеја из разних обла
стидруштвеногживотапрвипут јеизнесеноуправоука
фани.Новеидеје(којесукаснијепостајалеправци,групе)
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у књижевности, уметности, позоришту, политици биле су
излагане,нападанеибрањенеуправоукафанама.

борбазаравноправностполова–водиласеиукафанама.
Нештоштоједанаснормално,даженеидевојкесамесврате
укафанунекадјебилонезамисливопонашање.Женесупо
челедадолазеукафанепрвоупратњимушкараца,апотоми
саме,умањимгрупамаподветри,послекуповинеилишет
ње, дамеизмеђу два рата свраћале су у кафану (нарочите
баште)накафу,лимунадуиколаче.Тепрведевојкеижене
којесусехраброосмелиледасаме,безмушкепратње,сед
нуукафанусасвојимшеширима,сунцобранимаиторбама,
пружале су пример грађанске непослушности тадашњем
патријархалномначинуживота,иуједносубилеборциза
праваженанасоцијаниживотванкуће.Онесукаоглумице
насцениседеледаихсвивиде,унекојкафаниилибаштина
прометномместуБеограда.

Вишезначносткафанскогживота (унајбољемслислуречи
живот)одржавакафануидаљеужижијавногживотагра
да.У паралели са осталим субјектима јавногживота гра
да,којиимајусвакисвојусцену(позориште,музика,спорт,
култура,књижевневечери)кафанасвојомшириномисло
бодом,исвимсвојимполивалентнимулогамадобијаувек
прво место. Кенет Фремптон истиче кључно питање: Да
лијенужноодбацитистарукулурнупрошлост,која јеби
лаraisond’étreнације,дабисекренулонапутмодерниза
ције?...Отудапроизлазипарадокс:она (нација)биса једне
странетребалодасеукорениутлосвојепрошлости, тре
балобидаградинационалнидухидаразвијатајдуховнии
културниотпорпремаколонијалистичкомбићу.Али,даби
могладаучествујеусавременојцивилизацији,нужноједа
истовременосуделујеунаучној,техничкој,иполитичкојра
ционалности,шточестозахтевапотпуноичистонапушта
њецелокупнекултурнепрошлости.Чињеницаје:свакакул
туранеможедаподнесеиапсорбујешоксавременецивили
зације.Тојепарадокс:какопостатисавремен,авратитисе
својимизворима,какооживетистару,заспалуцивилизацију
иучествоватиуопштојцивилизацији.21

Акоговоримооперцепцијибудућности–уништавањекафа
најеједанодчинилацакојинеминовноводикаасоцијали
зацијидруштвауцелиниичовекакаојединке.Понекадсве
тоизгледакаопланскоуништавањекултурногидентитетаи
квалитетаживотаједногнарода–стварањемиодржавањем
потрошачкогменталитета,каоначинаживотакојиодговара

21Frempton,K.(2004)Modernaarhitektura,kritičkaistorija,Beograd:Orion
art,str.314.
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компанијамакојепроизводесвеисваштазасвакодневнижи
вот–потребнеигомиланепотребнихствари.Тозарезултат
имакризуидентитета:човекнезнавишекоје,комсистему
вредности припада, кога да копира?У том светлу чување
старихкафанајепосаоназаштитикултурногинационалног
идентитетакрозочувањенематеријалнебаштине–уовом
случајунавикеодласкаукафанузбогсвихњенихсадржаја,
својставаивредностикојепружа,којисеискуственоугра
ђујууосећајприпадностиграду,доприносећиформирањуи
одржавањунационалногикултурногидентитетапојединца.

Theconceptofintangibleculturalheritagemaybeun
familiar to some cultural policy professionals. Many
nations,infact,donothaveanintangibleheritagecon
servationpolicy.However,theimportanceofintangible
culturalheritageindefiningtheculturalidentityofape
opleorgroupcannotbeoveremphasised.Andifnopar
ticularconservationpolicyisimplementedinthisageof
globalisation,thedangerofculturalextinctionisareal
one.22

Пример:СрбиуЊујоркуотворилисукафанукојапосвему
(ентеријер,мени,исл.)подсећанастаребеоградскекафане–
зовесеКафана.Тојенаравноизразњиховеносталгије,то
суљудикојисузапамтилистаребеоградскекафане,којесу
имбилеважне,ипокушалидајеоживенегдетамодалеко,
јерпокушајјеуствариунапорудасепостигнеоригинал
носткопије,уследудаљеностиодоригинала,дасенаправи
копијакојаусвимдетаљималичинаоригинал.Уконтексту
напредцитираних речипрофесоркеДонхи Јим (Dawnhee
Yim)да„важностнематеријалногкултурногнаслеђауде
финисањукултурногидентитетаједногнародаилигрупесе
несмепренагласити”,морамобитиспремнидагадефини
шемо, а затимда се боримоида спречимоњеговонеста
јање.Иакоможеморећида закони, сами за себе,необез
беђују очување наслеђа, „држава семора изјаснити да ли
језаинтересованадаштититоталитетбаштине”,каоштоје
тоистаклаМирјанаМенковић,председникУправногодбо
раЦентраMnemosyne и виши кустос Етнографског музе
јауБеограду, уинтервјуу саСањомЛубардић зачасопис
Православље2007.године.23

Можда смо сви помало цивилизовани дивљаци којима је
потребнодасеподсетеодаклепотичу,косуикудаиду?У

22Yim,D. (2004)LivingHumanTreasures and the Protection of Intangible
CultureHeritage:ExperiencesandChallenges,ICOMNews4,10.

23http://pravoslavlje.spc.rs/broj/965/tekst/evropskopriznanjesrpskomzna
nju/print/lat
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међувремену, уместо да идемо до Тахитија, како би спо
зналисопствениидентитет (кадсевратимонароднотле),
можемоотићиукафануитамоосетитиостаткесопствене
традиције–итаконаставитињенживот.Настављањемжи
вотакафана,продужавамоињиховопостојањекаоспоме
никакултуре,јерсамонаставкомконзумирањањиховогса
држајазагарантоваћемоњиховопстанак,атакомождапод
стаћидасеизбришезнакпитањакојисерађауданашњем
времену запостојањекафана.Настављањеживотакафана
може да се обезбеди едукацијом конзумената (који ће као
будућиконзументикафанапредстављатињиховечувареи
настављачетрадиције),којетребанаучитидасукафанеје
динственибрендовогподручја,апоготовокаонераздвојни
деоживотаиисторијеБеограда.Шастелподсећанаследећу
мисао: у свим друштвима баштина се огледа ужртви ко
јанастајезбогњеногнестанка,ањеноочувањежртвамада
се сачува.Далићенестајањекафанабитипревеликажр
твазаБеоград,идалићекафанеуметидапевајуољудима,
каоштосуљудипевалиоњој(оникојисуспремнидапод
несужртвукакобиихсачувализагенерацијекоједолазе).
Очувањесазнањаподразумеваобједињавањепројектовања
могућности сведочења, и употребу могућих значења све
дочанства. Баштинска сврховитост подразумева: целовито
очувањесазнањапутем:препознавања,чувањаиупотребе
бићасведочанства,тј.сведочанственогентитета:предмета
исистемаодносазабележенихуњему.24Незнасекојеизми
слиокафане.Мождајеибољештојетако.Мождабиуиме
захвалности„припадале”њему,аонесузаправосазиданеда
припадајусвимљудимаовогсвета.25
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AQUESTIONMARKFORTHETAVERNS
OFBELGRADE

Abstract

Thispaperdiscussestheconceptofintangibleculturalheritagethrough
theanalysisofthestateofBelgradetaverns,whicharelefttoruin.The
mainpatternofthepaperisanattempttodefineaplaceandimportance
of the taverns as an intangible cultural heritage given their presence
throughoutthecenturiesinthiscapitalcity’slife.Paperalsoexplores
inns as cultural property monuments, defining their characteristics
withtheaimofgraspingtheirvalue.Assuch,tavernscanbeseenas
culturalmonumentsencapsulating the intangibleculturalheritage. In
theendpapergivesreasonswhytheoldtavernsshouldbepreserved
fromdemolitionandtheuniformityofglobalization,primarilyforthe
reasons of safeguarding the national and cultural identity, giving the

possiblewaysoftheirprotectionthroughprojects.

Keywords: Intangible cultural heritage, cultural property, cultural
monument–it’scharacteristicsandvalues,systematizationofcharac
teristics,factualityofmonuments,historyofinns,Belgrade’sinns
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ОДУМЕТНИЧКЕАКЦИЈЕДО
ТУРИСТИЧКЕАТРАКЦИЈЕ–

(РЕ)КОНСТРУИСАЊЕ 
СТАРОГРАДСКЕКУЛТУРЕУ
СКАДАРЛИЈИИЊЕНИМ 

КАФАНАМА
Сажетак:Београдскеградскевластисусејош1920ихопредели
ле да се (Бео)град представља наглашавањем његове историје,
културеиквалитетногдруштвеногживота.Друштвениживот
престоницепре свега сеодвијао у кафанама, амеђу кафанским
„епицентрима“ је од краја 19. века четврт Скадарлија. Она и
данас сведочи о (старо)градском духу. Представљајући украт
коисторијатСкадарлије,уметничкуакцијукојомјеовачетврт
крајем ‘60их година 20. века оживела итуристичку атракцију
савременогБеограда,радјепосвећенпитањуконцептуализације
Београдакаоградаигре.

Кључне речи: Скадарлија, кафане, боеми, уметничка акција,
туристичкаатракција,градигре
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Увод

ИзградњакафанауБеоградупрвипутјерегулисанаУредбом
омеханамакојајеобнародована1861.године.Удодаткуове
Уредбеобјављеном1864.годинекафанесудефинисанекао
„зградегдесејавнокрчмикафаисвакојелоипићедаје”1.
Премапописуиз1921.годинеуБеоградујеживело111.739
становника а 1930. године у њему су биле регистроване
3.622кафанеимехане2.Почетком21.векавеликибројкафа
најеилизатворенилиреновиранускладусановоммодом
кафића–ресторана.Ипак,уБеоградупостојипросторуко
меје,углавномунепромењеномоблику,очуванонеколико
старихкафана.ТајпросторјеСкадарлија.

Досредине19.векаубезименимсокацимаискромнимку
ћерцимаданашњеСкадарлијеживелисуРомитејечетврт
билапознатаподназивом„Циганмахала”.Овонасељепо
чињедаишчезавапредкрај19.векауступајућиместасо
лиднијимграђевинамакаоштојеиданаспостојећазграда
наброју31највећеодблатњавихулицакојаје1872.годи
недобилаимеСкадарскаулица.Касније,уСкадарлијису
живелипознатиуметници:ЂураЈакшић(Скадарскабр.34),
ЧичаИлијаСтанојевић(такођеукућиукојојјеживеоЂура
Јакшић,Скадарскабр.34),МилорадГавриловић(укућиКо
зланског,прекопутакафане„Двајелена”),ДимитријеГинић
(Скадарскабр.34),ЖанкаСтокић(Скадарска27),Добрица
Милутиновић(Зетскабр.2)идр.3Већидеосвојихданаи
ноћи ови уметници су проводили у кафанама, нарочито у
онимаукомшилуку.

ПриднуСкадарскеулицејејошсредином19.века,око1850.
године,почеодасеформираиндустријскикомплекспиваре
чијијевласникнајпребиоФилипЂорђевићапотомБајло
ни.Захваљујућимеханипиваре,„уззанатскерадње,пиљар
нице,пекаре,фабрикушешираидругепродавнице,уСка
дарлијисејављајуграђевинеугоститељскенамене.(…)Нај
вероватнијетокомседмеилиосмедеценијеуЗетскојброј2
отворена јекафана ’БумсКелер’будућидасеулицаистог
називапомиње1876. године.Следекафане ’ВукКараџић’
уСкадарској број 3, ’Златни бокал’ на броју 16 (…) ’Ми
лошОбилић’и’Бандист’,тесвакаконајгласовитијакафана

1 Ђурић – Замоло, Д. (1988) Хотели и кафане XIX века у Београду,
Београд:МузејградаБеоградастр.171.

2 Голубовић, В. (2005) Кафане старог Београда, Београд: ЦД група
стр.41,43.

3 Видети:Dimitrijević,K. (1983)Skadarlija,Beograd: JugoslavijaPublik i
SIZ„Skadarlija”.
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–’Тришешира’,смештенауприземницинекадашњегска
дарлијскогшеширџијеДимовића.”4

Кафанесенајједноставнијемогуодредитикао(наткровљен)
простор са столовимаи столицама у коме се служехрана
и пиће. Кафане као места за сести, појести и попити су,
пак,„примарнинивокафанскекултурнефеноменологије”5.
Нушићјезабележиодасесавдруштвениживотодвијаоу
кафанама:

„Што се више развијала нова престоница, кафане
сусвевишеивишепостајалецентриукојимасекре
таоживот.Тусесастајалиљудирадиспоразума;ту
заказивалисастанкерадипосла,тусусечакиадво
кати консултовали са клијентелом, ту се заказивао
састанакизмеђупроводаџијеидевојачкогоца,тује
дужникпотписиваоменицу,ортакуговор,тужилац
пуномоћје,иготовосвијавниакти,изузимајућите
стамента, обављали су се у кафани.Ту су друштва
држала састанке; ту политичари склапали завере
и конспирације, ту је често и болесник потражио
докторадагаприпитазасавет.”6

Кафанесубилеисвојеврснеучионицекњижевностии је
зика.Присећајућиседанаукафани„Тришешира”просла
вљени глумацДобрицаМилутиновић каже да је слушање
књижевникапопутЈанкаВеселиновића,МилованаГлиши
ћаиБраниславаНушићадокразговарајуукафанипружа
лолекцијеукојимасеистицалалепотаибогатствосрпског
језика.7

Разговоримау(скадарлијским)кафанамаштимунг јества
раламузикакојусуизводилисталноангажованиоркестри,
нарочитотамбурашкиихармоникашки.8Нарепертоарусу
биле сокачке и бећарске песме (на пример: „Хитнуо сам
удицу”,„Крчмарице,поређајстолице”,„Идемја,идекалдр
ма”,„Накрајселачађаваме’ана”,итд),серенаде(например

4 Богуновић,С.(2005)АрхитектонскаенциклопедијаБеоградаXIXиXX
века,Београд:Београдскакњига,стр.363.

5 Тирнанић,Б. (1983)Београдзапочетнике–Бедекеркрозносталгију,
Београд:Нолит,БиблиотекаГрифон,стр.77.

6 Нушић,Б.(2005)Београдскекафане,у:СтариБеоград–путописииз
XIXвека,Београд:3Д+,стр.176.

7 Димитријевић,К.(1986)Седампричаобеломграду,ГорњиМилановац:
Дечјеновине,стр.57.

8 Посебнопопуларнисубилиоркестар„Тамбурицапет”и„Скадарлијски
добошар”.Међупознатимпевачимакојисунаступалиускадарлијским
кафанамабилисуТомаЗдравковић,ЉиљанаПетровићБутлер,Софка
којајенаступалаукафани„Коддвајелена”идруги.
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„Тихо ноћи”), родољубиве (на пример „Тамо далеко”), ло
калпатриотске (например: „УтемСомбору”, „Пољупце
јечакизЛувраслалаШапцуМонаЛиза”,итд),севдалинке
(например:„Миламајкошаљименаводу”,„Удараломом
чеутамбуру”,„Снијегпаданабехарнавоће”,„Винопију
агеСарајлије”,итд),каоипесмеизпозоришнихпредстава.
НекадашњидиректорНародногпозориштаг.ЈованЂорђе
вићјерекао„дајесвакапесмаотпеванаупозориштузачас
постајала–народномпесмом.”9Иданданасмеђупопулар
нијимстароградскимпесмамасу„Ојлеле,леле”изпредста
ве„Сеоскилола”10и„ХајдеКато,хајдедушо”којајебила
хит песма представе Чича Илије Станојевића „Дорћолска
посла”.

Упесмибисепевачимаиоркестримачестопридружилии
гости,очемусведочиисећањеглумцаДобрицеМилутино
вића: „Јанко [Веселиновић] са гуслама...Како је онпевао
узгусле,сине...Никаданисамчуобољег.Иједногданапе
ваојетакоузгусле,упрепунојкафани...ПеваЈанко,асвет
сепретвориоууво,тишина,свестало...Свизнају:тоЈанко
гусла.”11

Атмосфера из кафана се преносила и на улице чинивши
Скадарлију посебним амбијентом у Београду. Стојков је
амбијент дефинисао као „просторили комплекс у насељу
укомедоминирају (илигаодређују)елементизначајниза
колективну меморију, односно за естетски, духовни или
емотивнидоживљајвећинестановниканасеља(посебнодо
мородачког), те збогтогаимакарактер јавногинтереса.”12
Захваљујући уметничкој акцији из 60их година 20. века
Скадарлија је и данас важан београдски амбијент у коме
живи конструкт старе (бео)градске културе и некадашњег
духаграда.

9 Перић,Ђ.(1995)ПозоришнепесмеузаписимасрпскихмелографаXIX
века (Прилог испитивању позоришног порекла староградске поезије
српскихпесника),Српскамузичкасцена,Београд:Музиколошкиинсти
тутСАНУ,стр.153.

10ОвупесмујенаписаоДрагомирБрзакаЈосифМаринковићјујеуIIколо
српскихнароднихпесамауврстиокаонародну.ЗањујеЛазаКостићре
као„дабимораларастопитиинајозеблијесрце”.Видети:Лесковац,М.
ПозоришнекритикеЛазеКостића,у:ОЛазиКостићу,(1978)Београд,
стр.155156;цитираноизПерић,Ђ.нав.дело,стр.149.

11Димитријевић,К.нав.дело,стр.63.
12Стојков,Б.(1997)АмбијенткаотемаобновеБеограда,Наслеђегод.1,

бр. 1, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр.159.
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Уметничкаакција

ВажностСкадарлијекаоамбијентапрвипутјеистакнутау
Уредбиозаштитибеоградскихстаринаиз1935.године.У
њојстојидасеовајдеограда„морасачуватиупостојећем
стањуинакојемсенемогувршитиникаквепроменебездо
зволенадлежневласти“тедасенакућеукојимасуживели
познатиуметнициставетабле.13Изаиста,нареднихдецени
јанисувршенепромене,алинијебилонизначајнијихподу
хватаупогледуодржавањатејечетвртпочеладапоприма
обележјаоронулости.

Дружећисеипрактичноживећиутаквомамбијентуумет
ницикоји су се етаблиралиилипробијаликрајем50ихи
почетком60ихгодинапокренулисуиницијативузаревита
лизацијуСкадарлије.АрхитектаУгљешаБогуновићје1957.
године у листу „Политика” објавио текст у коме је изнео
својаразмишљањаоСкадарлији,каоиидејудасеовајдео
градаревитализује.Пообјављивањуовогтекстауметници,
новинариисталнигостискадарлијскихкафанасупочелиса
пописивањемзначајнихименасрпскеијугословенскекул
турекојисуускадарлијскимкафанамастваралисвојадела14
иуметничкеклубове,каоидругаостварењазабудућена
раштаје15.Упетицијамаимолбамајеуказивањемнаместа
(нарочитокафане)укојимасуживелиидружилисеумет
ницинаглашаванааутентичностамбијента.Најзад,алииза
хваљујућисплетуисторијскихоколности(окојимаћевише
речибитималокасније),средином60ихгодинамолбеипе
тицијесууродилеплодом.УГрадскојскупштиниБеограда
је17.маја1966.годинеодржансастанаккомесуприсуство
валипредставнициградскихвласти,архитектаУгљешаБо
гуновић,сликарикњижевникЗукоЏумхурисликарМарио
Маскарели,каопредставнициуметникакојисупокренули

13Уредбао заштитибеоградских старина, „Београдске општинскено
вине”(БОН),број1,јануар1936,стр.91.Споменплочајепостављена
самонакућиукојојјеживеоЂураЈакшићањенопостављањејефинан
сираотадашњивласниккафане„Тришешира“газдаСтојанКрстић.

14Димитријевић у монографији Скадарлија наводи да је Ђура Јакшић
готовоцелу своју драму „СтанојеГлаваш“написао у кафани „Златни
бокал”.Такође,Димитријевићпише:„Испијајућисвојуобавезнураки
јукод„Тришешира”,врсниприповедачСтеванСремац,кажу,нијесе
одвајаоодсвојебележнице,записујућидијалогекојејетучуоикасније
преносиоусвојадела.”Укафани„Тришешира”инспирацијујеналазио
иБраниславНушићауистојкафанијеиАнтунГуставМатошнаписао
великибројсвојихдописаипамфлета.Видети:Dimitrijević,K.(1983)
Skadarlija,Beograd:JugoslavijaPublikiSIZ„Skadarlija”

15Међучестимгостимакафане„Тришешира”биласуибраћаРибникар
тејеуправоуовојкафани25.јануара1904.годинепрослављенизлазак
изштампепрвогбројалиста„Политика”.
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идеју ревитализације Скадарлије, те Богољуб Старчевић,
тадашњи председник Туристичког савеза Београда који је
ипредузеокоракедасеуоквиру„Београдскоглета”уСка
дарлији почну одвијати уметнички програми. На том са
станку је договорено да пројекат ревитализације уобличи
иницијаторидејеУгљешаБогуновић,којиједотадауглед
стекаопројектимазграде„Политике”иторњеванаАвалии
Иришкомвенцу.

Припремајући планове и пре него што су градске власти
одобрилепројекатревитализацијеБогуновићјенаумуимао
даСкадарлијасведочиотурскомдобуиоријенталнимути
цајима. Она је, по Богуновићу, контраст растућем модер
номградуитобашуњеговомнајстрожемцентру,тејеиу
својимплановиманастојаодапотцртаовусвојеврснуурба
нистичкусепарацију.СматрајућидаСкадарлијаспаја„ста
робалканскудуховностиевропскимодернизам”алииде
монстрираотпордруштвенојотуђеностикојајенадираласа
убрзавањемипроменамавелеградскогживота,плановиБо
гуновићасуукључивалиипозориште,галерије,малеетно
простореитд,какобиСкадарлијабилајединственикултур
нипросторкојиприказујебурни,слободарски,духграда.16
РеализацијаБогуновићевогпројектапочелаје1967.године.
Уодносунапланове,обновљен једеоТришешира, анекс
ДвајеленаикућаЂуреЈакшића.Враћањемчесме17укинут
јеколскисаобраћај,промењенајекалдрмааосветљењере
гулисанофењеримаи канделабрима.Када је 1972. године
постављеначесма,радовисупрекинути.

Ревитализацијајеобухватилаиунутрашњостскадарлијских
кафана.УређењеентеријеразапочеојесликариписацЗуко
Џумхурнаправивши„инсталацију”одчокањчићаукафани
„ТриШешира”.У уређењу ентеријера других кафана, као
штосу„Имадана”,„Златнибокал”и„Коддвабелаголуба”,
учествовалисуУгљешаБогуновић,МилицаРибникар,Мо
моКапор,МариоМаскарели,Соја Јовановић,Александар
Ђорђевић,ДушанАнтонијевић,ЂорђеКараклајићидр.

Не заборављајући да су кафане места где се служи хра
на, пажња је посвећена и јеловницима. Према Рајчевићу,
уобновљенимкафанама јеловнике,базираненанародним
јелима, сачинила је професорка са Одељења за етнологи
јуиантропологијуФилозофскогфакултетауБеограду,др

16Серијал:МодернаархитектураСрбије–Личностиипоетика,Емисија
Укрштајразличитихсветова–архитектаУгљешаБогуновић;Прика
зано1.12.2003.годинена2.програмуРадиотелевизијеСрбије.

17Чесма је поклон градаСарајева, ањена ауторка је уметницаМилица
Рибникар.
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СребрицаКнежевић,којасебавилапроучавањиматрадици
оналнегастрономије.18

БоркаПавићевићјепокренулапозориште.„УкабареуЏив
џан, сцени на пивским бурићима, игра се комад у коме
глумциНародногпозориштаевоцирајууспомененаскадар
лијскубоемију,причајусеипрепричавајуанегдотеоЧича
ИлијиСтанојевићу,оМатошу,оДраинцу.Сапрозоракуће
ЂуреЈакшића,тадајошувекприватногстана,већсегово
ри поезија Ђурина, Трифунова, Крклецова, Живојинови
ћева...”19Инспирисаниатмосфером,генерацијепесникасу
опевалеамбијентСкадарлије,напримерРасткоПетровић,
Густав Крклец, Бранко В. Радичевић, Добрила Николић,
ДобрицаЕрић,ЉубивојеРшумовићидр.Песмеинспири
санеСкадарлијом, анаписанеперимакњижевника разних
генерација,прикупиојеи,узбирципоезијеСкадарлијанаш
Монмартр, објавио историчар уметности Угљеша Рајче
вић.Отворенајегалерија–антикварница.Уметничкадела,
сликеиграфикесуизлагалиипродавалиуметниципопут
МилићаодМачве,МаријаМаскарелија,ДаницеАнтић,Ксе
нијеДивјакидр.Некократковремепостојалаједискотека
„Монокл“аСкадарлијајебилакорзо.

Ефекти спроведених акција одјекнули су у Урбанистич
ком пројекту Скадарлије усвојеном 1981. године. У овом
документунаведенесуследећевредностиСкадарлије:

 Као архитектонско – урбанистичка целина спе
цифичног ликовног садржаја и спонтано настали
живописнискупобјекатабившепериферије;

Каодеостарогјезграграда;

Каоместоживогмитаобеоградскојбоемији;

Као амбијенталнацелина посебне градске атмос
фереостваренеједноставномградњом,зелениломи
погодномлокацијом,каоисвакодневнимдогађањем.
Целина има низ најстаријих београдских кафана и
стамбенихзградагдесусесакупљалииживелипо
знатиписци,сликари,глумци,млађисвет,аиостали.
ПодизанауразниметапамаразвојаБеограда,пред
ставља својеврстан урбанистички склоп спонтаног
грађења;

18СеријалСкадарлија.Уводнаемисијаемитована30.05.2008.годинена2.
програмуРадиотелевизијеСрбије

19Рајчевић,У.(1994)СкадарлијанашМонмартр.Сабранепесме,Београд:
Доситеј,стр.8.
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 Карактеристична је слободна траса улице која је
пратила део правца београдског шанца са његове
спољне стране и после много рушења града, кроз
његовубурнуисторију,осталанепромењена;

Каотуристичкаатракцијапредстављасесвакоднев
номпосетоми до 10000 гостију, углавноммладих.
Такојезначајнаикаотуристичкапонудасавременог
тренутка;

 Као део културног центра града са позоришним
сценама (специфичног карактера) организованим
наулици,убаштамаилиугоститељскимобјектима,
саразнимизложбамаслика,цвећа,старина,књигаи
слично;

 Као популарно место за састанке грађана,њихов
одморизабаву;

Каодеостарогградскогјезграпредстављасеибли
зиномосталихисторијскихобјекатаиамбијенатау
ближемидаљемсуседству,пасањимачиниинтере
сантаниспоменичкиланац;

КаокулинарскицентарстарогБеограда;

Постојањемслободногпросторазаширење(близи
наМалепиваре,тзв.Бајлонијевепиваре);

 И на крају, као реална могућност продужавања,
оплемењивања, свих својих позитивних карактери
стикакојесупроверомдоказане,безобзирадалису
правовременопројектованеилисусеутокуреализа
цијесамеискристалисале.”20

НаосновуовакопобројанихвредностиСкадарлијеотпочео
јењенпуткатуристичкојатракцији.

Туристичкаатракција

Захваљујућикафанамакојесуобликовалеамбијентиумет
ничкимакцијамакојесупростороживеле,Скадарлијајере
презентоваладухграда.Тосуувидуималеислужбепрото
колапајеСкадарлијуикафанеуњојпосетиовеликиброј
значајнихличностисветскеполитичкеиуметничкесцене.
ПреманаводимасаИнтернетпрезентацијекафане„Дваје
лена”унеколиконавратагостовекафанебиојејугословен
ски председник Јосип Броз Тито, као и (некадашња) бри
танска премијерка госпођа Маргарет Тачер и некадашњи

20Цитираноиз:Димитријевић,К.нав.дело.
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председникСАДЏимиКартер21,доксуудругимскадарлиј
ским кафанама међу угледним гостима из света политике
биливенецуеланскипредседникПерез,ЏорџБушСтарији
(додушенекаопредседникСАДвећкаовисокифункционер
уадминистрацијипредседника),идр.Изсветауметностии
науке,међугостимаскадарлијскихкафанабилисуглумци
ЕлизабетТејлор,РичардБартон,КатринДенев,Робертде
Ниро,редитељиПаолоМађели,ПитерБрук,БернардоБер
толучи,филозофРоманИнгарден,имногидруги.Послепо
знатихличностиускадарлијскекафанесуусвевећемброју
почелидадолазетуристи.

Препознајући туристичке потенцијалеСкадарлије (о чему
сведочи и поменутиУрбанистички пројекат Скадарлије),
градскевластисуодостваренихборавишнихтаксииздва
јале средства за одржавањеобјеката, теподржавалеподу
хватеТуристичкогсавеза, (данасТуристичкеорганизације
Београда),уосмишљавањусадржајанамењенихигостима
БеоградаалиисамимБеограђанима.Посебносеистицала
манифестација„Скадарлијскевечери”.

Међутим,оникојичинедухградапостепеносуистискива
ниизСкадарлије:„Скадарлија,нова,туристичка,подигнута
налегендиидаровимаскадарлијскебоемије,иакотонико
нијенижелеониочекивао,одгурнулајеодсебеуправоте
којимајенајвишедуговала.НовипрограмскиконцептСка
дарлијскихвечери,умивенекафанеиамбициозниуправни
циресторана(дојучекафана)чувалисуусвојимлокалима
местасамозапробранеипробирљивегосте,заонекојиће
изшарених јеловникапоручитискупа јелаипића, специ
јалитетекуће,анесамохладну’шљиву’,пресеченобелои
папкеусафту(евентуално).Занашепеснике,заноћобдије,
уСкадарлијије,отад,билосвемањеместа.”22

Предкрај2015.године,спремнизадочекнове2016.,пред
ставници Туристичке организације Београда и скадарлиј
скихресторанасуу„Јутарњемпрограму”РТСа23истакли
дасе„каоипретходнихгодина”пресвегаочекујуиностра
ни гости нарочито из бивших југословенских република.
Ууглавномод70ихгодинанепромењеномекстеријеру24и
незнатно модернизованом ентеријеру, на понуди су дома
ћигастрономскиспецијалитетиимузичкипрограмкомесу

21Видетиhttp://www.dvajelena.rs/Страницапосећена21.12.2015.
22Рајчевић,У.нав.дело,стр.89.
23Прилог је емитован 17. 12. 2015. године у „Јутарњем програму” 1.

програмаРадиотелевизијеСрбије.
24Изузетакчини‘80ихгодинаподигнуттржницентарнаместукућамеђу

којимајебилаионаукојојјебиласмештенадискотека„Монокл”.



236

МАША ВУКАНОВИЋ

поред некадашњих староградских хитова придодате и но
вијепесмепопутБајагине„Мојисудругови”илиЛегенди
„НемастарогБеограда”итд.

Почетком21.векауБеоградупостављенановатуристичка
сигнализацијаусмеравакаСкадарлији–боемскојчетврти
(енг.Skadarlijabohemianquarter).АнтунГуставМатошје
приметиода јеисторијанашекњижевности заправоисто
ријанашебоеме.Описујућибоеме–гостебеоградских(и
скадарлијских)кафанаНушићкаже:„Тосубиливедри,ве
сели и духовити људи који су претпостављали ’друштво’
свакојдругојдужностиуживоту.”25ОвајНушићевописса
жимабројнеекспликацијесуштинебоемијеибоема26ана
основутогасеможерећидапридев„боемска”узименицу
„четврт” сугерише простор, амбијент у коме преовладава
весела,необавезујућаиготовораскалашнаатмосфера,што
кореспондирасапредставомБеоградакаоградаигре.

Градигре

Разматрајућипитањаглобализацијеуконтекстуразвојагра
доваШортиКимсуистаклидвеглавнетемеумаркетингу
градова,односнодваконцептакојисекористеупозициони
рањуградованадомаћојимеђународној„сцени”:градрада
укомесеекономскиразвојостварујепривлачењемкомпа
нијаикорпорацијадауправоутомградубазирајусвојепо
словнеактивностизатајдеосвета;иградигреукомесена
глашавајуисторија,култураиквалитетдруштвеногживота,
аекономскиразвојсеостварујепрвенственокрозтуризами
секторуслуга.27Прожимањемидејапрогреса,културе,осо
бенихприликаживотаирада,концептиградарадаиграда
игресесвечешћедодирујуипреплићу.28

ОпцијапозиционирањаБеоградапре свегакао градаигре
можесепратититокомдеценија.Њеноидентификовањеи

25Нушић, Б. (1935) Из полупрошлости, Београд: Издавачко предузеће
ГецаКон,стр.233

26Експликације боема и боемије детаљно су изнете на страници http://
www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist255s01/boheme/evolution.html
Страницајепосећенадецембра2015.године.Такође,осуштинибоеми
јекаоначинаживотаписаојеиХамвашуесејуФилозофијавина.Ви
дети:Хамваш,Б.(1947)Филозофијавина,у:Бригаоживоту,Сабрана
делаБелеХамваша,Београд:Геопоетика.

27Short,J.R.andKim,Y.H.(1999)GlobalizationandtheCity.NewYork:
AddisonWesleyLongman,р.124

28Такав је случај и у савременомБеограду.Напримерпројектом „Бео
граднаводи”тежиштесепомеракаконцептуградарадајерсепресве
гапредвиђадаћекомплексбитипривлачанбудућиминвеститоримау
привредуСрбије.
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примењивањеповезанојесаисторијскимоколностимауко
јимасеградразвијао.

Откакоје1867.годинекнезМихаилопренеопрестоницуиз
Крагујевца у Београд, „јадна селендра са уским, кривуда
вимиблатњавимулицама“29почелаједаизрастауевропску
престоницу.Тададолазидофункционалнепреоријентације:
претежнотрговачкиграднаместугдесеукрштајупутевиса
ИстокакаЗападу(иобрнуто)постајеинтелектуалнииад
министративницентар.ОснивасеВеликашкола,изкојеје
проистекаоданашњиУниверзитетуБеограду,ачиновничка
занимањапостајусветраженија.

Новиподстицај за развој грададобијен је када јеБеоград
постао престоница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(потомКраљевине Југославије).КакобиБеоградбиолеп
ши и одговарао захтевима модерног града,Одбор општи
неградаБеоградаје17.маја1921.годинедонеоодлукуда
сераспишемеђународнистечајзаизрадупланауређењаи
проширењаграда.„Заизрадуусловастечајабилајеустано
вљенанарочитакомисија,којајебиласастављенаодглав
нихстручњакауземљи.Уподацимазастечајистакнутоје
дајеБеоград,каопрестоница,првенственокултурноседи
ште,затимтрговинскоинајзадиндустријско.”30Изобиља
урбанистичкихидејасадржаниху17плановакојисупри
спелинастечај,рускиемигрантархитектаЈуријеПавлович
Коваљевски,каоглавниаутор,узпомоћдвестручнегрупе
за решење железничког чвора и пристаништа, сачинио је
1923. годинеГенерални урбанистички план.31Иако власти
Београдске општиненисупоштовалемноге елементе тога
плана32,важнојеистаћида јењимеуспостављеноквирза
позиционирањеБеоградакаоградаигре.

ПослеДругогсветскогратадошлоједопроменедруштве
ногиполитичкогуређењаЈугославије,алијеупредставља
њу престонице нове државе опстао концепт града игре у

29Црњански,М.(1999)Београд,Београд:НароднакњигаАлфа,стр.20
30Илић–Агапова, М. ([1933] 2002) Илустрована историја Београда,

Београд:Деретарепринт,стр.393,курзивдодат.
31МаксимовићБ. (1981)Од студентскихдана до трновитих стаза урба

низма Београда, у: Београд у сећањима, Београд: Српска књижевна
задруга,стр.51

32МаксимовићјемеђунедоследностимаистакаодајеуместозградеБео
градскеопштинеизграђенаПоштанскаштедионицанауглуТаковскеи
данасБулеваракраљаАлександра;уместозградезапросветнеконфе
ренције–касарнакраљевегарде;наместуизгорелог„Мањеж”позори
штанаправљенјепарк,докјездањеновогпозоришта,Југословенског
драмскогпозоришта,малопомереноуодносунаоригиналнулокацију.
Видети:Максимовић,Б.нав.дело,стр.5355.
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комејеиседиштеадминистрације.Истицањекосмополит
скогдухаБеограда,којисеочитујекрозовајконцепт,посеб
нојебиловажноупериодусамогкраја50ихкадајеСФР
Југославија била изузетно активна у формирању Покрета
несврстаних.33 Важна улога Југославије у овом Покрету
наглашавала је положај Београда на раскрснициИстока и
Западаугеографском,историјском,културолошкомиполи
тичкомсмислупојмоваистоки запад.Управо је тај сплет
историјскихоколностиишаонарукуиницијативизареви
тализацију Скадарлије. Потврде настојања да се Београд
представикаопрестоницадржавеотворенезановеидејеи
тенденцијепружајуикрајем‘60ихипочетком70ихпокре
нути Београдски интернационални театарски фестивал
(БИТЕФ)34иБеоградскиинтернационалнифилмскифести
валФЕСТ35.ПокретнесврстанихјеБеоградставионамапу
светскизначајнихполитичкихцентара,доксугаБИТЕФи
ФЕСТпозициониралиусветууметностиикултуре.Дели
мичноревитализованаСкадарлија,суметничкимсадржаји
ма,којисудочараваликреативностБеограђанаиЈугослове
на,икафанамакојесубилеепицентридруштвеногживота,
пружалајеамбијентзанеформалнесусрете.

Концептградаигрекоришћенјеи1986.годинекадасеБео
градкандидоваозадомаћина25.летњихОлимпијскихига
ра 1992. године.Организација олимпијскихигара је један
одначинадаградоствари„међународнупрепознатљивост,
психолошки пораст у вредности услед реклама и повећа
пословне могућности развијајући тржиште некретнина и
повећавајући инвестиције.”36. Промотивни спот уз, за ову
приликукомпоновану,песмуLet’sstartthegame–Belgrade
is ready („Почнимоигру,Београд јеспреман”)приказао је
атракцијеБеоградаукључујућииСкадарлијуистичућижи
вописностградаиполетностдомаћинаалитоипакнијеби
лодовољнотеје,самаломразликомубројугласова,победу
однелаБарселона.

Космополитскииразиграндухградадемонстриранјеито
комСтудентскогпротеста1996/’97.Напочеткуколонестуде
натакојисусвакодневнокреталиу(повременокарневалске)

33ПрваконференцијаПокретанесврстанихкојијеокупиодржавекојесе
нисуналазилениузападномниуисточномблокуодржанајеуправоу
Београду1961.године.

34БИТЕФјеоснованРешењемСкупштинеградаБеоградаод26.децембра
1967.годинеапрвифестивалјеодржаннаредне,1968,године.Упод
насловуфестиваластоји:„Новепозоришнетенденције”.Видети:http://
festival.bitef.rs/ofestivalu/;Страницапосећена18.12.2015.

35ПрвиФЕСТјеодржан1971.године.
36Short,J.R.andKim,Y.H.нав.дело,стр.100.
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шетњепоградуношенјетранспарент„Београдјесвет“.Ова
реченицајекаомотивкоришћенаинапрослави„ДанаБе
ограда“априла2008.године,мадасепревођењемнаенгле
скијезикизгубиодеосемантичкеслојевитости.37

ИакојошувекнијебиограддомаћинлетњихОлимпијских
игара,БеоградјестебиограддомаћинлетњеУниверзијаде
2009. године.Крозпратећепрограмеучесницимаигости
мајеприближаванадугаисторијаикултура.Новобеоград
скисплавови(замлађе)искадарлијскекафане(застарије)
гостимасупружалиприликедауживајууразиграномдру
штвеномживоту.Међутим,одтадаСкадарлијаињенека
фанеуживотимаграђанаБеоградаимајусвемаргиналнију
улогу.Акцентовањеиностранихгостијунапримерзаново
годишњепрославетесвемањибројБеограђанакојиуСка
дарлијунеидупослом,макар„посао“биодасвојим(при
ватнимилипословним)гостимапокажуостаткестарогБео
града,овучетвртчинерезерватомнекадашњихкафанауко
јимаживиконструктдухаградакојијереткокадаразигран.

Закључак

ТокомскороједногиповекамахалаукојојсуживелиРо
ми је прешлапут одблатњавих сокака до важног адута у
туристичкојпонудиБеограда.СместившисеизмеђуСтам
болкапијеиВидинкапије,односноДорћолаиПалилуле,
Скадарлијајебилапросторгдесубеоградскибоемихтели
данаправесвојуБоемскурепублику.Тахтењасудалаима
теријалзаизградњуконструктакојисведочиодухуграда.
Духградајеапстракцијакојарефлектујеколективнумемо
ријуиодзначајајезаестетски,духовнииемотивнидожи
вљајуљудикојиутомградуживе(тедонеклекореспондира
саодредницомамбијентакојуједаоСтојков),апритомсе
уовојапстракцијизадржавадинамичностстварањанових
анегдота,урбанихлегендипаиуметничкихдела.

ПодстрекдинамициживотауСкадарлијидалајеуметничка
акцијапокренутакрајем50ихгодинаиделимичноспрове
денакрајем60ихинасамомпочетку‘70их.Онајепола
зилаoдразумевањаСкадарлијепресвегакаоамбијентакоји
упркос(тадашњим)околностимаживи,ањенциљјебиода
тајамбијентучиниживотнијим.Утомсмислу,акцијајеус
пела,алиипакјебиларелативнократкогдаха.Већ90ихго
динафинансијскаоскудицаивисокеценеускадарлијским

37Реч„свет”семожеодноситинапримернасветињуилинасветупро
сторномидруштвеномсмислу,појмовекојинаенглескомјезикугласе
holy(светиња)иworld(свет).Усврхеманифестације„ДаниБеограда”
одабранајеовадругаопцијаамеђуплакатимасенашлаимапаБеограда
накојојсуградскечетвртиуобличенеисцртанимконтинентима.
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кафанамасуутицаленатодасеепицентриразвојадухагра
дапомерајуванцентраградаињеговихкафана–најпреу
драгсторе38, а од бомбардовања 1999. године још више ка
периферијиграда.Опадањекафанскогживотаиефектетога
сажеојепублицистаБогданТирнанић:„Кадаговоримоока
фанскојкултурииокафаникаоогледалукултуре,тада,пре
свегаимамонаумукултурујелаипића,која,понама,уоп
штенијезанемарљивпроблем:акоопадањекафанскогжи
вотаповежемосачињеницомдасеунассвегореједеида
сеперманентносузбијаконзумирањесвихалкохолнихпића
осимчистихотрова,ондасветосвакаконијебезвезесаси
туацијомукојојсе,рецимо,домаћапозориштатешкоодва
јајуоднајприземнијегнивоаједневулгарнеекспрессамоу
слугејефтинихсадржајаназовикултуре–лошаСрпскака
фанаједнакојелошАтеље212.”39

Могућност нове ревитализације Скадарлије, као четврти
отворенеизаБеограђанеизагостеБеограда,крајемпрве
деценије21.векаистакнутајеиуплановимавезанимзапри
ватизацијукомплексаБајлонијевепиваре.Типлановисеу
извеснојмеринаслањајунаБогуновићевеидејеоСкадарли
јиалидоњиховереализације(јошувек)ниједошло.40

Крозисторијускадарлијскихкафанавласници,потомине
кадашњепословође (када је већинакафанапрешлаудру
штвено власништво под управом угоститељског предузе
ћа„Варошкапија”),ималисуразумевања засвоје госте–
уметнике.Забележеноједајенајпознатијивласниккафане
„Тришешира”,газдаСтојанКрстићсасвојомсупругомНа
талијомвеомацениоуметникекојису„боравили”уњеговој
кафаниидосвојесмрти,1942.године,наразличитеначи
неихјепомагао,докјењегов„наследник”(пословођачије
именије забележено)неколикодеценијакасније јеомогу
ћиоЏумхуруданаправиинсталацијуодчокањчића.Некада
управнициресторана,данасменаџери,идаљесеодазивају
позивимаТуристичкеорганизацијеБеоградадасеукључеу
програмепопутподизањазаставенапочеткулетњесезоне,

38Премаличнимсећањиматоком1994.годинеиспреддрагсторауЗетској
улицијебиловишељудинегогостијууоближњимкафанама„Коддва
белаголуба”и„Двајелена”заједно.

39Тирнанић,Б.нав.дело,стр.77.
40Нацрт плана реконструкције комплекса пивнице у днуСкадарске и у

Цетињској улици те пасажа који би пивницу уЦетињској повезао са
Скадарскомулицомнанивоутржногцентраприказанјеутексту„Ска
дарлија2010–новиживотбоемскечетврти”објављеном20.02.2008.
годинеудневнимновинама„Политика”.Наосновусликеиобјашњења,
можесезакључитидапројекат,осимштоуместопозориштаиетнопро
сторапредвиђановиресторан,заправонеодударазначајноодБогуно
вићевихидеја.
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„Скадарлијских вечери”, сајмова рукотворина, итд. Ипак,
годинама непромењена концепција програма41 углавном
вишенепривлачиБеограђане,завећинукојихјеиодлазаку
скадарлијскекафанедабисеуњимапровеловишевремена
од једногпићаиевентуалнопомфритаили„петс’луком”
финансијскитежеостваривподухват.Притом,ујавнимна
ступима представника Туристичке организације Београда
и скадарлијских ресторана наглашава се да је Скадарлија
ТуристичкаАтракција,даклепресвегапросторзатуристе,
штододатноодњеодбијаонекојиноседухградајерсеим
плицитно сугеришеда супозвани „проформе”.Више ту
риста у публиции свемањебеоградских „ноћобдија” као
регуларнихгостију,узприменуопробанихрецепатаукон
ципирањупрограмачинидаСкадарлијавишеличинаокло
пљеногкоњаниканегонаразиграногата.

Ипак, од почетка 21. века Београђани су почели да се из
драгсторавраћајуукафанетејеиулогаових„институција
културе“уразвијањудухаградајеопетсвезначајнијабез
обзиранатокакокафанаизгледаидалисезаистазовека
фанаилисезоверестораниликафићиликафе–ресторан.
УметничкаакцијаревитализацијеСавамалекојасеодиграла
крајемпрведеценије21.векаје,засадапоследњипример
који говори да четврт расте захваљујући онима који су за
његавезанивишеодкраткотрајнихлепихуспомена,пример
којијеодкраја60ихдо90ихгодина20.векапружалаСка
дарлија.ДалићесеиуСкадарлијипоновоодигратинека
уметничка акција која ће ови четврт вратити на мапе пре
свихБеограђанаостаједасевиди.
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FROMARTISTICACTIONTOTOURISTATTRACTION–
(RE)CONSTRUCTIONOFTHEOLDCITYCULTUREIN
BELGRADE’SBOHEMIANQUARTERSKADARLIJA

ANDITSTAVERNS

Abstract

Since theearly1920s, theCityofBelgradeauthoritieshaveadopted
andcherished themarketingconceptofacityatplay–emphasizing
the city history, culture and thequality of social life.The social life
inBelgradewasprimarilytakingplaceintavernssuchastheonesin
Skadarlijaquarter.Manypiecesofartwerealsocreatedthere,making
thispartofthecityknownasauniqueambiencethatkeepstellingthe
storyofurbanBelgradeculturetothisdate.Inthispaper,abriefhistory
ofSkadarlijaandtheartisticactionsthatrevivedthequartersincelate
1960sallowingitspositioningasatouristattraction,providetheframe

fordiscussingconceptualizationofBelgradeasacityatplay.

Key words: Skadarlija, taverns, bohemians, artistic action, tourist
atraction,cityatplay
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срединама.Основузатаквопоређењеналазимоуисторијскоми
културномконтексту,пресвега,алиичитавомнизупосебности
којеизвируизначинаживотаиурбанесвакодневице.Емпиријски
увидудруштвенустварностиелементизапоређењеуобличени
сууформуминускулаоурбанојсвакодневициуРиму,постојбини
савремнихевропскихкафеа.

Кључнеречи:кафе,град,урбанасвакодневица,слободновреме,
култура

Вероватнобибиопотребанизвестаннапордасесоциоло
шкипуристиубедекаковећинасавременихдруштвенихфе
номенаимаурбануетиологију.Међутим,тонебитребало
дачудиникогкојеспремандаприхватичињеницукакосва
кодневно,свевећибројпопулацијенасвиммеридијанима,
постајевласникомградскихадреса.Одмахнапочеткутреба
рећи:ако јошувекимаместадилемамаотомекадикако
настајупрвекафане,закафесеможетврдитикакоизвесно
представљанесумњивградскифеномен.

Акоcaffèпредстављаиталијанскуречзакафуаистовремено
означаваифеноменједнепосебневрстеградскеинституци
је,начинприпремањакафеипосебанначиниспијањакафе,
таданемаразлогадапричуокафеусмештамодругдедоу
Италију.Готовосвакииспискојисеодносинаградскеин
ституцијепатиодсвојеврсногпасеизмаипокушајадасеза
одређенупојавупронађеодговарајућеисторијскоузглавље.
Покушаји трагања за „правим” историјским утемељењем
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одређенепојавечестомогудаизгледајукаотркекојесуса
ме себи сврха.Оникојима је до тога, небилипронашли
башнајстаријикафе,могудасеупутеукултурнуисторију
кафеа1ивидећедасеизвеснаисторијскапредностдајетако
званимCoffeHouse,уЕнглеској(уЛондонује1652.године
отворенпрвикафе),алитонијепуткојиводидиректнодо
нашегинтересовања,поготовонионајкојиводидопозна
тихcaffeeshop локала.Пре свега смоокренути онојЕвро
пијужноодАлпа,одаклесеславаcafeaширилапоњеном
континенталномпростору.Штонасусвакомслучајуводи
доИталије.Малокаснијевидећемоданасидругиразлози
водеутомправцу.Премдаћеуевропскомкафебревијаруна
првомместубитиВенеција(којаје,измеђуосталих,имала
својупосебнукултуруиспијањакафеикафетеријуотворену
половином17.века),најпознатијикафејужноодАлпакоји
ће,какобитоМ.Веберрекаозатемељнеградскеинститу
цијеуисторијскомконтексту,ширитисвојуславуисеверно
одАлпа,јеримскиCaffèGreco,отворен1760.годинеакоји
непрекиднорадисведоданас.Рецимодајетопрототипка
феакаоурбанеинституције,господственогшармаипосебне
архитектонике.Међутим,онјепознатипотомештосуму
обавезнигостибилимногаславнаименакојасупосећивала
Рим(попутСтендала,Гетеа,Бајрона,Листа,Ибзена,Андер
сена),алијенајпознатијипотомештојебиоградитељкулта
иједног,дуготрајногседећегобликакултуреиспијањакафе.
Многикафеикојисукаснијевеликимсловимаисписивали
кафемапевеликихевропскихградова,билисуинспирисани
овимримскимкафеом.Чак,тоћебитииузорзаоноштоће
понекикафехроничаривидетикаомоделсредњоевропског
кафеа.2Наовимнашимпросториматаквогтипагосподстве
ногкафеаједноставнонема,тесеправљењепаралелечини
некаконепримереним.Коначно,великоовдашњекашњење
за културним обрасцима градоживљења који су били по
знатиуевропскимградовима,материјалним једнакокаои
духовним,моглобидасесматраизузетноважнимзасваку
врстусоциолошке,алиидругедруштвенеаналитике.Мо
ждаизбогтогаовомприликомкафеенепосматрамокаоде
ловеобележјаелитнеурбанекултуре(штоони,макакосена

1 Markman,L.(2004)TheCoffeeHouse:ACulturalHistory,London:Orion
House.

2 Потребнојеобратитипажњудасеовдеправисуштинскаразликаизме
ђуетимологијекафанеикафеа.„Коданаспокушавадаутврдиесенци
јалнуразликуизмеђукафеаикафана,бојимседанећесхватитињихову
суштину... Нису кафеи первертиране кафане и нису кафићи бесполне
творевине дојучерашњег маскулизираног кафанског доба. Није то ни
глобализиранапојава...”;Пушић,Љ.(2012)Оједномпосебномчитању
друштвене стварности, у:Кафанологија, Ђорђевић, Д. Б. (приредио),
Београд:Службенигласник,стр.594.
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првипогледчиниломаловероватним,заистаипредставља
ју),већкаооделуововременеурбанесвакодневице.Тадасе
иобрасципосматрањаурбаногкафеамбијентамењају,али
смотакоближемогућностидаодгонетнемозбогчега(наш)
кафеникаднеможепостатиcaffè;чакниуодносунањегова
основназначењакаосоцијалнихпростора.Нека,засада,за
тобудедовољанједандетаљ:чакиудругоразреднимтур
стичкимбедекеримасеназначавакакојеиспијањекафе(по
себно еспреса) стојећки, зашанком, својеврснапосебност
уИталији,очемусмо једномприликомписали,поредећи
кафееуБудимпештииРиму.3Поједностављенообјашњење
какојетоискључивозбогнижецене,самоједонеклепри
хватљиво; каокадабисмо закључилидаљудикоји седеи
пијукафу,седезбогтогаштосууморни.

Моглобисерећидајекафенанашепросторедопутоваово
зомБеоградТрст,прекоЗиданогМостаиСежане.Памтим
дасмокаосредњошколци,каснихшездесетихгодинамину
логвека,сањалидаугледамомалозапада.Свеоноштосео
западумоглосазнатитадајестизалодонасуфрагментима
илиуоблицимакојенисмобилиустањударазумемо.Јер,
недостајалонам јеискуство. Једина врата која сунанеки
начинстајалаширомотворена,биласуонакојасуназапад
водилапрекоТрста.Одлазакутајлепитрговачкиград(тада
јошнисмозналидајелепамногибивајућиуњемуипови
шедесетинапута,нисусхватиликоликојезаисталеп),сам
посебипредстављаојесензацијуипредлошкузамаштови
тепричепренетеонимакојитумогућностнисуимали.Онје
заљудесаовихпросторапресвегабиовеликишарениизлог
западаиместогдесусекуповалетрицекојесупоповратку
представљаледоказеотомедоклесмоуспелидадобацимо.
Измеђуосталог,навеликоседоносилаикафајер„ованаша”
билајетекбледакопијаоне„праве”кафе;лепо,готоволук
сузно упаковане и мирисне. Пропуштали смо, међутим,
приликудапоседимоунекомодитадалепихтршћанских
кафеа.Свечувајућисвакулирузакуповинунечегштосмо
каснијесхваталиданамнијенитребало.Онималобројни
пак,којисусеосмелилидаседнузастокафеауТрсту,дани
ма супре тога вежбаликакоданаруче кафуиминералну
водунаиталијанском.Икаоушколи,кадваспрофесорпо
зоведаиздекламујетенабубанулекцију,кадасепојавикел
нерсхватимодасмо заборавилионоштосмомислилида
смонаучилииодлучујемосезаискваренсрпскикојиличи
наиталијански,верујућидатимепрепокривамосопствено
незнање. У цену кафе обавезно је био урачунат и презир

3 Pušić,Lj.(2007)Pisanjegrada:urbanasvakodnevica,NoviSad:Prometej,
str.217222.
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келнеразбогтаквогодносапремакафеу.Но,мождајеупра
вуписацДраганВеликићкадасепитанијелизанасТрст
можда„пресвегаприлошкаознаказавреме”.4Којетадачуо
закафеSanMarcoуViaCesareBattisti,истинскуиконутр
шћанскекафегеографије,значајнунесамопотомештода
тираиз1914.године,већипотомештосусеуњемуоку
пљалимногисветскипознатиинтелектуалци.Кадаје1997.
године,једанодтаквих,адомаћи,К.Магрис,писаооовом
чувеномкафеу,мивишеуТрстнисмозалазили.„СанМарко
јеправикафе,периферијаисторијесачињенеодконзерва
тивнеоданостиилибералногплурализмањеговихпосети
лаца.Упсеудокафеимасескупљаједнојединоплеме,није
важнодалијеречопоштенимгоспођама,младимакојиобе
ћавају, алтернативним групама или добро обавештениим
интелектуалцима...Кафејеплатоновскаакадемија,говорио
јепочеткомвекаХерманБар–аговорио јеидаседобро
осећауТрсту,јеруовомградуимаутисакдасененалазини
наједномместу”.5Заонекојису,попутмене,почелидаволе
кафеекаокаквунарoчитостокојојкодкућениконијеимао
појма,овоместосечинилорајским.Уњегасеспољапогле
дало,аликаодамусе,каонекомкоменисмодораслиили
премадевојцинеизмернелепоте,нијесмелообраћати.Није
билонипомислидасеунутрауђе.Занајвећидеоужурба
них купохоличара из бивше нам земље, кафе географија
Трстабилајеисписанануждом.Малопара,маловремена,
малознањајезикаикултуредомаћинаамногонужде.Свете
стваримоглесудасезадовољеутрговачкомгетуусвегапар
улица.Имагинарнуграницупредстављалајеготовосвечана
ViaGiosуèCardуcci,свечанабарколикоиКардучијевоместо
каопрвогИталијанакојиједобиоНобеловунаградузакњи
жевност.Очемутада,такођеништанисмознали.Даљеод
теулицебиојеградТршћанаукојиосталиуглавномнису
залазили,анистароседеоцисебезпрекепотребенисуспу
шталиудоњиград,бардоктрајетрговачкапомамајужњака.
Онекојидалазесајугаовајдеоградаплашиојесвојомархи
тектонскомсвечаношћу,мирноћоминедућанскоматмосфе
ром.Уареалуунутаркогасусекретали,налазилисусека
феиукојимасенајчешће,узгађењеособља,користиосамо
тоалет,алинијесеседелонитииспијалакафа.Затосу,евен
туално,моглидапослужехотелCentralблизутргаПонте
росо илиCaffèStellaPolare уViaDanteAlighieri, односно
BуffetdiMarioнаисточнојграниципазарногТрста,теBуffet
diPepiуCassadiRasparmio,назападнојстрани.Нијесвако

4 Velikić,D. (2010)O piscima i gradovima, Novi Sad:Akademska knjiga,
str.148.

5 Magris,K.(2009)Mikrokosmosi,Beograd:Arhipelag,str.1215.
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косепрвипутсретаосакафеимаимаодовољнопросторау
свомменталномпртљагудабиуњегасместиоиовуврсту
искуства. Када говоримо о примарном урбаном искуству
каоједномодпредусловазаразумевањазначењаграда,тада
наумуимамоиискуствокојеједолазилоизнекихдругих
срединаанесамоонокојејевезанозаодређенилипосебно
замојград.КадасесећањенапрвекафееуТрстумоглопо
нетикућикаодеодоброгурбаногсентимента,коднасони
јошнисупостојали.Крајемшездесетихгодинапрошлогве
каунашимградовимајекафанапредстављалајединијавни
простор у коме јемогло да се проведе време уз испијање
кафе и то само једне врсте, познате као турска. Појава
еспреса(или,какосекоднаснајчешћеговорилоаиданас
можедасечује–експрескафе)сачекаћепочетакседамдесе
тих,алиитадасамопонегдеаштојекоинцидиралосапоја
вомпрвихкафеа.6Оноштоје,међутим,билозначајноишто
јеодмахуспелодаразликујекафанеодкафеа (ипренего
штосуонипосталикафићи)јестеразликаустароснојдоби
гостију.Првикафеикоднас,макакоониупочеткуизгледа
ли(аизгледалисукаоголишавекафане)билисузапоседну
тимладимљудимакојидотадпрактичнонисуималисвоје
оригиналноприбежиштеуградовима.Итајсамстартобе
лежен старосним раздвајањем корисника до данас остаће
оноштооштроразликујекафеекаквесмоупочеткувиђали
уградовимаширомзапада,алипрвенственоуЕвропи,ипо
тоњих.Тамокафеи,семонихкојисусепотрудилидасвојим
садржајем,амбијентом,дизајном,музиком,доминантними
препоручљивим стилом понашања и делимично понудом,
повуку неку границу у страсној доби корисника, предста
вљајуурбануинституцијукојанепрепознајестаростсвојих
поклоника.Нанекиначинтојеистовременокласичнамузи
каиевергринурбаногамбијента.Коднаскафићивеомаспо
роодрастају,баремштосетичедоминантихстароснихгру
пацијаклијентелеилисетрудедасвојимамбијентомизабе
руспецифичнегрупемлађепопулације.Заисторијскелек
цијеизтршћанскогСанМаркаотомекакосестичеклијен
тела,овденемазаинтересованих.Волимкафееукојимамо
жедасенамирупрочиташтампа(што,истина,представља
предеомобилијаранекихкафана)атаквихјекоднасрела
тивномало.Јер,акоимаштампе,тозначидајенекоспреман
идапроведедобардеовременаукафићуадамалотогана
ручи,штоћерећиданијебашисплативпанипожељангост.

6 Коликоминулоглетапокушаосам,каонештонајочекиваније,даудве
кафанеумаломградићу,свегапедесетаккилометарасеверноодНовог
Сада,попијемеспресо.Упрвомсумисаосећањемкојејенајближега
ђењунапоменулидатаконештокодњихнепостојиаудругомсумисе
извињавалида,ето,јошувекнемајуту„машину”.
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Одсамихсвојихпочетака средином17. векакафетеријеу
Британијисубилепознатекаосвојеврснечитаониценовина
и памфлета, односно места где су се ројиле субверзивне
идеје.Због тога јеупоследњедведеценије тогвекабило
безбројмањеиливишенеуспешнихпокушајавластидаза
творекафетерије.Коднассуулогуцензораданаспреузели
власницикафићакојиневолебесплатненовинеусвојимло
калима.Речкојанепостојиуречнику,алибисправомтамо
могладасенађејекафеизам,односнопотребадасевреме
узкафупроведенеукафанивећикафеу.Кафеизамзначине
самопозивдругомдасеиспијезаједничкакафа,већпред
стављаисвојеврсну„блејачку”културу.Онајесвакакопо
везана(и)сагенерацијскимпразнинамаукоришћењусло
бодног времена.Време за упражњавање доколицемладих
људикоднасивремедоколицемладихљудиусрединамау
којима је „време новац”, сасвим је различито.Наиме, код
насјетовременеомеђеноипростиресенасвакодобадана.
Доккоднаскафенајчешћеслужикаочекаоницамладихљу
дизабољимсутра,којетешкодаћебаштудаитадапроћи,
caffeјеурбанаинституцијакојаградивредностиплемените
урбанекултуре.

Затим музика. Наши кафићи у највећем броју случајева
представљајуразгласнестаницекојесеобраћајуодређеној
циљној групии врлонедвосмисленорастерују клијентелу
којојниједогласнеипрегласнемузике,макогжанра.Да
кле,тинашикафићимаме,илирастерујупублику,већуза
висностиод јачинеразгласаи врстерепертоара.Иу томе
јејошједнавеликаразликаизмеђуcaffèaикафеаодносно
кафића.Упристојнимкафеимамузикајесамонадоградња
амбијентаипрактичнодеодобреуслуге.Самузикомјекао
са целокупним урбаним амбијентом; ако је пренаглашен,
тада захтева известан напор да се протумачи, одбије или
прихвати.Какосуурбанипросториустваривишеструкои
сложено структурисани социјални простори, захтеви који
сепредњихпостављајузнатносудругачијиодзахтевако
јисепостављајупредфункционалнодругачијеобликоване
просторекафеа.Урбанипросторнеморадабудекомерци
јалан,алиморадабудефункционалан.Предкафеомстоје
обатаквазахтева јериначеоннепостоји,гасисе.Колико
ли је самоурбанихпростораилипаксоцијалнихагрегата
попутулицаитрговакојинисуградопожељни;стојепразни,
невољенииотудружни,тепредстављајусамопролазишта
илинеуспешнеурбанистичкеартикулацијеиопетихнико
незатварааикакоби.Разумесе,њихова(по)јавностсасвим
једругачијапосвојојприродиодпросторакафеа.Уосталом,
товећспадаулепеиозбиљнеигреразумевањасемантичких
одређењаурбаности,штоостављамозанекудругуприлику.
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Дакле, овдене говоримоо специјализовнимкафеимакоји
негујуодређенуврстумузикеикојиуодређеномвремену,
углавномкаснијеувече,имајуобичајдапласирајуодређену
врстумузикекаодеоодређеногсопственогобележја.Тада,
топостајукафеизаодабранеиликлубови.

Минускулеоразличитостима7

Какоодабратисвојкафе?

Готово да нема градског човека који бар једном уживоту
није биоу дилеми: у који кафе свратити, ако се башније
намерио на онај прави.А тај прави понекад није на путу
или јенапростопотребнабрзаипривременаодлука.Ито
јестепроблем,маколикосенекомсастранечинилокакоје
речонечемупоптпуномаргиналном,готовобезвредномза
озбиљнаразмишљања.Такобимогаодапомислисамоне
козакогајеградмука,алионовомприликомнијеунашем
видокругу.Дакле,садсутумогућабардварешења,већу
зависностидалијеречоградуукомесеостављанајвећи
деоживотаилипакоградуукомесегостује.Атедвествари
итекакосеразликују.Уовомтренуткуинтересујенасдруги
случај.Књижевностиновијиисписигеопоетикепрепунису
примераозначењимаградскихкафеа,посматранихсаове
илионестране.Најчешћејеречонекимместимасакојима,
видећесе,главнијунакиманекаквуемотивнувезу.Да,да,
исакафеимасеможеиматитаквавеза,итекако!Но,свако
одонихкојипоходедругеградове,безобзирадалиимјето
пасија(срећници,рекаобих),илисуразлозинекакведруге
природе,биојебарједномуситуацијидаосетипадкофе
инскеенергијеилинапростопотребеданатренутаксврати
унекикафе.Инијебитнодалијетомприликомсамилиу
друштву.Градскеулицепонекадрадеуправосупротнооном
штоодњихочекујете.Каднемајусадржаја,терајувасдаих
штопренапуститеидођетедонекогсвогциљаилипакдо
онихулицакојенудеправуградскупричу.Атапричајеса
моонакојашетачуутомтренуткуодговара.Какобирекла
Џ.Џејкобс, празнеулицене требајуником.А ако је у тој
причисадржаникафе,каконаћионајкојићеутомтренут
кубитивашизбораненужда?Вашпотенцијалникафене
чимморадамами.Великестакленеповршинеокренутека
улицинудедобрупретпоставкузаодабир.Какосамоугодно

7 Деокојиследипредстављаизбородсвеганеколикоминускулаокафеи
мауРиму,каодеојошнеобјављеногрукописаоурбанимримовањима.
Заовајтекстможебитизначајнаичињеницадасамтокомсвојихмно
гобројних,згуснутих,мањеиливишедугихинетуристичкихборавака
уРиму,сајаснимнамерамаиистинскомстрашћуисписиваосопствену
кафегеопоетику.
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можедабуделењогледањекрозпрозоркафеанаулицуко
јомпролазељуди,алинесметаиакоонипролазеамиуну
трачитамоновинеилиразговарамо.Сетићемосекакосеу
многимфилмовимабашутаквојситуацијидогађајукључне
сцене:некојенекогнашао,мождабашоногкога јежелео
(макартобилаичежња),некосетунашаоанијежелео,неко
сеоткрио,некосесакрио.Коневерује,некасамопосматра
градскекафеекојигледајунаулицуивидећедасустоло
випоредокнаувекзаузети.Наравно,упристојнекафеене
убрајамонекојеуместостакленихпреградаодулицеделе
каквинајлонскизастори.Тамодакојасекоднаспримила,
истина,понекадсеможесрестииуразвијенијимсредина
ма,алијетопричакојасетиченемарнихтуриста,онихдо
маћихутренеркамаилинекогсветакомејесвеједно.Добро,
тојењиховизбор,каоисвакидругизакојибинекосамало
вишеестетскогпогледанаградскусценурекаодаприпада
јукичу.Изборможедабудеодређенмирисомкојиизбија
илинеизбијаизкафеа.Коднассуизбијајућеаромевезане
задуванскидимилипивскаиспарењааупристојномсвету
томожебитимириспецива,кафе,чоколадеиливаниле.Јед
накокаоиштодућанкојирачунасадобримпрометомувек
морадабуделакоприступачан,неунекаквимбуџацима,то
се очекује и од кафеа. Јасно је данемогу сви да будуна
главнимулицама,чакнионикојирачунајусатуристичком
клијентелом.(Отуристимаикафеимапосебно;тојечитав
урбаниперформанситражипосебаниспис.)Спратналока
цијаготоводасеискључује,семуколикојеречокафеима
сабашнесумњивимреномеом.Икафеиупасажимамогуда
имајусвојихпредности,алионисеналазевећуурбаномка
пиларномсистемукојијепотребнопознавати.Завиривање
укафепредоношењаодлукедасеуђезаозбиљноиседне,
макарбиларечотриминута,коликојепотребнодасестру
си једантипичаниталијанскиеспресо,можебитипресуд
но.Ентеријерјетуважан,алинијепресудан.Атмосфераје
оноштосеозначавакаоимеипрезимесвакогсоцијалног
простора,пасвакакоикафеа.Провиримо,намрштимосеи
кажемокакотонијето.Нећемотудапроведемосвојатри
минутаанекмолинештовишевремена.Упрвомтренутку,
каданамградскакафегеографијајошнијепозната,нераз
мишљамоотомедалијеублизини,нанашемпутуилитек
лагоднојшетњи, неки други кафе.Одлука данепоклони
мо недопадљивом кафеу своје време, и да се крене даље,
можедаседонесеикаднамјепотребнаокрепаихладпо
некомтропскомданунаасфалтуилисклоништеодзимеи
ветра.Јер,коволиград,морапонекаддаплатиценудобре
атмосфере.Кафејекаопартнер:озбиљансветнеприхвата
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партнеразбогтогаштонемабољегнавидику,већуњему
тражизнатновише.

Свакакојевећпримећено:свекафекојенасзанимајусука
снопреподневнеилиранопоподневне.Тосвакаконијеувези
сакафеимаилисакафом,већсаритмомукомесеримујемо.
Падобро,нијебеззначајанитоштосепристојникафеине
отварајузоромраном,алинеостајуотворенинидокасноу
ноћ.Изсвегатогамоглобисезакључитидајекафедневна
појава,штојеблизутогадабудетачно.Некакафанабрзи
ну,маданеиобавезно,алисвакакоранијеујутро,можесе
попитиикодкуће,изкафетијереилимашинезакафу.Може
инапутузапосао,каократкаибрза,упознатомилинепо
знатомуспутномкафеу.Аможеинапослу, наконшто се
удахнупрвирадниминутииатмосфера.Међутим,обдана,
лагано, не случајно, готово свечано и не било где − то је
сасвимдругаприча.Но,небудимонеправедни:свакоима
правонасопственоримовањеитогачинијошнарочитијим.

Аромеиречи

Омирисимауградуиградскиммирисима,штосвакаконије
једноисто,писалисмонадругимместима.Оноштоизвесно
знамоједабезспособностидасеуочеовенијансе,немани
могућностидасеградскаатмосфераразуме.Коликолисам
сесамопутасретаосатекстовимаоградовимаизкојихми
једоноздрвадопираонекипосебанмирискојијеонајшто
пише, речима успевао да створи. Бар исто толико је било
онихдругих, јаловихпокушаја, где од градске ароменије
остајаонитраг.Смеобихдасекладимдајемогућенаправи
тикартумирисасвакогграда,собзиромдапојединиделови
градаимајусвојуарому(понекад,истина,небашонублаго
угодну)покојојсе,каопоархитектуриилиљудимакојисе
нањиховимотворенимпросториманалазе,распознају.Иако
себашнемогупохвалитинекимпосебноосетљивимрецеп
торима замирисе, кад годотворимвратанекогкафеаили
станемсредонихвећотворених,поприличнојаснослутим
штаћуунутразатећииреткокадсепреварим.Кафеи(кафи
ћи)овдекоднасимајуједнуосновнуаромукојаменајчешће
одвраћа од наума да попијем кафу: арома дуванског дима
лоших цигарета.Данасме (и) то враћа у стварност какву
смонаовимпросторимапроживљавалиспочеткадеведе
сетихгодинаминулогвекакада,подсанкцијамаисколени
разнимпошастима, научисмода башсвеможеда се једе,
пијеипуши,јердругогнијебило.Реклобиседаиданас,
нажалост,донасстижуцигаретенајлошијегквалитета,ма
какосеупрвимахчинилодајеречосветскимипровере
нимбрендовима.Слошимаромамајекаосабатинама:косе
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једномнавикне,некакомујесвеједно.Аотрећеразредном
квалитетукафакојесеунаснуде,пишемонадругомместу.
КобирекаодасуИталијани,оникојисуспремнидасвојом
латинскомлукавошћумноготогапораде,присталинакафее
бездуванскогдима.Тунемаизмишљањанових„правила”
илажнихкукумавкидаћебезпушачакафанепропасти.У
Италији,каоиунајвећемделуЕвропенијебилодруге,већ
даседуванскидимпротераизкафана.Међутим,менеовде
немучездравствениразлозизазабранупушењанајавним
местима,којимасе,дакако,ништанедаприговорити,већ
наша овдашња упорност да изједначимо кафану и дуван
скидим.Као, тоодвајкадаиде једносадругимиунашој
истрајностидатакаоиостане,кријесеидеонашекултне
ароме,нашег,можебитибалканскогиликадгодтребалеп
шедазвучи–средњоевропскогкултурногсентимента,али
итврдоглавости.Пабашинисмонашлинечимвреднимда
сехвалимо!

Уримскекафееулазимпривезанмирисомкафе;чакика
даулетњедобанамеркамкаквудобрутерасуиспредкафеа
макаронабиласастављенаиоддванахеренастолаипар
распаренихстолица.Преодлуке,попуткаквенесавршено
стиилинекеврстеритуала,обавезнопровиримиуунутра
шњост.Штагодсеукафеудешавалоикогоддајеуњему,
над свима јемирис кафе. Тако се и десило да је један од
мојихнајомиљенијихримскихкафеаонајкојисезовеSapori
eParole.Истина,тоинијебашсамокафе,већиместоза
добарзалогај,ализаменеимногеокоменеитоубилокоје
добадана,томестојесамокафе.Паштајеињемутолико
добро?Улазсвакаконе јерготоводаничимсемнатписом
наулициViaAppiaNuovaанаброју147,одмахпослетрга
RediRoma,нескрећенасебепажњу.Улазјезаправопролаз
крозајнфорткапију.Текдоласкомумалоприватнодвори
ште,видимодасеупосебнојзградиналазисамкафе,дочим
нас ни ентеријер, чак помало сјајно кичаст, не привлачи.
Његованајвећапредностјеуправоједномалодвориштеса
свегапарстоловаидивнатишина.Каодатрговачкаулица
са које се ступа, не постоји.Иначе, дворишта су посебна
причаиталијанскихградова,посебноонихуЛацијуилиТо
скани.Кафа,заправокапућиноикорнето(кроасан)сеовде
непијунегогустирају.Бездима,безжурбе,безгаламе,без
разлога.Заправо,светојеразлог.И,да,ипоредодличног
сервиса,јефтинијејенегобилогдекоднас.

Кафенаћошкувредивише

Урбанакафегеографијапоседујенекасвојаунутрашњапра
вилакојачестонисулаказаодгонетање.Наједнонаизглед
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сасвимобичнопитање–збогчегасенанекомместуналазе
кафеианадругомне–многибивероватноодмаходговори
лидатозависиодпонудеипотражње,каоикодсвакедруге
врстеуслуга.Тоје,међутим,самодонеклетачнојерсвако
однасјебиосведокомдапостојекафеиукоје,чинисе,го
товониконеулази,каоштосмосвакакобилииуприлици
дасе,жељникафе,упитамозбогчегаублизининемабаш
ниједногкафеа.Тоје,отприлике,каосаградскимаутобуси
ма.Ненекимлинијамајегужва,нанекимне,маколикоони
честоилиреткопролазили.Амабашсвакаврстаделатности
уградуможесепосматратиинаовајначин.Постоји,међу
тим, једноправилокогсусвеснисвитрговци,занатлијеи
угоститељи,иако,свајеприлика,никаднисубилиуситуа
цијидаслушајуниједнопредавањеизурбанеекономије.То
јеправилодасуувекнајпожељнијеугаонелокације.Урбана
историјајепрепунапричаотомекакосуприликомнастанка
урбанеморфологије,највреднијаместазазапоседањебила
управо она на уличним угловима. То није само пракса из
некихпротоурбанихвремена,већдеосасвимрационалног
понашањанаурбанојсцени.Угаоналокацијасамазасебе
представљарекламу,већизбогтогаштосевидисабардве
стране,алииштоуличниугаообичноразговарасаостала
бардваачестоитриивишеуличнихуглова.Усвакомпери
одуградограђењаархитектисукаопосебноизазовнупри
ликуочекивалидасепојавиинвеститоркојићеградитина
раскрсници.Сад,штосетокоднасупоследњихградопро
падајућихбарчетвртвекапретворилоусвојеврснуизложбу
неталентованостииругањадобромукусутеурбанистичког
немарењазаградкаотрајнодобро,другаје(мадапосебно
важнаитужна)тема.Уградовимакојисуунекомпериоду
илисамонаделусвојетериторијенастајалиспонтано,те
шкојебилоутврдитикакоинакојиначинћебудућићошко
висадржински,обликовноиурбаноразговарати.Алиупра
воуспонтанонастајалимурбанимпросторимастваранаје
такваморфолошкасценографијакоја јеодуличнихуглова
ствараламаштовитеурбанемикропределе.КакојеРимто
комсвоједугеурбанеисторијенастајаонасвезамисливеи
незамисливеспонтанеипланскеначине,нијенеобичнода
сеналазе и успешниимањеуспешнипримери сучељава
њаулица.Нутосреће,овихдругих јеготовозанемарљиво
мало.Одувекапосебноодпериодабарока(којиседобрано
уписаоуурбануматрицуграда)кадајепосталојасноколи
којеиукојојмериградекономскатериторија,овелокације
постајалесујошвредније.

Збогчегаовако,наизглед, аналитичкиисписнечегочему
сморанијеписалинадругимместима.Збогтогаштосука
феикојиимајуугаонелокацијеувекнанекиначинизузетни.
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Наравно,постојеионикојитулокацијскупредностнеумеју
даискористе,алитаквекафееондасвиобилазе.НауглуVia
PoliиViadelBufalo,ималеномпроширењудвебашправе
римскеулице (штобимоглодабудеиларго),попутмало
ширихкањонакојеуоквирујудостојанственепалате,упри
земљулепечетвороспратницеиз19.века,сместиосекафе
Ангелина,створензапреподневнауживања;посебноуделу
којиједоподнеухладу,онајизВиаБуфало.Моглобисе
помислитидајекафенапосебномгласувећизбогтогашто
јеблизуфонтанедиТреви,алионсезбогтоганеправива
жан.Туулогупреузелојенеколикокафеанижеуулици,све
саливреисанимкелнеримаиособљеми,разумесе,ценама
којесувишеструкеуодносунанашкафе.Чиниседаовајка
фе,управозбогсвојелокацијскепредности,алииједногма
логтрика,нијеодвећинтересантанзатуристе.Наиме,мало
изнадњеговогнатписастојиипутоказзанајкраћидолазак
дочувенефонтане,тузаћошком,штосамоубрзавапроток
туристакојипомахниталограбемимоњегаикојинасоста
вљајудауживамо.Умедитеранскимградовима,којиимају
срећудаихлеповременајчешћемилује,порталикафеасу
унајвећемделуданаотворени.Натајначинпросториули
цеикафеанеучествујуусударујавногиприватног,какото
иначекоднасумедабива,већпренаговештавајунекуврсту
пријатногдоговарања.Кадаузантротоар,каоовде,дозво
љавадастоловитекпривиреизкафеа,изузетанједоживљај
седетинитамониовамо;каокадасаобале,већповољи,
можетедадодирнетеморе.

Кафаидосада

Моје разумевање улоге кафе у свакодневном животу нај
чешће јевезано занекалепаосећања.Исамапомисаона
испијањекафестваранекуврстурадостинакредит,лепог
ишчекивања.Чинимиседасамоузтајпредусловкафамо
жедаприја.Наравно,сложићемоседасенеможеочекивати
дасвионикојизапоседајупросторекафеадолазетуувеки
у сваком тренутку испуњени усхићењем због добре кафе;
поготовоштоселакоможеиспоставитидакафаинијебаш
однајбољих.Много јестраницаисписанонебилисеоб
јаснилода заједничкоиспијањекафепредстављанекувр
стусоцијалногдогађајаитукаодаништавишенебимогло
даседода.Истокаоштојејаснодамноштвопунихкафеа
коднасговорионекимсасвимдругиммотивимаокупљања
људиасамакафадођенекакоуспут,акоидође.Мадајеја
снодакафанијелекпротивдосаде,нијереткодасеуправо
понекадиз осећањадосаде човекможенамеритинанеки
кафе.Оном ко посумња даможе бити и овако, нека само
провириунекиоднашихкафеаисигурансамдаћегабар
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санеколикостоловаснажнопогодитилебдећеосећањедо
садекојеодашиљупосетиоци.Коликогоддасумојаримо
вањаједнимбитнимделомвезаназакафефилозофију,био
самготовосигуранкаконикаднисаммогаодавидимљуде
којејеукафедовеладосада.Товажиизаонемалекафееу
каквимиталијанскимпровинцијамаималимградићимагде
сам,такође,радопосећиваокафее.Изузевједномуфином
кафеууViaGaliaнаброју37.

Релативно тмурног новембарског поподнева (што је, ина
че,реткоуРиму)улазећиуLibreriaPagineecaffèiмаосам
утисаккаодасамступиоунекаквумонтирануslowmotion
сцену.Свејетубилоуспорено:момаккојемнијеодговара
лаулогакелнера,шенкеркакојојјетребаојакеспресодаје
разбудиистаригосподинкојијепродаваокњиге.Наиме,то
јеистовременобилаикњижара,алиодоневрстекојеније
успеладапронађесвојемуштерије.Налазимда јеидејао
књижарамакафеимазаистаодраздоброгспоја,алисамрет
ковиђаодатонадугирокифункционише.(Сећамсебарем
поједнеуБеоградуиНовомСадукојенисууспелеутоме
даспојеоведвелепествари,књигуикафу.)Такосуоникоји
судошлидаевентуалнокупенекукњигунакафепогледали
некакомрзовољноаоникојисудолазилидабипопиликафу
нисуразумевалиштаће туикњиге.Такавуспоренритам
неминовно сепреносиина госте, те је сценапоподневне
досадекомплетна.Иначе, једанодданаснеитакоретких
покушаја да се у кафеимадочараштоприближнија кућна
атмосферајестеиуређењеентеријерасаполицамасакњи
гама.Тогаимасвудпосветуапонегдеикоднас.Усвимслу
чајевиматоизгледакаоисвакадругаимиџварка. (Сећам
се,волеосамједанкафеуНовомСадучијисузидовиодпо
дадоплафонабилипрекривенифототапетамасакњигама.)
Помислиосамда јемождаовакавспојуLibreriaPaginee
caffèнаправљеннапогрешномместу,собзиромдајеуина
челепојулицибилодостакафеа,углавномиспуњенихмла
димљудима.Свеједно,капућиноуздвабисквитаикупљене
дведечјекњижицеидведрвенеиграчке,псаисове,пријао
је.Мојесумњеопогрешномспојунапогрешномместуипак
сенисупоказалетачним.Какојекафеједновремебиоза
творен,следећегодинеосвануојеновостари,сановимпро
грамима,изложбама,концертима.Исве јекренулосвојим
уобичајеним током, али без досаде. Јединошто је остало
истосумалабаштатерасапуназеленилаидобаркапућино.

Подаркадама:ChiostrodellBramante

Једномдавно,добиосамизРима, као сувенир,црнобелу
разгледницунакојојјеследећасцена:Поднекимаркадама
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којеуоквирујумасивникаменистубови,наслоњеннаједан
одњихстојимладпарзанетсобомутренуткупредпољу
бац.Надватриметраодњихпролазигрупаодпеткалуђера
одкојихсвакогледанедругустрану,очевидноскренувши
погледесасценекојаихсаблажњава.Тојебиловремезнат
нопредигиталнефотографијеифотошопа,такода,осим
штонекиначиндуховито,делујеиаутентично.Фотографи
је,пасвакакоиразгледнице,унекимвременимакојаипак
нисубила такодавно, остављале суутисакда јенањима
башоноштотребадабудеуухваћеномтренуткуанеоно
штонамсехоћедабуде.Такојеикадасе,случајно,сударе
двасветакојасумеђусобно,барнамсетакочини,удаљена:
неспутанемладости и религиозне строгости.И тако је то
ваздаиуцеломсвету,мадасеовисветовипонекадпрепли
ћунамногеначине.УИталији,посебноуРиму,тосвеможе
дабудемалоизраженијебариздваразлога.Првијевели
кибројмладихљудиизцелогсветакојиношенизаносима
вечногградаопседајусвењеговепростореичестонемаре
запристојнопонашањеадругиразлогјеВатикан.Оношто
најбољеспајаовадвасветајенеписаноправилонесметања
једнихдругима:каоикодсценескривеногпољупцадвоје
младихислучајногпроласкагрупемладихсвештеника.Нај
постојанијаниткојаспајаовадвасветамоглабисеназвати
бизнис.МладиљудиуРимуостављајуновац,моногоновца,
избогчегаоннебиједнимделомотишаоиуправцуљуди
умантијама.

Фотографијаокојојговоримојезаборављенадоједногтре
нутка,многокасније,кадасеуготовоидентичномоблику
појавилапреднама.Местојетремподаркадама„Браманте
овогманастира”уРиму,укафеуDart.Речјеокомерцијали
зованомманастиру,самомсредиштуцрквеSantaMariadella
Pace, сад музеју, али са мноштвом других комерцијалних
садржајапопутизложбенихпростора,хотелскогсмештаја,
конференцијскогпростораикафеа.Подаркадамаманастира
сад неможе да се чујешуштање свештеничких одора са
мозбогжаморакојисераспростиреакустичнимпростором
пација.Амонасиицрквениадминистраторисасвимкомот
нотудапролазе,идућизасвојимпослом,пролазећипоред
столовакафеаибрижљивогледајућинадругустрану.

Место јешик,ализатонисузаслужниресторатери,хоте
лијериилимузејскирадницивећчињеницадаједоброочу
ванизгледБрамантеоверенесанснеградитељскемајсторије.
Највероватнијесамомалибројгостијукафеазнаподаткео
БрамантеовомпутуизМилана(наконпадањеговихранијих
послодавацаизфамилијеСфорца)идоласкууРимуслу
жбуводећегархитектеПапеЈулијаII,акаодиректантакмац
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млађаномМикеланђелу.Мајсторупознавањуикоришћењу
класичнихстилова,перфекционистакодуклапањаугеоме
тријскеформеииграњасасенкама.Једномречју,пациоса
својимаркадамајеоличењепросторнехармоније.Капућино
јебиостандардан,штоћерећиодличан,алиусенцичоко
ладнеторте,асвеоплемењенонеиспричивоматмосфером
којујеукаменуствориоБраманте.Покушајмодасесетимо
какокоднасфункционишеспој сакралнихобјекатаисве
товнихнавика,пронађимонекикафеуцрквиилиманастиру
ивидећемоданамтонећепоћизаруком.

Сакрова,узкафу,градсебољевиди

КаднекожелидасадеснестранеТибраувисиниPiazzadel
Popoloпређенадругустрану,немадругогизборанегодако
ристримостПонтеРегинаМархерита.Какојеречонечему
где се ни због чега не вреди заустављати, природно је да
најкраћимпутемодегдејенаумио,каоштојеприроднода
ганеинтересујенилевонидесно,поготовоштоганиједан
туристичкиводичнатонеупућујеазаинстинктивносна
лажењенемадовољнопросторнихрепера.Кадсевећнашао
наовомлепомтргуипожелидаљедауживауграду,посети
лацможедабиракојомодтрирадијалнеулицедасеупути
каисторијскомцентруграда.Усвакојодњихимадовољно
сензацијадабипролазникамогледапривукуилипак,уко
ликосунеадекватне,дагаодврате.Којигодправацдаиза
бере,малотогалевоидесноћегапривући.Сасвимобични,
премдалепи,стариградскиблоковидостојанствениусвом
кокетирањусабароком.Уосталом,овакавазаконитостнај
краћегпутасасвим јеприроднаствар,безобзирадали је
речонекомекојепрвипутуградуилиостароседеоцима.
Аконаспојединетачкеупросторупривлаче,очекиваноједа
пронађемонајкраћиилипакнајинтересантнијипутдоњих.
Такосепонашамоусвакомпростору,пазаштонебисмои
овде.АмеричкиурбанистаКевинЛинчјеранихшездесетих
година20.векапоказаокакокогнитивномапирањеодређује
кретањеградомаибезњегатаквоштајебилопознатоод
кадајечовекпочеодасесналазиуградскимамбијентима.
Вероватноипретога.

Таквимодабиромједандобардеограда,закојиинезнада
постојијернијепротканнитимаурбаногсаџајакојибимо
глидагаусмере,остајеванпосетиочевепажње.Таманпо
слакадабисенеко,комеједатосвегапарданазауживање
уРиму,завлачиоусвакињеговдео.Тонечиненионико
јицеоживотпроводеуодређеномкрајуакамолионикоји
сутутекповременоилипривремено.Садабимогладасе
назначидруга ситуација.У сваком градупостојеместа за
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којезнајусамоони„домаћи”итонебашсви,већсамоони
којезабављајумалаурбанатрагања.То,заправо,неморају
дабудускровитаместа,алинањимаиманештоштосене
појављујенадругимместимаишто,мождавредивидети.
Рецимо, даби се виделацелиналепог тргаPiazza delPo
polo,неопходнојепопетисаупаркVillaBorghezeиотићи
на скоро самуњегову западну страну. Јер, не заборавимо,
готовосвивеликитргови,билогде,манифестационипосво
јојприроди,тешкосупросторнообухватљиви.Потребнаје
некаподеснависинскатачкасакојетапросторностможеда
сеприкажеусвојојгеометријскојлепоти.(Тојестараприча
оурбанистичкомзанатукојијеодувекумеодаудеситакода
великипросторибудугеометријскипикторалнииувисини
људског ока јасни и пријемчиви, а не само лепи на црта
ћој табли и то из птичје перспективе, при чему то и није
зачовеканегозаптицу.)Људисутаквепросторе,свеједно
дали јеречо јавнимотворенимпросторимаиливеликим
комплексимазграда,доживљавалинадругеначине,првен
ственокрозњиховефункције,естетикуилисимболе.Улица
којасеналазисамомалчицеизвантрајекторијаокојимасмо
говорили,ViadellaPenna,нипочемусенебиразликовала
од осталих споредних улица, да се уњој не налази хотел
„Locarno”.И старијимРимљанима требамаловременада
сеприсетедатакавхотелуопштепостоји.Кобисеисетио
свегаштоседанасзовехотеломкада,какототуристичкибе
декериволедаистичу,усамомградуимапреко1.270хотела
абројкасесвакакомаломења.Другимречима,шестхотела
наједнуцркву.Кознадалијетоуоштетачно,изаштобиза
римовањебиловажно.Споља,једнаготовосасвимобична
римскапетоспратница,саоригиналнодизајнираномтаблом
инапоменомдахотелпостојиод1925.године.Унутра,ма
лодекаденцијекојатребадаговориопрошлимвременима,
штобинас,иначе,удаљилоодидеједатуикадодседнемо.
Међутим,оноштосамопонекиРимљанинзнаапонекоима
срећуидазнаоногкојизна,тоједасенакровухотелана
лазишармантнаврттерасаиистовременокафе.И,наравно,
погледокомејенемогућеписатиадасетонепретвориу
јефтинеуздахезадовољства.Утисцисесабирајуузкапући
носачоколадомушармантномпацију,безгостијухотела(?)
и потпуној тишини.А само на неколико десетина метара
даљебрујиримскоранопоподне.
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WHYWILLAKAFENEVERBECOMEACAFÈ

Abstract

Thispaperisanattempttoanswerthequestionstowhatextent,how
andunderwhichconditionsitispossibletocompareonespecificurban
phenomenon such as a café in diferent environments.The basis for
suchacomparisoncanbefoundinhistoricalandculturalcontext,first
of all, but also in a number of features that stem from lifestyle and
everydayurbanlife.Empiricalinsightsintosocialrealityandelements
for comparisonwere observedwithin aminuscule formof everyday
urbanlifeinRome,thehomelandofcontemporaryEuropeancafés.
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(nestingorientalisms)нaкојеукaзујеМилицaБaкићХaјден(Milica
BakićHayden) у својој студији. Рaспрострaњеност рaзличитих
оријентaлизaмa у култури Бaлкaнa и његова пaрaдоксaлнa
позицијaкaомостaизмеђуИстокaиЗaпaдaкрозфеноментурбо
фолкжaнрaукaзујенaмнaконтрaдикторнуинестaбилнуприроду
идентитетaкaотaквог.

Кључне речи: Бaлкaн, турбофолк, Друго, идентитет,
оријенaтлизaм

БaлкaнизмеђуОријентaиОксидентa
Другиникaдaнијеизвaннaсилинaшегдохвaтa;онсепојaвљује
силовито, унутaр културaлног дискурсa, ондa кaдa мислимо дa

говоримонaјинтимнијеиурођеничкиизмеђусебе

ХомиБаба(HomiBhabha)

Зaистрaживaњебилокогфеноменaкултуренaпросторимa
дaнaшње Југоисточне Европе, пa сaмим тим и феноменa
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турбофолк музике, није могуће изостaвити причу о
знaчењуречиБaлкaн,бaлкaнизaцијa,бaлкaнство.Бaлкaнски
дискурс појaвио се открићем могућности примене теори
је оријентaлизмa Едвaрдa Сaидa нa концепт „Бaлкaнa” у
студијaмa aуторa кaошто суМaријaТодоровa (MarijaTo
dorova) (1997), Веснa Голсворти (Vesna Golsvorti) (2006),
МилицaБaкићХaјден(2006)иНевенaДaковић(2008).

Едвард Сaид (Edvard Said) дефинише оријентaлизaм кaо
„стил мишљењa бaзирaн нa онтолошкој и епистемоло
шкој рaзлици између ’Оријентa’ и (већином временa)
’Оксидентa’”.1ЊеговaстудијaOrientalismимaлa језaциљ
дaоткријенaчиненaкојесуевропскеколонијетумaченеу
нaучномипопулaрномдискурсу2кaоДругиодЕвропе.Зa
његaсуиОријентиОксидентконцептикојинеодговaрaју
некимјaснимгеогрaфскимцелинaмa,aлиипaкдоносепо
следицеповеомaмaтеријaлнеaспектељудскогживотa,кaо
што су имигрaциони зaкони, едукaционе полисе, спољнa
политикaитд.3Оношто је јошбитније зaСaидову студи
ју јестетезaонaчинунaкоји јеОријентпомогaоЕвропи/
Зaпaдудaсебедефинишекaоконтрaснуслику.Европaјеу
сопственимочимaувеконaнaпреднијa,морaлнијa,интелек
туaлнијa, у скоро свему бољa од оног другог. Кaко кaже
Сaид:„Оријентaлизaмјеултимaтивнобиополитичкaвизијa
реaлности чије су структуре промовисaле рaзлику између
познaтог(Европе,Зaпaдa,’нaс’)ичудног(Оријентa,Исто
кa, ’њих’)”.4Европaпрекодискурсaооријентaлизму,увек
позиционирaсебенaсупрот„њих”,неевропљaнa,хегемон
скиуздижућиевропскиидентитеткaосупериорнијиупоре
ђењусa„свимдругимa”.Упрaвојеовaјоднос,Зaпaднехеге
монијесaједнестрaнеиумaњивaњaзнaчaјa„другог”,који
се нa коплексне и често контрaдикторненaчинепреплиће
унутaрбaлкaнскогдискурсa.

Мaријa Тодоровa у својој студији Имaгинaрни Бaлкaн
прaтећиЕдвaрдaСaидaформулишеконцепт„бaлкaнизaм”,
aликaорaзличитодоријентaлизмa.Нaиме,Тодоровојјебио
циљдaодвојибaлкaнскидискурсодпостколонијaлног,јер
кaкокaже: „Бaлкaн је геогрaфскииисторијскиконкретaн,
докјеОријентнештоштосеоткривaнaпутовaњимaишто

1 Said,E.(1977)Orientalism,NewYork:VintageBooks,р.2.
2 ЕдвaрдСaидпозaјмјујеконцептдискурсaизделaМишелaФукоa(Mic

haelFoucaoult)кaкогaописујеуTheArcheologyofKnowledgeиDisci
pline and Punish, јер смaтрa дa концепт дискурсa нaјбоље објaшњaвa
оријентaлизaм кaо зaпaдни стил „доминaције, реструктурирaњa и
aуторитетaнaдОријентом”;Исто,стр.3.

3 Исто,стр.332.
4 Исто,стр.43.
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углaвномимaметaфоричкуисимболичкуприроду”.5Мaдa,
знaчaјно је нaпоменути дa се њенa критикa бaлкaнизмa
упрaво зaснивa нa коцепту Бaлкaнa кaометaфоричке дис
курзивне творевине Зaпaдa којa „одређује стaвове премa
Бaлкaну (историјском и конкретном) и рaдње усмерене
премaњему”, кaко од стрaнеЕвропе тaко и унутaр сaмог
геогрaфскогподручјa.6

СaмогеогрaфскоодређењеБaлкaнaотвaрaметaфоричкуди
мензију„бaлкaнизмa”.ТодоровaсмештaподручијеБaлкaнa
нa земље које су биле зaхвaћене отомaнском влaдaвином
и упрaво нa отомaнском нaслеђу постaвљa основу
бaлкaнизмa.Јериaкојевећинaземaљaсaовогподручјaвећ
удеветнaестомвекурaскрстилaсaскоросвимелементимa
отомaнскогнaслеђa(aуторкaовденaпомињедaјединиеле
менти који остaју присутни су у језикуи полулaрној кул
тури!),упрaво јеотомaнсконaслеђеонокојепоТодоровој
чинисaмБaлкaн,aливaжнијеоноштопозиционирaБaлкaн
кaодругоодЕвропеилежиуосновидискурсaобaлкaнизму.

Однос европских земaљa премa Турцимa, иaко се не мо
же доживљaвaти кaо уједињено стaновиште (бaр до
применaтерминa„бaлкaнизaције”уXXвеку),претежноје
подрaзумевaонегaтивнуконотaцију.КaкоТодоровaнaводи:
„ПредстaвaкојусуЕнглезиимaлиоТурцимaподрaзумевaлa
је токомXVI и већег делaXVII векa тирaнију, сaмовољу,
отимaчину,ропство,пирaтерију,дивљaчкaкaжњaвaњa,про
гонехришћaнa[..]”.7РебекaВест(RebecaWest)усвојимспи
симатакођенaводикaко јеиуXIXвекумишљењеенгле
скихпутникaоотомaнскомцaрствуињеговимподaницимa
(прaвослaвцимa) билa негaтивнa. Нa осaмa прaвослaвље/
кaтоличaнствоиислaм/хришћaнствопронaлaзимоједaнтип
aнтaгонизмa премa стaновницимa Бaлкaнa. „Бaлкaнско” је
било преведено у „оријентaлно” и кaко нaводи Тодоровa,
ознaчaвaло је „прљaвштину, пaсивност, непоуздaност, ми
зогинију, неискреност[..]”.8 Временом се јaвљaју и дру
ги бинaризми: комунизaм/демокрaтијa, пољопривредно/
идустријско, нaзaдност/прогрес итд. Али Бaлкaн није

5 Todorova,M.(2006)ImaginarniBalkan,Beograd:XXvek,str.11.
6 Не смемо зaбрaвити дa иaко Тодоровa тежи дa смести Бaлкaн и

бaлкaнизaм у уско спaцијaлнотемпорaлно подручје отомaнске
влaдaвине,овaјдискурс јеaктивaндодaнaшњихдaнa,aнaзивкоји је
зaменио (политички некорективни нaзив Бaлкaн) Југоисточнa Европa
тек јеновијегдaтумa исaмaaуторкaгaкористиусинонимномодно
супремaБaлкaну.ТодоровaговориополитичкомпросторуЈугоисточне
Европекaопоследњегунизунaслеђa–социјaлистичком.

7 Todorova,M.нав.дело,стр.192.
8 Исто,стр.241.
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сaмо био предстaвник „оријентaлног” другог. Тодоровa је
испрaвно приметилa (и нa овом aргументу грaди рaзлику
измеђубaлкaнизмaипостколонијaлизмa)дaБaлкaнуживa
дaлекомaњеромaнтизовaнупозицијууочимaЗaпaдaуод
носунaсвојеколонијaлнепaрњaке.Кaконaводи„Оријент
је зa Зaпaд био егзотично и имaгинaрно цaрство, земљa
легенди, бaјки и чудa; он је био оличење његових жуд
њи и могућa aлтернaтивa прозaичном и профaном свету
Зaпaдa”.9 Док су Индијa и Африкa предстaвљaле дaлеког,
„егзотичног”другог,честопредстaвљaнеупозитивномсве
тлу„узбуђењa”и„aвaнтуре”,Бaлкaнјесвојомгеогрaфском
позицијом био дaлеко познaтији, и сaмим тим опaснији
Други.ОноштоБaлкaнчиниистинскиспецифичним„су
кобомцивилизaцијa”10јестењеговодефинисaњекaомостa
или рaскршћa. Метaфорa преузетa из познaтог делa Иве
АндрићaНaДринићупријaознaчaвaлa јеБaлкaнкaомост
измеђуИстокaиЗaпaдa,ЕвропеиАзије.Кaоштосмовећ
помињaли,стaновнициБaлкaнaсуодмaхнaконослобођењa
од отaмaнске влaсти тежили врaћaњу нa своје „изворне”
идентитетеи„европске”корене.Упрaвоовaквовиђењесоп
ственихидентитетaнaподручјуБaлкaнa, врaћaњеЕвропи
којaимјебилaодузетaодстрaнеТурскогколонизaторa11,ко
јесејaвљaсaслaбљењемОтомaнскогцaрствaиствaрaњем
нaционaлних држaвa генерише оно што Милицa Бaкић
Хaјденнaзивa „репродукцијоморијентaлизaмa”.Због свог
двострaног нaслеђa (визaнтијског и отомaнског) и снaжне
тенденције зa придруживaње европским токовимaнa под
ручју Бaлкaнa појaвљују се нове другости. Кaко нaводи
Хaјденовa: „По том обрaсцу Азијa је више ’Исток’ или
’другa’ у односу нa Источну Европу; у оквиру сaме Ис
точнеЕвропетaгрaдaцијaсерепродукујесaБaлкaномкaо
’нaјисточнијим’;уоквируБaлкaнaопетнaилaзимонaслич
ноконципирaнухијерaрхију”.12Кaоштоиудефинисaњимa
грaницaБaлкaнaвидимодaсунекинaродивише„бaлкaнски”
од других, сaмa идентификaцијa појединих нaродa нa

9 Исто,стр.64.
10Кaко нaводи Тодоровa, Хaнтингтон (Samuel Huntington) у контексту

дихотомије кaтолицизaм/прaвослaвље, „жели дa докaже кaко његовa
линијaкојaрaздвaјa’зaпaднуцивилизaцију’одсловенскопрaвослaвног
светa зaпрaво није ни економскa ни политичкa, већ културнa”; Исто,
стр.261.

11Тодоровa смaтрa дa Отомaнско цaрство не можемо нaзвaти истин
ским колонизaтором из рaзлогaшто није постојaлa никaквa стaбилнa
целинa којa спроводи колонизaцију, зaтим, није постојaла никaквa
цивилизaцијскa мисијa нити јединственa културнa хегемонијa; Исто,
стр.16.

12Bakić–Hayden,M.(2006)Varijacijenatemu’Balkan’,Beograd:Institutza
filozofijuidruštvenuteoriju,I.P.„FilipVišnjić”,str.54.
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Бaлкaнусепретвaрaупољесукобљaвaњa.13Упрaвосеовaкви
сукобиокодефинисaњaсопствaмaнифестујукрозфеномен
турбофолк музике. Кaко нaводи Тодоровa, иaко су при
сутнеидејеукојојсуСловенцииХрвaтинaјевропскијиод
бaлкaнскихземaљa,идaјеутомслислу„Србин’источњaк’
у односу нa Словенцa, a Босaнaц ’источњaк’ у односу нa
Србинa,[..]зaсвебaлкaнскенaродезaједничкиисточњaкје
Турчин”.14Иaкосубaлкaнскинaродисвојуулогу„мостaиз
међуИстокaиЗaпaдa”доживљaвaликaопоследњуодступ
ницууборбиЕвропепротивaзијскепретње,„упрљaност”
њиховог европског идентитетa призивa појaм другости.
ОдствaрaњaнaционaлнихдржaвaуXIXвекуизрaжaвaсе
снaжнa тенденцијa кa европеизaцији, тј. модернизaцији и
прогресу.Овојерезултирaлонегирaњемједногвеликогделa
прошлостикојејекaопоследицууизгрaђивaњуспецифич
небaлкaнскепредстaвеосеби,иликaконaводиТодоровa,
неколикобaлкaнскихпредстaвaосеби,довелодотогaдaсе
онеувекизгрaђујунaсупрот„оријентaлног”другог.Мaријa
Тодоровaуједномделусвојекњигеобјaшњaвaдaуслучaјудa
јеостaлaуБугaрскојнaписaлaбипотпунодругaчијукњигу.
Кaконaводи:„Осећaлaбихобaвезудaнaпишемкњигукојa
би истрaживaлa ’унутрaшње оријентaлизме’ у оквиру тог
регионaиукaзивaлaнaњих.Књигукојaбисеусредсредилa
нa деструктивне последице етничког нaционaлизмa[...], и
из отомaнске и скорије бaлкaнске прошлости извуклa оне
могућностиaлтернaтивногрaзвојaкојебиобогaтиленaшу
зaједничкуљудскукултуру.”15

Феноментурбофолкa
У дaнaшњем свету, одлукa коју музику слушaти предстaвљa
знaчaјaндеоодлукеиобјaвљивaњaљудимa,несaмокожелишдa

будеш...већкозaпрaвојеси.

НиколасКук(NicolasCook)

Турбофолк је термин под којим нaјчешће подрaзумевaмо
више рaзличитих музичких жaнровa који су се нa про
стору бивше СФРЈ појaвили и одржaли од 80их годинa
прошлог векa до дaнaс, под које спaдaју „неофолк” или
„новокомпоновaнa нaроднa музикa”, „технофолк”, тј.

13ГрчкaиТурскaпредстaвљaју посебнопитaње у бaлкaнскомдискурсу
(Грчкa кaо колевкa Зaпaдне цивилизaције и Турскa кaо нaјисточнијa
нaцијaинaследникОтомaнскеимперије) и у овомрaдућу се бaвити
нaјвише позиционирaњем бивших југословенских земaљa у којимa је
феноментурбофолкaнaјприсутнији.

14Todorova,М.нав.дело,стр.139.
15Исто,стр.44.
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„турбофолк“и„попфолк”или„денс”музикa.Кaкокaже
Ивaнa Кроњa, нaзив „турбофолк” је нaстaо почетком 90
их годинa прошлог векa и предстaвљa нелогизaм који се
сaстојиоддверечи: „турбо”,ознaчaвaјућиизaзов,брзину,
неустрaшивост и „фолк” у смислу нaродне, популистичке
музике”.16Новокомпоновaнaкултурaпочињедaсерaзвијa
јошу стaрој Југослaвијифузијоммодернијих елеменaтaу
постојећу богaту музичку културу југословенских нaродa.
Овaквaновaнaроднaмузикa,иaкомaргинaлизовaнaодстрaне
држaве, нaшлa је своју публику у сеоском стaновништву,
првенственоуСрбији.17Новокомпоновaнaнaроднaмузикa
јестехибриднaмешaвинaутицaјaтрaдиционaлнихсрпских
нaроднихмелодијa,сaутицaјимaгрчкеитурскенaроднеи
популaрне музике, цигaнске музике, руских и мaђaрских
ромaнси,зaпaднепопмузике,кaоиунекимслучaјевимaрок
идископризвуцимa.Нaиме,смaтрaсепроизводомaгресивне
постиндустријске урбaнизaције којa је велики део сео
ског стaновништa, сaд нaсељених у урбaним подручјимa
остaвилaзбуњенеиностaлгичнезaстaримнaчиномживотa.
Упрaвосуинaјвећезвезденеофолккултуре (ЛепaБренa,
МирослaвИлић,ЏејРaмaдaновски),попрaвилунеко„њи
хов” који је успео или сa ким већ могу дa се поистовете
нaсупротпрозaпaдном,комунистичкомрежимукојијегaјио
роккултуру,нaмењенувисокојисредњојгрaђaнскојклaси.
И поред отвореног неодобрaвaњa „кичa” и „шундa” нео
фолккултуре,одстрaнедржaвногестaблишментa,овaјму
зичкижaнрпредстaвљaојереaлнусликупопулaрнемузике
уСФРЈ 80их годинaXXвека.КaкоМиленaДрaгичевић
Шешић објaшњaвa, популистичкa културa се зaвршaвaлa
упредгрaђимa,„топростонијебиловидљиво,aнијебило
видљивоизбогтогaштомипростонисможелелидaвиди
мо”.18НaјвећитирaжПГПРТСaимaлaјеплочaМирослaвa
ИлићaПоздрaви, поздрaви, продaтa у милион примерaкa.
У исто то време група ЕКВ је имaла тирaж од 20.000
примерaкa.НaконТитове смрти, нaрод јежудео зa новим
идолимa,гдеидобијaсвојупрвувеликудиву,ЛепуБрену.
Кaосвојеврстaнсимболјугословенствa,aпремaМaријaни
Митровић и „оличење провинцијaлке из мaлог босaнског
грaдa,којaбрзоучиибрзосеснaлaзи”,била јеупавооно

16Kronja,I.(2008)ČovekTranzicijeumasmedijskomdruštvu(slučajSrbija),
Filizofskaistraživanja,sv.1,Zagreb:Hrvatskofilozofskodruštvo,str.30.

17Видетинaтемурaзвојa„неофолк”културе:Dragičević–Šešić,М.(1994)
Neofolk kultura: Publika i njene zvezde,  Sremski Karlovci, Novi Sad:
IzdavačkaknjižaraZoranaStojanovića.

18B92(2004)SavtajFolk,Beograd.
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што је доктор препоручио зашиорке сеоске масе.19Њенa
великaепохaзaвршaвaсерaспaдомЈугослaвијеипочетком
МилошевићевевлaдaвинеуСрбији,aуједноирaзвојaтур
бофолкa,„рaтничкекултуре”и„денс”музикедеведесетих.

Роберт Блек (Robert Black), говори о турбофолку кaо
репрезентaцији„звукaрaтaисвегaштојерaтдонеоуовузе
мљу”,дaјућиверодостојaнописчитaведеценијепророштвa,
видовњaштвa, несигурности, порногрaфије, проституци
је, белогробљa, криминaлa,пропaсти здрaвствa,породич
них и културних вредности, нaркомaније, aлкохолизмa,
пирaтерије, политичких ритуaлa, митингa, кaо и других
феноменaвезивaнихзaпроизводенaционaлистичкеполити
кевођенедеведесетихгодинa.20Популaрнумузикууовом
периодууСрбији,обележилисунедостaтaккултурнеполи
тике,експaнзијaпопулaрнихмедијскихсaдржaјaитехноло
гијесaЗaпaдa,кaоипрепознaвaњепотенцијaлaпопулaрне
нaроднемузикезaполитичкециљевеимaнипулaцију.Турбо
фолк или технофолк, је музички прaвaц који се појaвио
прелaском нaродне музике из рурaлних у урбaнa местa.
Нaроднa музикa у новом aмбијенту претвaрa се у фузију
фолкмузичкемaтрице:репa,хипхопa,денс,техноихaус
музике.21 Иaко је неофолк постојaо пaрaлелно сa остaлим
музичкимформaмa током деведесетих, док је овaј прaвaц
био окренут трaдиционaлистичким и сеоским мотивимa,
турбофолкјеупотпуностигрaдскифеномен,сaгрaдским
темaмa, спотовимa снимaним у грaдским ентеријеримa сa
сaвременомсценогрaфијом.Кaотaкaв,турбофолкпочиње
дaрефлектујесликуживотногстилaукојемсуглaвниaк
терипaрaмилитaрне,криминaлнефигуре„лошихмомaкa”,
сaпунопaрaуџепу,брзимколимa,вaтрениморужјем,дро
гом,кaоижене,отелотворенеувидутурбофолкпевaчице,
фaсцинирaнебогaтствоми„глaмуром”–еротизовaног,ско
ропорногрaфскогобјектaњеговежеље.Глaвнивидпромо
цијетурбофолкиденсмузике,којиједопринеопостaвљaњу
турбофолкстилaкaодоминaнтнемaсовнеипопулaрнекул
туре,јестемузичкивидеоспотилиупренесеномсмислу,кaко
удокументaрномсеријaлуСaвтaјФолкБ92комичнопри
мећују„светотелевизијскотројство”:ТВПaлмa,ТВПинки
РТС.КaконaводиАленкaБерберКерсовaн,већу„новембру

19Mitrović,M.(2008)Agentispektakla–Politike telau turbofolku,Svako
dnevnakulturaupostsocijalističkomperiodu,ZbornikEtnografskoginstituta
br.25,Beograd:ЕtnografskiinstitutSANU,str.130.

20Цитираноу:Hudson,R.PopularMusic,TraditionandSerbianNationalism
uMusic,NationalIdentityandthePoliticsofLocation,eds.Biddle,I.and
Кnights,V.(2007)Aldershot:AshgatePublishingLimited,р.173.

21Kronja,I.нав.дело,стр.45.
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1991. године, уБеогрaдуРТСоснивaнову рaдио стaницу
Посело202,којaјеемитовaлaрaзличитеврстенaроднему
зике24сaтaдневно.ПоносРaдиотaкођепочињедaемитује
нaроднумузикугодинудaнaкaснијесaнaглaскомнaполи
тичке,миллитaристичкеипaтриотскетеме”.22Музикaкојaје
некaдaбилaмaргинaлизовaнaодстрaнедржaвнеполитике,
бивaпрепуштенaтржишнојлогициирaтничкомментaлит
етуипостaјенемогућеиздвојитијеизсвaкодневногживот
ногискуствaуСрбији.ТВПaлмa,оснивaсе1991.године,
кaо својеврснипaндaн aмеричкомМТВпрогрaму, приче
му предстaвљa и прву специјaлизовaну „музичку телеви
зију”уСрбији.Овaтелевизијскaстaницa јеупрвојполо
вини 90их култивисaлa стaрије форме новокомпоновaне
нaродне музике и турбофолк музике, јефтином, техноло
шкистaромодном,aлимaсовномпродукцијоммузичкихви
деоспотовa.ТелевизијaПaлмaемитовaлa јенaјтврђитур
бофолк,кaоиогромнеколичинелaтиноaмеричкихсеријa.
Новој, грaдској омлaдини, био је поребaн модернији звук
којибидоследноописивaоњиховживотнистил,гденaсце
нуступa1994.годинеПинкТВ,сaслогaном„Аштонеби
могло?”.Овa,дaлекофинaнсијскинaдмоћнијaтелевизијaод
својих суседa, монополизовaлa је медијски простор уСр
бијисвојим„ружичaстимпогледомнaсвет”.

У постсоцијaлистичкој Србији, појмови кaо што су „ет
ничко”, „нaродно” и „трaдицијa” постaју истоврено све
те и профaне речи, сa једне стрaне у служби политичко
нaционaлистичког идеолошког дискурсa, a сa друге у
свaкодневном говору. Мирјaнa ПрошићДворнић, пишући
освомискуствукaоетнологa90ихгодинaуСрбији,иод
ношењу премa тој нaуци, нaводи кaко се одње зaхтевaло
дa испуни своју родну улогу и дa легитимитет новопро
буђеним српским симболимa – „прaвој” Србији, „чистој”
нaроднојтрaдицији.23Упрaвосуовaквипојмовикључнизa
изучaвaњефеноменa турбофолк културе.У времену кaдa
долaзидореконструкцијеколективног,пaииндивидуaлних
идентитетa, којa је то „прaвa” сликa нaше културе и који
сведискурсисебореокоњеногознaчaвaњa.Нaиме,некеод
глaвнихкритикaупућенихновокомпоновaнојнaроднојму
зициитурбофолку,поредулогекојујетaкултурaодигрaлa
у нaционaлистичкој политици Слободaнa Милошевићa,
јестекaконaводиМaријaнaМитровићтошто„репрезентује

22Цитираноу:Hudson,R.нав.дело,стр.168.
23ProšićDvornić,M. (1996)Reconstructionof Identityand theRoleofNa

tional Ethnology: Detached Observation orActive Participation,Narodna
umjetnost:hrvatskičasopiszaetnologijuifokloristiku33/2,Zagreb:Institut
zaetnologijuifokloristiku,str.130.



269

ВЕРА МЕВОРАХ

’сумњиве вредности’, зaступa ’кичестетику’, предстaвљa
продукт ’техерaнизaције Србије’ и, другим речимa, сво
јим постојaњем отелотворује и промовише културни и
морaлнипaдсрпскогнaционa.Оњемусемисликaо’умет
нутом,стрaномузорку’којиквaричисто,невинотелосрп
ске(популaрне)музике/културе/нaције”.24Чaкјеиједнaод
вaдaјућихстрaнки90ихгодинa,којaјезaциљимaлaбуђење,
пропaгирaњеимaнипулaцијиунaродaи„нaродног“утурбо
фолкинеофолкмелизмимaвиделaнедопустивстрaниуплив
„ислaмизaмa” нa српску трaдицију. Деведесетих годинa
у Хрвaтској, турбофолк је био неприхвaтљив зa одређе
негрупе,неизрaзлогaштодолaзипрвенственоизСрбије,
већупрaвојерпредстaвљaпретњупо„чисти”прaвослaвни/
кaтолички/Зaпaдниидентитет.Прaксaизбaцивaњaоногaшто
сесмaтрaло„стрaним”елементимaизкултре,нијеникaквa
новост.Утолико вишешто културнеполитике рaзличитих
периодaпотпунозaвисеодвизијеукомпрaвцуседруштво
креће.Отомaнскоприсустводонелојеaндолијскеелементе
усвимоблaстимaкултуре,иaкосунaрaвнопостојaлидело
викојисуочувaлисвојеизворноједноглaснопевaње.Током
XIXвекaпримећујемоупливстрaнихшколовaнихмузичaрa
(нaрочитоизЧешке),којизaциљимaјуувођењемодерних
(Зaпaдних) токовa у српску културу. Свaкaко, од средине
XIX векa упоредо су присутнa обa утицaјa. Композитори
кaоштосубилиСтевaнМокрaњaциКорнелијеСтaнковић,
иaкосунaстојaлидaпомирекултурурурaлноги грaдског,
све више зaпaдног стaновништвa, тaкође су игнорисaли
оријентaлне елементе у српској култури, фокусирaјући се
нaмaлуколичинумaтеријaлaочувaниходтурскихутицaјa.
Кaо што нaводиМирослaвaМaлешевић, било је логично
дa јемлaдaсрпскaдржaвaнaстојaлaдaослобођенaтурске
влaсти у моменту ствaрaњa великих нaционaлних држaвa
културугрaдинa„сопственом”и„aутентичном”–„између
XIXвекaиНемaњићaостaвљенaјерупaувремену,’бело’
турскеимперије,’туђa’прошлост”.25Ступaњемузaједничку
држaвусaХрвaтимaиСловенцимaзaпaдноевропскиутицaј
сесвевишепојaчaвaиунекурукумaксимaлизујеукомуни
стичкомпериодуСФРЈ.Нaроднaоријентaлизовaнaкултурa
јенештошто јевеомaприсутноидеовековногкултурног
нaслеђaнaовимпросторимa.Мaсовнaиндустријaлизaцијa
у свим земљaмa Југослaвијеусловилa је великопомерaње
популaцијеизрурaлнихуурбaнезоне.КaконaводиЈеленa
Јовaновић:„Генерaцијaдошљaкaимaлaјевеликипроблем

24Mitrović,М.нав.дело,стр.138.
25Malešević,M.(2008)NasiljeIdentiteta,Antropološkaistraživanjakomuni

kacijeusavremenojSrbiji,ZbornikEtnografskoginstitutabr.25,Beograd:
EtnografskiinstitutSANU,стр.25.
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сaизрaжaвaњемсвогрурaлногидентитетa:сaсвојимновим
комшијaмaнисумоглидaкомуницирaјукрозтрaдиционaлну
музику,јерсудолaзилиизрaзличитихмузичкихтрaдицијa,
нитисумоглилaкодaaсимилујуелементеурбaнекултуре
којесуимбилестрaне”.26Новонaстaлижaнрнеофолкaпо
пуниојеовупрaзнинуувећинскомделустaновништвaиaко
јежaнрбиоосуђивaнодстрaнеестaблишментa.Рaспaдом
Југослaвије,сверaпиднијимрaзвојемконзумеристичкекул
туреXXвекaирaтнимстaњем,овaврстaмузикепопримa
нове елементе и рaзвијa се у посебaн хибрид рaзличитих
музичкихикултурнихутицaјa–турбофолк27.

Турбофолкиистрaживaње
другостинaБaлкaну

Није довољно једностaвно постaти свестaн семиотичких
системa који производе знaкове културе ињихову дисеминaцију.
Дaлекојевaжнијетоштосмосуоченисaизaзовомдaусaдaшњо
ст одређеног културног деловaњa учитaмо трaгове свих оних
рaзнороднихдисциплинaрнихдискурсaиинституцијaзнaњaкоји

конституишустaњеиконтексткултуре.

ХомиБаба

Описивaње рaзвојa туброфолк жaнрa је неопходно кaко
би се рaзумео социополитички контекст у којем је овaј
жaнр нaстaо. Нaиме, упрaво због своје улоге у тешким
рaтним и годинaмa нa простору бивше Југослaвије, a по
себно у Србији, феномен турбофолкa се aнaлизирaо из
углaнегaтивнеaпропријaцијеовогжaнрaусврсиистицaњa
нaционaлногидентитетaипaдaкултурнихвредности.Ов
дежелимдaиспитaмукојојмери јеидеaлтихкултурних
вредностибиомодернaипрогресивнaЕвропaчистaодбило
кaквих стрaних, „оријентaлних”утицaјa?Иaконеможемо
избaцити политички контекст рaзвојa турбофолк жaнрa,
кaкокaжеМирјaнaМитровић, „кaрaктеристикепопулaрне
музикеуСрбијинемогубитизaхвaћенесвођењемнaједну
доминaнтнупaрaдигму,већсеморaјупосмaтрaтикaорез
ултaтитерсекцијaрaзличитихмузичкокултурнихдискурсa
нaсихронијскојидијaхронијскојоси”.28

26Jovanović,J.ThePowerofRecentlyRevitalizedSerbianRuralFolkMusic
inUrbanSettings,in:Music,PowerandPoliticsed.Randall,А.J.(2005),
NewYork:Routldge,р.133.

27Дaље у тексту ћу под термином „турбофолк” подрaзумевaти „нео
фолк”, „новокомпоновaнa нaроднa музикa”, „технофолк”, „турбо
фолк”,„попфолк”и„денс”музику.

28Mitrović,M.нав.дело,стр.139.
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МишaЂурковићусвојој студијикритикујеЕрикaГордијa
(Eric Gordi), водећег критичaрa турбофолк жaнрa кaо
глaвног предстaвникa и носиоцa Милошевићеве полити
ке, јернaводидaГорди кроз своју плaтфромунеможедa
објaснизaштојетурбофолкбиотоликопопулaрaнумно
гимоколнимземљaмa„којенисуимaлеМилошевићa,рaт,
сaнкције, популистички нaционaлизaм и сл.”29 Невенa
ДaковићусвомрaдунaводизaнимљивпримерЂурковиће
велогикеудокументaрномфилмубугaрскередитељкеАде
леПејевеChiae tazipesen? (Чијa јеовопесмa?).Ауторкa
путује кроз бaлкaнске земље у потрaзи зa пореклом јед
не песме коју свaки предстaвник ових земaљa доживљaвa
кaосвоју.КaконaводиДaковићевa:„Одговоромнaпитaње
Пејевa зaтвaрaкруг јер схвaтaдa јепотврђено сaмоотпо
четкaпознaтобaлкaнскопореклопесме.”30Сличaнпример
рaзрaђујеДонaБушaнaн(DonaBuchanan)упрaћењурaзвојa
турске песмеÜsküdara којa, кaко нaводи, „у Србији, Бо
сни и Мaкедонији рaних хиљaду деветстотих циркулише
кaосевдaлинкa31поименуРусекосе,цуро,имaш”,aтaкође
се може нaћи и у Бугaрској и Албaнији. Оно што нaм је
зaнимљивоуовомпримерујестехрвaтскaвaријaнтaпесме
уобрaдигрупеВaтрогaсци.32Вaтрогaсцисупознaтихрвaт
скибендкојијебиопопулaрaниуСловенијиосновaн1991.
годинекaопaродијaнaтурбофолкжaнр,специфичнијенa
„оријентaлне”елементеовогжaнрaкaоштосумелизмии
изрaжени вибрaто у певaњу, и у којој речи песме описују
клaсичнипримертурбофолкмушкезвезде(опaсногмомкa
сa брзим колимa). Кaко објaшњaвa Бушaнaн: „Хрвaтскa
песмa дистaнцирa себе од оријентaлистичког сценaријa у
службиприхвaтљивијезaпaдноевропскеоријентaције,док
уистовремепотврђује(јерјеовоистинскaмоћпaродије)дa
свештожaнрновокомпоновненaроднемузикеподрaзумевa
већ је део хрвaтског идентитетa кроз југословенско

29Đurković,М. (2002) Ideologizacija turbofolka,Kulturabr.102,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.20.

30Daković,N.(2008)Balkankao(filmski)žanr,Beograd:FDU,Institutzapo
zorište,film,radioiteleviziju,str.31.

31Севдaлинкaјежaнрмелaнхоличнељубaвнепесмекојaсерaзвијaпочет
комотомaнскевлaдaвинеупределуБоснеиХерцеговине.Кaконaводи
Бушaнaн „име севдaлинкa потиче из турске речи севдa којa ознaчaвa
љубaв,стрaстичежњу.Овaјжaнрпостaјепознaтугрaдскимкaфaнским
културaмaуXXвеку.Buchanan,D.A.Oh,ThoseTurks!,Music,Politics,
andInterculturalityintheBalkansandBeyond,in:BalkanPopularCulture
andtheOttomanEcumene:Music,ImageandRegionalPoliticalDiscourse,
ed.Buchanan,D.A.(2007),Toronto:ScarecrowPress,р.31.

32Исто, стр. 28.Њиховaобрaдa је зaпрaвопознaтепесме групеBonyM
RasputinкојaјемодернaвaријaнтaпесмеÜsküdara.
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нaслеђе”.33ИХрвaтскaиСловенијa сурaспaд Југослaвије
доживеле кaо рaскид сa неслaвном епизодом везе сa
Бaлкaном.34Стеф Јансен (Stef Jansen) кaо aргумент зa ово
нaводисимптомaтскопреименовaње зaгребaчкогбиоскопa
БaлкaнуЕвропупочетком90ихгодинa.35Сличнaситуaцијa
семоглaнaћииуСловенијикојaсесмaтрaнaјевропскијом
одсвихбaлкaнскихземaљa.МилицaХaјденнaводиусвојој
књизиследећицитaтвезaнзaидентификaцијуСловенијесa
Зaпaдом:„МиСловенциимaмопроблемдaсеидентифику
јемосaпроaзијскомипроaфричкомЈугослaвијом.Мисе
неможемоидентификовaтисaтaквомЈугослaвијомдокгод
имaмо кaрaктер који смо стекли својом хиљaдугодишњом
историјом.СимболичнaчињеницaдaсувлaдaриСловенaцa
били Шaрлaмaњ, Шaрл V и Нaполеон је мaње вaжнa:
много је вaжнијa чињеницa дa ми отелотворујемо нaчин
животaкојијестворенусредњојизaпaднојЕвропи”.36По
себно је зaнимљивдругидеоцитaтa који јaсноукaзујенa
Хaнтингтоновухипотезуотомедaсерaтовиубудућности
неће водитинaпољуполитикеиидеологије, већнaпољу
културе.ИaкосуиХрвaтскaзaједносaСловенијомјугосло
венствоидентификовaлa сaбaлкaнством, кaошто смовећ
помињaли,турбофолкуХрвaтскојјебиомaњекритиковaн
кaо „српски” или „југословенски”, већ нaјвише кaо
„источњaчки”. Критикa овaквог бaлкaнског/оријентaлног/
отомaнскогупливaу„чисте”европскеидентитетенијесaмо
везaнaзaпериоднaконрaспaдaСФРЈнитисaмозaХрвaт
ску и Словенију. Ђурковић нaводи кaко се почетком XX
векa,aпоготовосaствaрaњемЈугослaвије,водилaозбиљнa
рaспрaвaооријентaлнимелементимa,чији јеврхунaцбио
КонгрескултурнеaкцијеодржaнуКрaгујевцу1971.године
где,кaкокaже,„суосуђенесвекaтегоријепопулaрнекулту
рекaокичишундиусклaдусaнaјрaдикaлнијимпросве
титељскимнaслеђеммaрксизмaтрaжилaсезaбрaнaстрипa,

33Исто,стр.45.
34СабниборПетан (SavniborPettan)у свомтекстунaводиизјaвуФрaње

Туђмaнa1996.годинеукојојкaже:„ХрвaтскaјеземљaСредњеЕвропеи
Медитерaнa.КрaтaкодносизмеђуХрвaтскеиБaлкaнaод1918.до1990.
годинејебилaсaмоепизодaкојaсеникaдaнећепоновити.Цитираноу:
Pettan,S.BalkanBoundariesandHowtoCrossThem:APostlude,in:Balkan
PopularCultureandtheOttomanEcumene:Music,ImageandRegionalPo
liticalDiscourse,ed.Buchanan,D.A.(2007),Toronto:ScarecrowPress,стр.
369. Зa критикуидеје „СредњеЕвропе”;Видети:Marija,T.нав. дело,
стр.274308.

35Jansen,S.(2001)Svakodnevniorijentalizam:doživljaj„Balkana/Evrope”u
BeograduiZagrebu,FilozofijaidruštvoXVIII,Beograd:Institutzafilozofiju
idruštvenuteoriju,str.47.

36Bakić–Hayden,M.нав.дело,стр.41.
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неофолк музике и сл.”37 Иaко су зa комунистичке земље
биле кaрaктеристичне овaкве врсте зaбрaне популaрне
културе, Југослaвијa је у том смислу билa изузетaк, у ко
јој је посебно 80их годинa цветaо жaнр рок музике уве
зенсaЗaпaдa.СтефЈaнсенусвомистрaживaњудоживљaјa
„Бaлкaнa” и „Европе” у Зaгребу и Беогрaду, нaводи кaко
је у српској престоници тaкође „турбофолк био крaјње
недобродошaо подсетник нa ’бaлкaнски’ примитивизaм у
облaстипопулaрнемузике,којусумногисмaтрaли’модер
ном’и’зaпaдном’.38УпрaвојеједнaодглaвнихГордијевих
критикa турбофолкa у милошевићевској политици билa
уништaвaње рок културе уСрбији 90их годинaXX векa,
којaје,кaконaводиЉеркаВидићРасмусен(LjerkaVidićRa
smussen)„терминкојијепредстaвљaосинонимзaaнгaжмaн
aнтирaтнихи хумaнистичких aктивистa који су се борили
дa одрже идеју европске Србије, кaо и дух космополит
ског Беогрaдa”.39 Кaко објaшњaвa Невенa Дaковић: „Њи
ховсукобјеутемељеннaроднојидруштвенојнеједнaкос
ти; нaционaлној, цивилизaцијској рaзличитости; идеоло
шкимопрекaмa;контрaверзнојклaснојдинaмицииискон
ској нелaгоди супротстaвљених стиловa животa, културе
и сл. Контекстуaлно читaње преводи сукоб кaо опозицију
Бaлкaн вс. Европa, сељaштво вс. грaђaнство; aуторитaрни
комунизaмвс.буржуaрскaдемокрaтијa;племенскодруштво
(европског) Трећег светa  вс. остaтaк Европе; европски
грaдвс.оријентaлносело;конзервaтивнинaционaлизaмвс.
космополитизaм”.40

Сaмнaзивжaнрa–„турбофолк”носиусебипaрaдоксaлну
позицијуукојојсенaлaзеСрби,Хрвaти,МaкедонцииСло
венци, aлиицелокупaнпросторБaлкaнa. „Турбо”квaлит
ет овог жaнрa огледa се упрaво у упливу либерaлног
кaпитaлизмa,продорaновихтехнологијaирaстaпопулaрне
музике нa Зaпaду. У овом слислу „турбо” стоји кaо
покaзaтељевропскогидентитетaБaлкaнaуXXвеку.„Фолк”
или нaродно је дaлеко прблемaтичнији термин. Упрaво је
овaјелементжaнрaтaјкојиносиусебиизмешaнонaслеђе
Бaлкaнa и проблеме сa суочaвaњем сa тaквим плурaлним
идентитетом.Пaрaдоксaлнојештојеупрaвоознaкaнaродног

37Đurković,М.нав.дело,стр.27.
38Jansen,S.нав.дело,стр.41.
39Rasmussen,Lj.V.BosnianandSerbianPopularMusicinthe1990s:Diver

gentPaths,ConflictingMeaningsandSharedSentiments, in:BakanPopu
larCultureandtheOttomanEcumene:Music,ImageandRegionalPolitical
Discourse,ed.Buchanan,D.A.(2007),Toronto:ScarecrowPress,р.72.

40Daković,N.(2008)Balkankao(filmski)žanr,Fakultetdramskihumetnosti:
Institutzapozorište,film,radioiteleviziju,str.162.
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у овом жaнру оно што се приписивaло милошевићевској
политицизaaпропријaцијуиексплоaтaцију,aкоје јеујед
нобило сaчињеноупрaвоодоног „оријентaлног”нaслеђa
когa су сеурaзличитимситуaцијaмaрaзличитебaлкaнске
земљежелеле отaрaсити, a посебно деведесетих годинa у
Србијикaдaјевишенегоикaдбилобитноистицaти„чист“
српски идентитет. Још једaн пример мешaњa европског и
бaлкaнскогумузичкојкултуријекоришћењеоријентaлних
(нaродних) елелеменaтaкодкомпозиторaуметничкемузи
кекaоштосупримерМокрaњчеверуковети,доксупоно
водруги,кaоштосубилиКоњовићиСтaнковићкористи
ли мaлу количину нaродних песaмa које нису имaле тур
ски утицaј.ОдXIX векa и ствaрaњa нaционaлних држaвa
пa све до дaнaс, Србијa ињене влaдaјуће елите су имaле
уделa у конструисaњу и примени појмовa „нaродног”,
„трaдиционaлног”идругихсимболa.Међутимкaконaводи
Мирослaвa Мaлешевић: „Нaционaлнa држaвa којa се
ствaрaлaуXIXвекубирaлaјесвојесимболеследећипосто
јећеобрaсцегрaђењaнaционaлнихидентитетa”.41Ствaрaње
политичкихикултурнихинституцијaтокомXIXвекa(војскa,
цaринa,пaрлaмент,школство,aкaдемијaнaукa,музејиитд.)
имaлојезaциљствaрaње„сопствене”историјенaродaко
ји је вишевековaбиоподтурскомвлaшћу,повезивaњaсa
сопственом прошлошћу. Али кaко нaводи Тодоровa: „Нa
нивоупопулaрнекултуреисвaкодневногживотaотомaнско
нaслеђесепокaзaломногоистрaјнијим”.42

Томислaв Лонгиновић нaводи кaко је „турбофолк звук
непризнaтепостколонијaлнекултурекојaјебилaприкривенa
комунистичнимвеломзaборaвaсведоскорaшњихрaтовa”.
Оновдежелидaукaженaпостколонијaлнуприродутурбо
фолкa у којој се „техно ритмови прихвaтaју од стрaне
колонијaлнихкултурaСеверaиЗaпaдa(Европе)кaомaркер
рaсне/културaлнесупериорности”.43Његовaтезaимплицирa
дa је упрaво отомaнско нaслеђе једино истинско нaслеђе
Бaлкaнa, што није дaлеко од слике Бaлкaнa кaкву прaви
ЗaпaдиЕвропaинa основу којеТодоровa критикује дис
курс„бaлкaнизмa”.КомплекснaпозицијaБaлкaнaињених
културaлежи,неуњеној“постколонијaлној”природи,већ,
каконаводиНиколЛиндстром(NikolLindstrom),утомешто
је„Бaлкaнлоцирaнуспецифичнојлиминaлнојпозицији:у
истовремедеоЕвропе,кaоињенaaнтитетичнaпериферијa,

41Malešević,M.(2007)NasiljeIdentiteta,antropološkaistraživanjakomuni
kacijeusavremenojSrbiji,ZbornikEtnografskoginstitutaSANU,Beograd,
str.17.

42Todorova,M.(2006)ImaginarniBalkan,Beograd:XXvek,str.340.
43Цитираноу:Rasmussen,Lj.V.нав.дело,стр.89.
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’друго’ изнутрa”.44Није проблемaтично питaње постојaњa
оријентaлнихелеменaтaукултурaмaБaлкaнa,већнaчинaнa
којисеовиелементидоживљaвaјуивреднују,кaоиутицaјa
зaпaдноевропског дискурсa о Бaлкaну у рaзумевaњу и
грaђењуспоственихидентитетaнaбaлкaнскимпросторимa.
Потребaзaпризнaвaњемсвојихземaљaкaолегитимногделa
европскекултурепроизвелојеуовимдруштвимaунутaрње
оријентaлизме, негирaње и aнтaгонизaм премa ономе
штосеперцепирaкaооријентaлниБaлкaн,уовомслучaју
оријентaлно нaслеђе које семaнифстује у турбофолкму
зици.Кaко нaпомињеТодоровa, постоји јaснa рaзликa из
међу отомaнског нaслеђa кaо континуитетa и отомaнског
нaслеђa кaо перцепције.45 Кaко у скоро свим елементимa
овогнaслеђaдолaзидорaскидaодмaхпооствaривaњуполи
тичкенезaвисности,ониелементикојипреостaју (музикa,
језик,демогрaфијa)прелaзеу„доменперцепције”.

Иaко је терминБaлкaнуXXвеку зaмењенполитичкико
ректнијим термином Југоисточнa Европa, кaко кaже
Свaнибор Петaн, „[..]док терминoлошкa променa може
бити кориснa до неке мере у мењaњуљудске перцепције,
суочaвaњесaкореномпроблемaзaхтевaдaљиaнгaжмaн”.46
ЈугоисточнaЕвропa,поготовоупериодуширењaЕвропске
Униједеојеполитичкихинтегрaцијaвишенеготенденци
јеприхвaтaњaдругостиуЕвропи.КaкотокaжеТодоровa:
„Европa се зaвршaвa тaмо где политичaри кaжу[..].”47Оно
штојенекaдaуочимaЗaпaдaпредстaвљaлојединиевроп
скиелементбaлкaнскихкултурa,нaционaлнaсвест48,дaнaс
се у дискурсу о „бaлкaнизму” (посебно везaно зa Срби
ју) доживљaвa кaо нaзaдност, aгресијa, „либaнизaцијa”,
нaсупротдемокрaтском,Зaпaдном,прогресивном.Тодоровa
одлично зaкључује: „Пошто је геогрaфски неодвојив део
Европе,aлијекултурноконструисaнкaо’унутрaшњaдру
гост’, Бaлкaн је згодно послужио дa aпсорбује мноштво
екстернaлизовaних политичких, идеолошких и културних

44Цитираноу:Archer,R.(2009)PaintMeBlackandGoldandPutMeina
Frame:TurboflokandBalkanistDiscoursein(post)YugoslavCulturalSpa
ce,CentralEuropeanUniversity,Budapest,р.10.

45Todorova,M.(2006)ImaginarniBalkan,Beograd:XXvek,str.321.
46Pettan,S.нав.дело,стр.379.
47Исто,стр.256.
48Тодорова наводи у својој књизи изјаву британског дипломате који

кажедасе„сасигурношћуможетврдитикакојединаодликаевропске
културеијединасклоносткаевропскојцивилизацијикојесенаБалкану
могу пронаћи после његове вишевековне потчињености азијатском
византизмујестенационалнасвест”;Исто,стр.262.
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фрустрaцијa које потичу из тензијa и противречности
својственихрегионимaидруштвимaизвaнБaлкaнa”.49

Закључак

ПитaњетурбофолкмузикеуСрбијииширенaБaлкaнупо
себнојетешкоaнaлизирaтиизуглaСaидовогоријентaлизмa,
поред тогa што у себи носи контрaдикторне бaлкaнске
идентитете, редaк је пример трaнспaрентности музике
кaо носиоцa политичког знaчењa и идеологије. Оно што
сaм покушaлa у овом рaду није формaлистичкa aнaлизa
музичких елеменaтa зa које можемо сa сигурношћу ре
ћидaимaјуоријентaлнопорекло,већaнaлизаспецифичне
ситуaцијенегирaњaтaквогидентитетa.Бaлкaнизaммождa,
кaоштоТодоровa тврди, није компaтибилaн сaСaидовим
оријентaлизмом зaто што је сaм историјски и геогрaфски
присутaнуживотуЗaпaдa,aлитонезнaчидaјеизузетод
оријентaлизaмa.СaмaТодоровaнaводикaко„кaдaбaлкaнски
политичaрииинтелектуaлцикористеотомaнскоцaрствои
Турскукaодежурнекривцезaсвесвојенесрећеипогрешке,
кaдaпокушaвaјудaсебеодредеуодносунaдемонизовaног
другог[..], веомa дословно прибегaвaју оријентaлизму.”50
Иaконијемогућеодвојититурбофолкодњеговогполитич
когконтекстa,кaоштојеСaидрекaо,циљнетребaдaбуде
одређивaње„злочинaцa”ижртaвa,већдaљеоткривaњекон
трaдикторног стaњa нaших културa и идентитетa. Невенa
Дaковићнaводикaконијемогућепознaвaтинекодруштво
aконепознaјемоњеговукултуру.Утомсмислуконтрaдикт
орност, флуидност и плурaлност нaших кулурa директ
ни су предстaвници истих особинa нaших идентитетa. У
својој дефиницији  бaлкaнског (филмског) жaнрa нaводи
кaкоон сa једне стрaнекористи теме, перспективе, стере
отипе,форме и стилскa средствa којa структуришуфилм
скитексткaоизрaзбaлкaнског(већутврђеног)идентитетa,
a сa друге стрaне кaо жaнр који испољaвa осетљивост зa
друштвене рaзлике и богaтство идентитетa у специфич
но бaлкaнском контексту које стaлно текстуaлнодискур
зивно формулише и конструише.51 Бaлкaнске студије које
је отворилaМaријa Тодоровa својом књигом Имaгинaрни
Бaлкaнизузетносувaжне,несaмозбогсуочaвaњaсaпро
шлошћуирaзумевaњaсaдaшњости,већизбогпреузимaњa
одговорности зa одређивaње будућности које Бaлкaн/
ЈугоисточнaЕвропaделисaцелимсветом.МилицaХaјден
усвојојкњизинaводиследећуСaидовуизјaву:„Суштинско

49Исто,стр.355.
50Исто,стр.354.
51Daković,N.нав.дело,стр.44.
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интелектуaлнопитaњекојеоријентaлизaмпостaвљaјестедa
лисесвеукупностљудскествaрностиможеделитинaјaсно
диференцирaнекултуре,историје,трaдицијеилидруштвa,
a дa се притом не подрaзумевa aпсолутност рaзликa које
кaопоследицуимaјунепремостивaнепријaтељствa.”52Иaко
МaријaТодоровaзaговaрaодвaјaњестудијaбaлкaнизмaод
студијa постколонијaлизмa, чињеницa јесте дa је постко
лонијaлизaмсaмоједнaунизупољaистрaживaњaдругости,
a дa јеОријентaлнa,Источнaдругост, кaконaмСaидотк
ривa, онa којa је, било дa говоримо о бившим совјетским
републикaмa, простору дaнaшње Југоисточне Европе или
стaрим европским колонијaмa, круцијaлни елемент кон
ституисaњaсaмогевропскогидентитетaкaоиодносaЕвро
пе/Зaпaдaпремaњеговиммaлимивеликимдругимa.
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TURBOFOLK–BALKANISM,ORIENTALISM
ANDOTHERNESS

Abstract

Thispaperanalysestheturbofolkmusicgenreasoneoftheimportant
elementsofmodernpopcultureinSerbiaasasignificantrepresentative
of the Serbian cultural identity and politics, together with its many
clashes and contradictions. By using a research of Edward Said
andhis basic assumptionsofOrientalismas a dominant viewof the
West’sOthers,we continuewith regional applications of this theory
byMarijaTodorova,MilicaBakićHaydenandotherstoquestionthe
development of internal identities developed in former Yugoslavia
withinthesediscoursesandtoattempttoprovideanexplanationforthe
contestedvaluesandpositionsoftheturbofolkphenomenatothisday.

Keywords:Balkans,turbofolk,Other,identity,Orientalism
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PRAVNAREGULACIJA 
KOCKANJAKAOZABAVE 

(UKAVANAMAIKRČMAMANA
TLUHRVATSKE)– 
POVIJESNIHOD

Sažetak:Autoriuovomečlankutražeodgovornapitanjejelikocka
nje(kaojedanodoblikadruštvenezabaveuugostiteljskimobjektima
pa time i u krčmama) bilo tijekompovijesti pod kontrolomnadležne
vlasti:mjesne,gradske,pokrajinskeilidržavne.Utraganjuzapravom
(vjerodostojnom)slikomopravnome(zakonskom)reguliranjukockanja
uugostiteljskimobjektima,baremkadjeriječoRepubliciHrvatskoj,
autoriuprvomedijeludajukratkipovijesnipreglednastanka,trajanja
iodržavanjakockarskihigara(uopćeuEuropiteposebnonapodručju
RepublikeHrvatske)dabiudrugomedijelunaznačilinajvažnijeprav
neodredbekojimasetijekompovijestizakonskireguliralokockanjeu
ugostiteljskimobjektima,atimeiukavanamaikrčmama.

Ključneriječi:kockanje,kocka,igrenasreću,kavane,krčme,pravni
propisi,RepublikaHrvatska

Uvodno

Kockanje (kocka)bilo je i ostalo jednaodnajraširenijihvrsta
zabave koju su još od najstarijih vremena vlasnici svratišta,
prenoćištaiugostiteljskihobjekata(svejednonanjihovuvrstu)
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omogućivali (nudili) svojim posjetiteljima (gostima). Uz to,
kockanjeje,aštopotvrđujupovijesnidokumenti,veomačesto
bilo–aliisvedodanasostalo–zakonskiregulirano1.Toznači
da se zakonskimodredbama željelo točnoodrediti u kojim je
privatnimijavnimugostiteljskimobjektimaonobilodopušteno
pačakiukojemudijeludanasemoglokockati.

Sâmpojamkockanje(kocka)imaojetijekompovijestirazličita
značenja.Danassepodtimpojmomrazumijevaugovorkojimse
dvijestrankeilivišenjihobvezujudaćejednadrugojisplatitiu
novcuiliunovčanojvrijednostipredatinekedrugematerijalne
vrijednosti,stimdaseutrenutkuzaključenjameđusobnogugo
voraneznatkoćeodtedvijeosobebitivjerovnik,atkodužnik,
nitisepakznaopsegobveze,odnosnoopsegdobitka(zajedno
ga)odnosnogubitka(zadrugoga),jersvezapravoovisiosreći
ilineizvjesnimokolnostima.2

Kockanje–kratkipovijesnipregled

Kockanjepredstavljajedanodnajstarijihoblikačovjekoveza
bave,očemusvjedočemnogipovijesnidokumenti.Ono jeza
oko tisuću godina starije od pojave prvoga novca.3Međutim,
iakospadaupodručje(neproduktivne)ljudskedjelatnosti,koc
kanjeseodržalosvedodanas,štoznačidaje,unatočpodozrivo
me,aveomačestoirepresivnomodnošenjudruštvenezajednice
premanjemu, imalo i jošuvijek imazačovjekapojedinca– i
zazajednicuukojojonživi– jednodublje, složenije i trajni
jeznačenjeod trenutnogahira,magičneprivlačnostinovca ili
prolaznekockarskestrasti.

Kockanje,kocka,kockarskeigrekaoiigrenasrećurasprostra
njenisudanasposvimkontinentima ibilisu i jesuprisutniu
svimkulturamasvijeta.Unjimasudjelujupripadnicirazličitih
rasa,nacija,konfesija,svjetonazora,različitogspolaidobi,raz
ličitog obrazovnog, socijalnog, ekonomskog i profesionalnog
statusa.4

Gledano povijesno, prve podatke o nekoj kockarskoj igri na
lazimoudrevnojkineskojkulturi za štokaodokazmogupo
služitiočuvanapravilaigreveičeiiz2300.godineprijeKrista.

1Kozjak, B. (2016)Kockanje. Od dokolice do socijalne patologije, Zagreb:
TIMpress.

2 Pezo,V.(ur.).(2006)Pravnileksikon,Zagreb:LeksikografskizavodMiroslav
Krleža,str.591.

3Haitzmann,E.(1990)InternationaleMarketinstrategiefürSpielbanken.Dis
sertation.Linz:UniversitätfürSozialundWirtschaftswissenschaften,p.194.

4Komar,Z.(1991)Motivacijskiaspektiigranjanasreću,u:Bahtijarević,Š.idr.
Osnovnaobilježjaigračaivrsteigaranasreću,Zagreb:Institutzadruštvena
istraživanjaSveučilištauZagrebu,str.139.



281

BORIS KOZJAK i IVAN MARKEŠIĆ

Također,istariEgipćanisupoznavalikockanje.UdobaStaroga
CarstvauEgiptu jepostojalonizkockarskih igara, odpučkih
–zabavnihdosvećeničkih ili faraonskih.5 Iakojebrahmanska
tradicija suzbijala igre na sreću, njima su se u Indiji strastve
noodavaliusvimklasamadruštva.Otomesvjedočeponajprije
epoviukojimasenalazeopisiobičajaupogleduigreipravilapo
kojimaseodvijala.Navodisedasuženeimaleposebnuulogu.6
Onesenisukockale,alisuigraču,akobiumjestonjegabacale
kockuilimupjevaleigračkupjesmu,donosilesreću.7

UstarojGrčkojkockanjenijebiloosobitorazvijeno i tijekom
većegadijelatrajanjastarogrčkecivilizacijeonojebilozabra
njeno,baremna javnimmjestima.Otudapotječe iukasnijem
zakonodavstvu poznata distinkcija na javno (koje se samo po
sebizabranjuje)inaprivatnokockanje(kojesesamoposebine
zabranjuje,akonijepovezanosprijevaromiakojeulogsamo
prinatjecanjimauvještinamailiuigrama,alineiprikockanju).
DajezastareGrkekockanjebiovelikiproblem,svjedočistaro
grčka literaturakojasebavilaproblemomkockanja, izvrgava
jućigakriticikaomoralnozlokoddrugih,posebiceistočnihi
barbarskihnaroda.8

Rimljani su kockarsku strast naslijedili odEtruščana.U doba
Carstvakockanje9jebilodozvoljenosamouvrijemeSaturnalija
kadasuiinačemnogizakonskipropisibiliprivremenostavljeni
izvansnage.Međutim,kockanjejebilozabranjenorobovimai
strancima,maloljetnicimaiosobamakojenisuimalegrađanska
prava.No,usprkossvimzabranama,onojeustaromeRimubi
loširokorasprostranjeno,akaznezaonekojinisubilispremni
poštovatizakonbilesumnogočešćeizuzetaknegopravilo.Vje
rojatno i zbog toga što jekockanjebiloomiljena zabava rim
skih careva, kao npr.Augusta,Domicijana,Hegioglaba,Kali
gule,Klaudija,Nerona.Također,imnogidrugicarevipatilisu
odpravihkockarskihstrastipa je i razdobljenjihovavladanja
obilježenoopćimkockarskimeuforijama.

5 Janjić,D.(1988)Kockaikriminalitet,Beograd:Institutzaunapređenjerob
nogprometa,str.20.

6Takavnačinsudjelovanjaženaukockanju(uigri)uvezijesvjerovanjemda
suženeiodrasledjevojkebližeboginjikojojjeigraposvećenaiučijubise
častprijepočetkakockanjapjevalaigračkapjesma.Sanskrtskaknjiževnostu
svojimritualnimtekstovima iepskimpričamadajeoslonaczapredodžbuo
tomekakojeizgledalaceremonijauveziskockanjem.

7Gyzicki,J.iGorny,A.(1973)Čovjekihazard,Zagreb:Prosvjeta,str.66.
8 Janjić,D.nav.djelo,str.21.
9 Latinskipojamalea(kocka)ialeator(kockar)imalisupežorativniprizvuk,

azakoniudobacarstvanisupredviđalimogućnostnaplatekockarskogduga,
kojisesmatraonečasnimiprotupravnostečenim.Čaksuigubitniciukocka
njumogli,uskladusazakonom,povratitisvojgubitak,apaterfamiliasnije
imaoobvezuisplatekockarskogdugazačlanovesvojeobitelji.
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Međutim,ukasnijemrazdoblju,posebnonakondonošenjaZa
kona o kockanju (LexTalaria) zakonodavni tretman kockanja
i osoba koje se njime bave donekle se izmijenio pa je velik
dioigaranasrećuzabranjen,akaznazakršenjezakonabilaje
novčana.10

Kockanjejeusrednjemuvijekubilojednaodnajomiljenijihpuč
kihrazonodauEuropi,aniplemićiganisuprezirali.Osimizra
zitokockarskihigara,njegovaloseigrenapločamakojesupoči
valenakombinacijiipomakukamenovaifigura,štoznačidasu
vjerojatnobilesličnedanašnjojigridame.11Iakojekršćanstvo
općenitoimalonegativanstavpremakockanju(igrenasrećui
hazardneigredoživljavanesukaonasljeđepoganskihvremena),
tajstavsevremenommijenjaoi’otupljivao’.Natosuutjecale
kakodruštvene,ekonomske,političketakoicrkveneokolnosti:
gospodarskiprocvatgradova(13.stoljeće),osnivanjesveučiliš
ta, ponovno otkrivanje antičkih autora, uvođenje koncepta či
stilišta,osnutakprosjačkihredova(13.stoljeće),pretvorbaobi
čajnogpravaustatute(13.–14.stoljeće),pojavakugekojaje
uzdrmala ustoličenamoralna načela (14. stoljeće) te nastanak
buržujskogdruštva(13.–15.stoljeće).12

Ukasnijemrazdoblju,uvremenuod17.do19.stoljeća,poseban
pečatkockanjuuEuropidalojekockanjenafrancuskomedvo
ruudobavladavineLouisaXIV.iXV.Povećanjebrojakabarea
uvelikejepridonijeloširenjukockanjaucijelomedruštvu.Iako
jekockanjebilopostaloopćompraksomiizišloizvankontro
le vlasti, ono je ipak krajem 18. stoljeća osuđeno kao „javna
pošast”.

Kadjeriječohrvatskimkrajevimautomerazdoblju13,ustatuti
magradovaistočnogaJadrana–čijisevremenskirasponvaže
njaprotežeodkraja13.stoljeća(Korčula,DubrovnikiŠibenik),
početka14.stoljeća(Skradin,SplitiTrogir),kraja14.stoljeća
(KotoriSenj)tedopočetka15.stoljeća(Dvigrad)i16.stoljeća
(Rijeka)–spominjeseteknekolikovrstaigaraodkojihmnoge
nisubilehazardne,negojebiloionihkojesubiledozvoljene.
NajstarijidokumentukojemsespominjeigranasrećuuHrvat
skojdatiraod4.veljače1272.godine,pisan jena latinskome
jeziku,agovoriohazardnimigramaidrugimigramaskartama.

10Janjić,D.nav.djelo,str.21.
11Gyzicki,J.иGorny,A.nav.djelo,str.77.
12Fabijanec,S.F.Luduszardorum:MoralniizakonskiokvirikockanjanaJa
dranuusrednjemvijeku,u:Narubuzakona:društveno ipravnoneprihva
tljivaponašanjakrozpovijest,ur.Miljan,S.(2009),Zagreb:Hrvatskistudiji
SveučilištauZagrebu,str.48.

13Kozjak,B. (2016)Kockanje.Oddokolicedosocijalnepatologije,Zagreb:
TIMpress.
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Navodi ga povjesničarMiho Barada u svome djeluTrogirski
spomenici.14

Također,kockarskeigre(međunjimanajpoznatijaludusadta
bulam) bile su prisutne i u srednjovjekovnomeGradecu (Za
grebu).Iakosuteigrebilezabranjeneizanjihizricanevisoke
kazne(čakprogonizgrada),ipaksuimnekinjegovistanovnici
bilijakopredani.15Međutim,zarazlikuodkockarskihigara,tak
mičenjaugađanjustrijelomimačevanjubilasudopuštena.

UsrednjovjekovnomeDubrovnikuukrčmesenijezalazilosa
moradipića,negoiradiugodnihrazgovora,plesa,slušanjagla
zbe(frulaša),aliimogućnostidasezaigrainekaigraskocka
ma ili kartama.Naime,uDubrovnikuu tovrijeme takve igre
nisubilezabranjeneivrloselakomogunaćislučajevigdjeje
svađa ili tuča izbilaupravozbogtogaštose igračinisumogli
dogovoritiokorezultata.16

TakođeriusrednjovjekovnomeSplitu,hazardneigrebilesujed
naodomiljenihzabava.VećudobaMarkaMarulićakockanjeje
bilouzelomaha.No,svećenicimaiklericimabilojezabranjeno
javnoigranjebilokakvihigara.Biskupskomnaredbomiz1535.
svećenicimajebilozabranjenodasejavnomeđusobomilisa
svjetovnjacimakockaju,kartaju, igrajušah, loptaju ida igraju
drugenepošteneigre.Unatočtome,uSplitusuu17.i18.stolje
ćubileomiljenehazardneigre,au18.stoljećukartanje.Kartalo
seposvuda,nesamousvratištimanegočakudućanimai lje
karnama.Išibenskibiskupizabranjivalisubilokakvuigruradi
dobitka.Igre,aposebicekartanje,napadaloseponajprijezbog
materijalnihgubitaka,azatimizbogizgubljenogavremena.

Hazardneigreigralosečestoiukavanamakojesubilesasta
jališta za sklapanje raznihposlova i vođenje laganih,dokonih
razgovora.PrvepodatkeogostioniciuSplitudonoseputopisci
SponiWheler.Iakonespominjulokalitetnakojemseonanala
zila,smatrasedajebilauprizemljuzadnjekućenajugozapad
nojstraniPeristila,daseunjojpripremalaraznovrsnahranapo
umjerenimcijenamaizasigurnoigralehazardneigre.

Ustarimzagrebačkimkavanamaikrčmamakockarskeigreima
lesuveomavažnomjestoudruštvenomživotuondašnjihsta
novnikagradaZagreba, pa se takouObrtnome redu iz 1859.

14Barada,M.(1948)Trogirskispomenici.Dio1.ZapiscipisarneopćineTro
girske,svezakI,od21.X.1263.do22.V.1273,Zagreb:Jugoslavenskaaka
demijaznanostiiumjetnosti,str.304.

15Karbić,M.(2006)SvakodnevicaugradskimnaseljimasrednjovjekovneSla
vonije,Kolo,Zagreb:Maticahrvatska,str.186187.

16Ravančić,G.(2001)ŽivotukrčmamasrednjovjekovnogDubrovnika,Zagreb:
Hrvatskiinstitutzapovijest,str.82.
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godinenavodeugostiteljskiobjektiukojimasuigredopuštene,
doksenekolikodesetljećakasnijeteprilikemijenjajupaseta
kouRedarstvenomereduiz1882.višenegovoriodopuštenim,
negoiozabranjenimigrama,aštoseposebnoodnosilona„sve
hazardigre,aliisvakuigruprikojojdobitakiligubitaknezavisi
odvještineigračahnegoodpukogslučaja,ilisamoodsreće”,
17štoznačidasuupopiszabranjenihigaraušlikuglanje(akoje
bilosdobitcima)zatimigreskartama,kockamaitd.

Međutim,nitzv.dozvoljeneigrenisuuvijekbiledozvoljene.Bi
lesuzabranjenenedjeljomiblagdanom„prijedvasatapopodne
(sobziromnaobičajkojisedosadauvriežio)”,odnosnojutrom
kojejebiloposvećenovjerskimobredima.Istuzabranu
nalazimounaredbionedjeljamaiblagdanimajošod3.svibnja
1858.,nouzabranisenavodidaseonemoguigratiukavanii
krčmitekposlije16sati.Dvijegodinekasnije(1860),donesena
jeuredbadase„ukavotočjunesmijepostavitibiljar”,abiloje
„zabranjeno kartanje kao također i svaka ina igra”.Međutim,
kavanenisuvišemoglebitibezbiljara,kojijetadačakpostao
obvezan.18Ipak,uStatutuzagrebačkihkrčmara,kavanara,gosti
oničaraisvratištaraiz1887.godinebilojeodređenodajeuka
vanamabiljar19obvezan,ugostionicamaikrčmamaigresubile
dopuštene,aukavotočjimairakijašnicamastrogozabranjene20.

Svakakojezanimljivospomenutikakosejepriređivanjeigara
nasrećunapodručjuAustroUgarskeMonarhije21,a time ina
tluHrvatskeiSlavonije,nastaviloizavrijemePrvogasvjetskog
rata,iako,zapretpostavitije,uznatnomanjemobimu.

RaspadomAustroUgarskeMonarhijeiosnivanjemKraljevine
SHSsvesemijenja,painačinorganiziranjakockarskihiigara
nasreću,PoslovepriređivanjaigaranasrećuuKraljeviniSHS

17Sabotič,I.(2007)Starezagrebačkekavaneikrčme,skraja19.ipočetka20.
stoljeća,Zagreb:AGMiInstitutdruštvenihznanostiIvoPilar,str.56.

18Sabotič,I.nav.djelo,str.57.
19Međuvezamaizmeđuugostiteljskihobjekataiigaraposebnojezanimljiva

vezaizmeđukavaneibiljara.Tajjelokaldoistajedinstvenusvojojvrstijer
jejedinikojijedefiniranufunkcijiigre.Biljartunijesamodopušten,veći
obvezatan.Bez njega kavana gubi na otmjenosti i posebnosti, ali nadasve
gubisvojaprava.Uočimavlastiikavanaibiljarzauzimajuposebnomjesto.
No,kakostavovioviseokulturiukojojserađaju,institucionaliziranjebiljara
ukavaniotkrivavrijednostisvogavremena.

20Nemanikakvedvojbeovažnostiigre(kockanja).Sjednestrane,onaomogu
ćavahijerarhizacijuugostiteljskihobjekata,sdruge,pak,određujestrukturu
pojedinogtipadruštvenostitimeštodopuštailiisključujeludičkodruženjeu
određenimtipovimalokala.

21Kadjeriječokockanjuucasinimainaautomatimapotrebnojerećidajeu
Hrvatskojprvicasinootvoren1884.godineuOpatiji,uviliAmalija,uvrije
mekadasusecasinaotvaralaiudrugimeuropskimdržavama.Vrijemejeto
kadasekockanjepojavljujekaoglobalnifenomen.
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preuzimaDržavnaklasnalutrijasasjedištemuBeograduina
kon dvogodišnjih priprema, s radom započinje 31.12.1921.U
cjelokupnom razdoblju između dva svjetska rata kontinuirano
se priređujeDržavna klasna lutrija.No, osim te lutrijske igre
organiziraseičitavnizdrugih.

Unatočratuiratnimopasnostima,međusobnozaraćeneeurop
skezemlje,atimeizemljeuJugoistočnojEuropi,tijekomDru
gogasvjetskograta(19411945)priređivalesuigrenasreću,a
ostvarenadobitbilajenamijenjenazaratnepotrebe.

Odmahnakonoslobođenja1945.,novavlastzapočinjesorga
nizacijomradaJugoslavenskelutrije,iprvoizvlačenjesrećaka
bilojeulistopadu1945.U1960imgodinamaHrvatskajeprva
zemlja u komunističkomebloku koja je legalizirala kockanje,
otvaranjemCasinaRosaliauOpatiji1963.godine.Prematadaš
njimzakonimakockanjenijebilodozvoljenouugostiteljskim
objektima.Međutim,Zakonomo igramana sreću i zabavnim
igrama iz1983.otvaraseprostor imogućnostzapriređivanje
svihvrstaigaranasrećuuobičajenihiudrugimeuropskimze
mljama.UHrvatskoj suseu tomevremenumoglepriređivati
sljedećevrsteigara:(1)loto,svevrstelutrija,sportskaprognoza,
klađenjanasportskimnatjecanjima,tombolaidrugeigreuko
jimasesudionicimaporedrazonodepružamogućnoststjecanja
dobitkaunovcu,stvarima,ilipravimanauslugute(2)igrena
automatimakojiisplaćujudobitakunovcu,žetonima,stvarima
ilipravimanauslugu.Također,timzakonomjeuHrvatskojprvi
putbilodozvoljenootvaranjeigračnica(casina)zajugoslaven
skedržavljanetepriređivanjeigaranasrećunaautomatimaiz
vanprostorijaigračnica(casina)zatvorenogatipa.Pravopriređi
vanjasvihigaranasrećuuHrvatskojdobilajeisključivoLutrija
Hrvatske.Međutim,igrenasrećumoglesupriređivatiidruštve
neorganizacijeusocijalnohumanitarnojdjelatnosti,djelatnosti
fizičke i tehničkekulture (tombola,klađenjana sportskimna
tjecanjimainajvišejednomgodišnjeekspreslutrija)tetvrtkeu
oblastiugostiteljstvaiturizmaitvrtkečijajeosnovnadjelatnost
priređivanjeigaranasrećuuigračnicama(casinima).

Stjecanjemdržavnesuverenostiineovisnosti1991.godine,sa
mostalnoststječeiLutrijaHrvatskekojaubrzo(1993.godine)
mijenjanazivuHrvatskaLutrijaiodtadaonaimamonopolna
priređivanjelutrijskihigra.

Završno semože reći da je kockarsko tržište uHrvatskoj do
živjelo pozitivan rast u proteklim godinama. Mnoga casina
namorskoj obali, čak i ona sagrađena u socijalističkoj Jugo
slaviji, jošuvijek suotvorena.Uz to,većinaprostora za igra
nje (automatklubovi) u Hrvatskoj nudi samo video lutrijske
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terminale,automateielektroničkerulete22.Sportskoklađenjeu
Hrvatskoj je veoma popularna aktivnost što pokazuje i veliki
brojuplatnihmjestazaigrače.Internetskosportskoklađenjeta
kođerdobivasvevišenapopularnostimeđudomaćimstanov
ništvom.

Pravnoreguliranjekockanja(igaranasreću)na
područjimadanašnjerepublikeHrvatske–

nekoćisada

Kockanje,kocka,igrenasrećupodlijegalisu,kakojevećreče
no,odsvojihpočetakaodređenimdruštvenimnormamai,unaj
većembrojuslučajeva,nisuspadaliupodručjeslobodnih,bez
brižnihizadruštvenuzajednicubezopasnihzabava.23Usvimdo
sadapoznatimljudskimdruštvimakockanjejebilopodnadzo
romvladajućihdruštvenih, religijskih,političkih,vojnih i inih
skupina.Patakoidanaskadasusepromijenilioblicikockanja
odnosnonačinipriređivanjaigaranasreću.

KockanjeiklađenjeuRimskomepravu

IakoseRimskopravoizričitoprotivilokockanju,onojeipakpo
državaloonekockarskeigrekojezahtijevajuvještinuimuškost
(kaoštosubacanjekoplja, trčanje,skakanje,hrvanjeiborba),
aneoneukojimajeopobjediodlučivalasrećailislučajnost.24
Isamitakmičariigledateljismjelisusekladitinaishodeovih
igara;dobitak jebioutuživ;alipremaJustinijanovomzakoni
ku,bogatašinisusmjeliuložitivišeodjednogsoldiusanaishod
natjecanja,aostalisamouskladusnjihovimraspoloživimsred
stvima.Sveštobi se izgubilo iznad togograničenjamoglose
vratiti,akojeisplaćeno,aakojesamoobećano,ondanijebilo
utuživo.Sviostaliobliciklađenja,bezobziranatojeliseono
odvijalozakockarskimstolomiliseodnosilonaishodnekoga
budućegneizvjesnogdogađaja,nisusesmatraliništaboljimod
običnoga kockanja (alea). Pobjednik u takvomeklađenju nije
mogaotužitizasvojdobitak,agubitnikjemogaovratitiodpo
bjednikainjegovihnasljednikasveštojeizgubio;štoviše,ako
gubitniknijepoduzeoništadapovrati izgubljeno, tosumogli
učinitinjegovinasljednici,njegovotacili(zaroba)njegovgo
spodar,ilisuCrkvailiDržavamoglitovratitizajavnodobro,ili

22Sviprostoriza igranjesu trenutnouvlasništvuruskekompanijeRitzioIn
ternationalismještenisuu10gradovauključujućiiglavnigradZagreb.Na
vedena tvrtka je2012.godineupravljalauHrvatskojsoko1.200automata
raspoređenih34automatkluba.

23Kozjak,B. (2016)Kockanje.Oddokolicedosocijalnepatologije,Zagreb:
TIMpress.

24Gane, P. C. (1906) The RomanDutch Law in Relation to Gambling and
Wagering,SouthAfricanLawJournal,(23),p.2133.
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akonitkoodnjihtoneučini,ondabilotkoizjavnostiutrajanju
odpedesetgodina.

Onikojisudozvoljavalikockanjeusvojojkućinisumoglipod
nosititužbuuslučajukrađe,zatimuslučajuakosuihpretukli
iliuvrijediliigračiiliostaligrađani.Ostalimigračimatakođerje
bilouskraćenopravonatužbuprotivvlasnikakuće.Samaku
ćaukojojsekockalobilabizaplijenjena.Osoba,pak,kojabi
drugoganaveladakocka, ilikoja jezadržala igračakojiga je
pobijediozastolomprotivnjegovevolje,moglajebitinovčano
kažnjenailiposlanaurudnikiliuokove.Onajtkojepotaknuo
sinailirobanakockanje,mogaojebititužen.Sporedniugovo
ri,kaonpr.jamstvoiligarancijazakockarskidugtakođernisu
bilipravnovaljani,takodajenpr.jamčevinamoglabitivraće
na,čakibezisplateizgubljenognovcazakojijedana.Čakiu
onimdržavamaukojimasecivilnopravonajdosljednijepošti
valo,žestinanjegovihodredabauodnosunaklađenjeikockanje
vremenomjejenjavala,iakosuiklađenjeikockanje,posebno
akosuseodvijaliujavnimprostorima,inadaljebili izvrgnuti
moralnojosudi.

Igrekojesuucijelostiovisileovještiniiosobnojsposobnosti
pojedincailinekeskupine,ikojesudizajniranetakodaizoštra
vajuintelektijačajutjelesnumoć(virtutisetingeniiexcitandi,
velacuendicausa),onerimskimpravomnisubilezabranjene;u
tuskupinuiduiigreprinčeva25međukojimanpr.viteškiturniri,
borbeuringuišah.26Također,iokladesubilepravnodozvolje
ne,alisamopoduvjetomdasvakastranasnosijednakrizikteda
jesubjektnamaterijaokladečasnaidajekaotakvadozvoljena
uzajednici,27izčegaproizlazidajepostojalaodređenasumnjau
legalnostklađenja,kaoštojeistotakopostojalasumnjauodno
sunalegalnostkockanja.Međutim,prevladalojeopćemišljenje
oprevelikojstrogostirimskogpravatakodajekockanjetoleri
ranodoodređenegranice,baremmeđubogatimičasnimljudi
makojisukockalisamozagotovnovac.Potrebnoje,međutim
reći da su rimski sudoviupojedinim slučajevimanesumnjivo
znalizaodređeneugovoreoklade.No,vrijedilo je jednoopće
pravilodasuokladepravnonevažeće,uziznimkuonihoklada
kojeninakojinačinnisubilenemoralneiliprotivnezakonu.

25Kadjeriječošahu,mnogiganisuodobravali,smatrajućidaigranješahatroši
vrijemeinaporkojisemožeboljeuložitiupostizanjenekogavažnijegcilja.
ZanimljivojeprimijetitikakojeLouisIX.,francuskikralj,potpunozabranio
šah,iakosedanasšahovskaigrasmatrazadnjomstvarikojabimoglanega
tivnoutjecatinamoralzajednice;Gane,P.C.(1906)TheRomanDutchLaw
inRelation toGambling andWagering,SouthAfricanLaw Journal, (23),
p.21).

26Gane,nav.djelo,str.23.
27Isto.
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Kockanjeustatutimahrvatskih
srednjovjekovnihgradova28

Zabave i proslave bile su utkane u svakodnevicu srednjovje
kovnogačovjeka.Riječjeponajprijeovišednevnimpriredbama
uvrijemebožićnihblagdanailipokladauočikorizme,zatimo
svečanimpriredbamaupovodu zasebnihgradskih blagdanau
častgradskihsvetacazaštitnika iliupovoduobilježavanjane
kihpovijesnihdogađaja ili pakobiteljskih svečanosti.Ne tre
bastogačuditidase,kaoštojevećranijerečeno,ustatutima
nekih istočnojadranskihgradovaspominju različitevrste igara
odkojihsunekebileidozvoljene,posebnoonekojenisubile
hazardne.Takosu,primjerice,uDalmacijisvetkovineimaleod
60do70neradnihdanaugodini(ukojepripadajusvenedjelje)
tejestanovništvoopćenitobilonaklonjenoslavljuirazonodi.29

No,upravomeđutimraznimvidovimaigranja,posebnomjesto
zauzimajuigrenasrećujersu,zarazlikuodostalihrazonoda,
podlijegalezakonskimodredbamatesubilepredmetmoralnih
razmatranjaiosuda.Posebnostogaštosumnogeodnjihigrane
umjestima(iuobjektima)ukojesupristupimalimnogi’iga
raželjni’ljudi.Spominjeseokodesetvrstaigara.Ovdjećemo
navestinjihpetkojesenajčešćespominju.

1.Alea:općenitlatinskiterminkojimožeoznačitikocku,igru
skockama,igrunasrećuijošrizikilisreću.Kockajeizrađe
naodrazličitihmaterijala:kost,drvo,glinazaopćepučanstvo
teodbjelokosti, zlata, srebra, kamena ili stakla zabogatije
slojeve.

2.Basseta:kartaškaigra.30

3. Ronfa (ili još criche): kartaška igra s trima istovrijed
nimfiguramazvanimcricca,poputtrikralja,tridameilitri
dečka.31

4.Spatellas.Kartaškaigra.32

28Ovdjejeanaliziranopitanjekockanjaupetnaeststatutasrednjovjekovnihgra
dovauHrvatskoj.

29Fabijanec,S.F.Luduszardorum:MoralniizakonskiokvirikockanjanaJa
dranuusrednjemvijeku,u:Narubuzakona:društveno ipravnoneprihva
tljivaponašanjakrozpovijest,ur.Miljan,S.(2009),Zagreb:Hrvatskistudiji
SveučilištauZagrebu,str.21.

30 Herkov, Z. (1948) Statut grada Rijeke iz godine 1530, Zagreb: Nakladni
zavodHrvatske,str.298299.

31Herkov,Z.nav.djelo,str.298299.
32Strohal,I.(1915)StatutireformacijegradaTrogira,Zagreb:Jugoslavenska
akademijaznanostiiumjetnosti,str.65.
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5. Tassilos (ili taxillos, ludus de dadi): igra s kockama
općenito.33

6.Zare(detredadi)označavaigrustrikockeukojojjezara
najnižibodukockiioznačavaasa.34

Odnavedenihigarabassetaironfabilesudopuštene,spatellas
se toleriralauodređenimprilikama, a zarede tredadi bila je
izričitooznačenakao zabranjena.No, to je tekdiopostojećih
igara,jerstatutishrvatskogprostoračešćekoristeopćetermine
taxillosililuduszardorum.

Izpojedinihstatutagradovahrvatskogapriobaljamožesedo
znati ukojem segradu i gdjemoglonaići na zakonito ili ne
dopuštenookupljanjeigrača.UTrogirusetakoigralonasvim
trgovimaugradu.35URijecijeigranjebilosvugdjezabranjeno,a
posebnasekaznaplaćalaukolikosunekomeigračibiliukući.36
UKorčulijebilodozvoljenoigratizanovac„nakomunalnome
trgu”,odnosno„koddvajugradskihvrata”itojavno,aneskro
vito,podprijetnjomkazneod12grošazasvakogprekršitelja,
odčegajepolovicaimalapripastiKomuni,adrugaprijavitelju.
Ako,pak,prekršiteljnebiimaoodakleplatiti37,biobijavnona
konjuišibannatrgu.38

USenjujebilomogućeigratinasrećusamokodglavnogatrga
ilijoškod„Krčmekneginje”,aigračimajebilodozvoljenois
ključivopitimalvazijuilisenjskovino.Uprotivnome,plaćala
se kazna od 6 libara, a plaćao ju je i vlasnik kuće u kojoj se
igralo.39UDvigradu, pak, spominju se konačišta ili krčme te
lukanaLimukaomjestagdjejebilodozvoljenokockanje.40U
Kotorujepremaodluciiz1421.godinezabranjenosamoigra
nje„ušpilji”inatajnimmjestimaitoigreukojimanekigube,a

33Strohal,I.nav.djelo,str.65.
34Grubišić,S.(ur.)(1982)KnjigastatutazakonaireformacijagradaŠibenika,
Šibenik:MuzejgradaŠibenika,str.180181.

35Strohal,I.nav.djelo,str.65.
36Herkov,Z.nav.djelo,str.298299.
37Važno jeovdjenapomenutidabezvrsnogapoznavatelja latinskog jezika i
prevoditeljadr.AntunaCvitanića,ovajbiserpravnemisli inajstarijipravni
dokumentuHrvata–StatutgradaiotokaKorčule–moždajošnidanasnebi
biodostupančitateljima,baremneširemukrugu.

38Cvitanić,A.(prir.)(1995)Korčulanskistatut.StatutgradaiotokaKorčule
(12141265),Split:KnjiževnikrugSplit,str.201.

39Margetić,L.iStrčić,P.(19851987)Senjskistatutiz1388.Senjskizbornik,
Sv.12,Senj:GradskimuzejSenj–SenjskomuzejskodruštvoSenj,str.72.

40Jelinčić,J.iLonza,N.(2007)StatutDvigradskeopćine,početak15.stoljeća,
Pazin–Kanfanar:DržavniarhivuPazinu,str.295.
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drugidobivaju,dokjedopuštenoigranjeskockama–alea,kao
iorganiziranje„poštenihjavnihigara”.41

Međutim,osimkrčmekaonajprikladnijegmjestazanalaženje
igrača,igraloseposvuda.Pitanjeprostoramožebitipovezano
svrstomigrekojaseželiigrati.Spojavomkuge,preživjelopu
čanstvotežidrugimnačinimazabava,tj.višekolektivnim,ane
tolikosuparničkimzabavama.

Statutihrvatskihpriobalnihgradovaponekad razlikuju igranje
hazardnihigaradanjuinoću.Ukolikosekockanjekažnjavalo,
noćujeuSplitu(ukojemjeonobiloizričitozabranjeno)globa
višenegoudvostručena.42USkradinujetakođerkockanjezabra
njenonoću,aglobajeiznosila2libre.43UDubrovnikusuigrena
srećubileistotakovrlopopularne,avrijemezakockanjestrogo
ograničeno,zimido22:00,aljetido23:00sata.44

Unatočpoticanjuvlastinaigranjedanju,upraksiseipaktakav
vidzabaveodvijaonoću.To jevrijemekadasu igračizavršili
dnevne službeneobveze te su semogli osjećati izvandometa
autoritetakojibiihnadzirao.Ukratko,svisuigralinasreću.U
Rijecisenavodidajepropisprotivigranjaprimijenjeninamuš
karceinaženetedasusetrebaliosuditimuževiženakojesu
moraleplatitiglobu.45

No,osimglobe,kaznesuzapojedineprekršajevezaneuzkoc
kanjeunekimgradovima(kaonpr.uZagrebu)bilemnogoteže.
TakoIvanTkalčićnavodinakojisunačinurazdobljuizmeđu
1412.i1448.godinekažnjavalikesokradicemeđukojimajebilo
najvišekockara.

Kesokradicekockari,kojimseraznetatbibedokazale,osudjeni
subilinasmrt;nekejersuvišemjeseciugradskihuzahpretr
pjelizimu,gladižedju,aištosegradjanstvozauzelozanjih,
pomilovaobisudipustioihnaslobodu,nekaokajupočinjene
griehe,sdodatkom,akoihjošjednomuhvateuigri,odsjećiće
imdesnuruku;auhvateliihukradji,objesitćeih.46

Odnos prema hazardnim igrama nije se mijenjao, navodi
Tkalčić,niudrugojpolovini15.stoljeća,točnijeurazdobljuod
1450.do1480.godine.

41Fabijanec,S.F.nav.djelo,str.38.
42Cvitanić,nav.djelo,str.673675.
43Birin,A.nav.djelo,str.223.
44Bogišić,B.iJireček,K.J.(1990)StatutgradaDubrovnika1272,Dubrovnik:
HistorijskiarhivDubrovnik,str.178.

45Herkov,Z.nav.djelo,str.298299)
46Tkalčić, I. (1900) Povjestni spomenici slobodnogakraljevskoggradaZa
grebapriestolniceKraljevineDalmatinskoHrvatskoSlavonske,sv.6.(Knjige
sudbenihpozivaipresuda,god.14121448),str.XXV.
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Zločinomsusedržale zabranjene ilihazardne igre,paako je
dobilacdokazaonasudu,dajedobiosrećom,aneprievarom,
sudbiobičnoodrediodaoddobivenesvotepripadnudvietreći
nedobiocu,ajednasudcuijuratom.Akoseraditakvepresude
prizvalonastaresudce,onibijučestopromienili,naročito,ako
bisecielusubotnunoć,donedjeljeujutroigralonakockepro
tivstrahabožjegaiobćinskezabrane,pabiodredili,dasesva
dobivenasvotauzmeukoristobćine,aakokrivcajoštejednom
uhvateuzabranjenojigri,dasekaznipozakonu.47

Naposljetku,unatočprijetnjamasuspendiranjem,brojneopome
neiopetovanezabranepokazujudasuipojediničlanovisvećen
stvabili ’zaluđeni igrom’.Ukratko,brojni su igračkipostupci
naslijeđeniodrimskogsvijetatesuteolozibilisuočenisrazliči
timoblicimaneizvjesnosti,sudbineisreće.Zbogteraznovrsno
sti tijekomvremenaiovisnoorazmatranjimapojedinih teolo
ga,pristupproblemuhazardnihigaraprimitćeopravdavajućiili
osuđujućioblik.Bilokakobilo,nitisastajalištacivilnogprava,
nitisastajalištateologije,nepostojijedinstvenistavokonačina
pravnogopravdavanjakockanja,osimštosesvislažudajeza
moralnuosudu.

Usuštini,dok sudrugividovi zabavečestobili raspodijeljeni
prema klasnoj i društvenoj pripadnosti čime bi ojačavali raz
likovnu koheziju pojedinih entiteta (aristokracija – seosko
pučanstvo,vitezovi–građani,idr.),hazardneigreprodiruusve
društvene,strukovneiklasneslojeve–dakako,svakijeodtih
pojedinacaigraousvome„svijetu”.

KockanjeupravnimpropisimanatluHrvatske
od15.do18.stoljeća

Dok su se polovinom 15. stoljeća u zapadnoj Europi počele
uvoditi i razvijati igre na sreću, na područjima današnje Re
publikeHrvatskenarodježiviouvrlonesređenimpolitičkimi
društvenimuvjetima.Sjednestrane,biojedubokorazjedinjen
iopterećendinastijskimborbamazavlastiteškimekonomskim
uvjetimaživota,asdrugestranesuočensopasnošćuratazbog
nadiranjaOsmanlija,aštojepredstavljaloprijetnjuivelikome
AustrijskomCarstvu.Razumljivojestogadautakvimokol
nostimanijebiloniosnovnihuvjetazapriređivanjeigaranasre
ćukojesuuostalimdijelovimaAustrijskogaCarstvaizapadne
Europepostajalesvepopularnije.Aštoneznačidaupravotakvo
stanje nije omogućivalo cvjetanje nelegalnih oblika kockanja,

47Tkalčić,I.(1902)PovjestnispomenicislobodnogakraljevskoggradaZagre
ba priestolnice Kraljevine DalmatinskoHrvatskoSlavonske, sv. 7. (Knjige
sudbenihpozivaipresuda,god.14501480),str.XXI.



292

BORIS KOZJAK i IVAN MARKEŠIĆ

posebnouugostiteljskimobjektima,ponajprijekrčmama,koje
subilemjestagdjesenajlakšemoglonaćipartnerezakartanje.

Kako su se – makar i prividno – političke prilike sređivale,
državnevlastinastojalesuureditiprocedurelegalnogpriređiva
njaigaranasreću.No,kakosetimepovećavaoibrojdevijant
nihpojava(krađe,tuče,ranjavanja…),posebnouugostiteljskim
objektima(krčmama),uplitanjedržavnevlastiusustavpriređi
vanjaigarapostajesveizravnije.Timeseželjelonesamospri
ječitiorganiziranjeinozemnelutrijeilotanapodručjuCarstva,
negoispriječitiodljevnovcaustranedržave.Bilojetoujedno
iupozorenjenačinjenicudaodobrenjezapriređivanjeigarana
sreću u kojimamože sudjelovati, uvjetno rečeno, neograniče
nibrojstanovnika,izdajeikontroliraisključivodvorskacarska
kancelarija.Utovrijeme,nažalost,Hrvatskanijebilapriređivač
igara,većsamojednoveomapogodnotržištezaprodaju„nade”.

DolaskomnacarskitroncaraJosipaII.,stvariokopriređivanja
igarasemijenjaju.Već13.ožujka1813.godinedonesenjedrugi
zakonpodnazivomLottopatentkoji,osimštoproširujekom
petencijedržavnoguredazaigre,detaljnijeregulirauvjeteprire
đivanjaigara,oblikujesustavorganizaciježdrijebanjadobitaka,
proširujekolektorskumrežuiuključujeusustavprodajeproda
vaoniceduhanaipoštanskeurede.Timesesustavpriređivanja
igarapočinjeorganiziratinaregionalnomenačelu.Akakojete
ritorijMonarhijebiopodijeljennadvavelikapodručja–au
strijskoiugarsko,unutarsvakogaodnjihizvršenajeregionalna
ilipokrajinskapodijeljenost:AustrijskidioMonarhijeimaoje
15pokrajinskihcjelina,ajednaodnjihbilajeiDalmacijakoja
je1813.postalasastavnimdijelomHabsburškeMonarhije.

PravnipropisiokockanjuuHrvatskojurazdoblju
do1867.do1918.godine

Bilo je sveganekolikopravnihpropisakoji suza igrena sre
ću u navedenome razdobljuAustrougarskemonarhije bili od
velikogznačenja.Najstarijiodnjih jepriručnikAndrijeUher
nikapodnazivomKućnipravoslovac…ukojemuonnakratak
ijezgrovitnačinobjašnjavasveonoštojeupravnomesmislu
za igre na sreću značajno: od definicije igre na sreću, oklade
iždrijebapadosuštinepogodbekojaseu ime igaranasreću
izmeđustranakačini.48PotomslijediPrivremenigrađanskipar
benipostupnikzatimPučkipravnikodnosno,kakosuganazi
vali–Pravnikatekizamukojemsubiliizvodiizsvihvažnijih

48Uhernik,A. (1867)Kućni pravoslovac ili kratki izvadak iz najpotrebitijih
zakonahinaredbahsaraznovrstnimiprimjeripunomoćjah,očitovanjah,mol
bah,tužbah,ugovorah,oporukah,obveznicah,mjenicah,namirahisvjedoč
bab,Zagreb:BrzotiskomDragutinaBokaua,str.149.



293

BORIS KOZJAK i IVAN MARKEŠIĆ

građanskopravnih,upravnihzakona inaredbikao ipopis tzv.
slijepih (hazardnih) igara koje su u to vrijeme bile zabranje
ne, a koje su bile organizirane između ostalog i u krčmama i
kavanama.

Osimhazardnihinjimasličnihigara,bilesuzabranjeneiuopće
igre,kodkojihdobitakigubitakneovisitolikoodvještineigra
čakolikoodslučaja49Akobise,pak,netkoipakupustiouneku
odovihigarailinekudrugukojaovisisamoosreći,očekivala
gajenovčanakazna.Prijaviteljigračakojisuunjojsudjelovali
bioje,premazakonu,bogatonagrađen.Njemujepripadalatre
ćinaiznosakaznenakojujebioosuđenprekršitelj.Nečudisto
gačinjenicadasumnogekavane,zatimprigradske,aliiseoske
krčme,posebnoonekojesunudileiprenoćište,imaleizasebne
(tajne)prostorijezakockanje.

Pravnipropisioigramanasrećuu
KraljeviniJugoslaviji

Kaoiumnogimdrugimpodručjimaljudskogaživota, takosu
sepromjenompolitičkihprilikamijenjaleiokolnostiokoorga
niziranjaigaranasreću.NestankomAustroUgarskeMonarhije
na kraju Prvoga svjetskog rata (1918), uredbomMinistarsko
ga savjetaKraljevine SHS od 08. 07. 1919. godine osnovana
jeDržavna klasna lutrija koja je zapravo nastavila djelatnost
istoimeneDržavneklasnelutrijekojajeuSrbijidjelovalajošod
1890.Akakojeiunovimokolnostimapriređivanjeigaranasre
ćubilomonopoldržaveinitkodruginijemogaopriređivatiigre,
ZakonomoustanovljenjuDržavneklasnelutrijebilojeutvrđe
nodasvakaosobakojaprijaviiliuhvatiilegalnogapriređivača
dobiva od strane države odgovarajuću naknadu, a za ilegalne
priređivačebilesupredviđenevrlooštrenovčanekazne.Tako
jeone,kojibiseipakodlučiliživjetiodkocke,očekivalastroga
zatvorskakazna.50

Međutim,kockanjesestrogokažnjavalosamoakosevršilouvi
duzanatailiakojeprilikomkockanjaprisutnaprevara.Inačesu
kaznebilenovčane.Uzto,kaznesubilepredviđeneizaonekoji
suusvojemilizakupljenomprostoru(kavanama,mehanamai
sl.)dopuštalikockanje.

Unatočdržavnomemonopolunapriređivanjeigaranasreću,po
stojalajemogućnostpriređivanjatzv.privatnihlutrija,tombola
idrugih igaranasreću, radi čega subiladonesena iposebna
pravilaoprivatnimlutrijama.

49Šilović,J.iFrank,S.(ur.)(1929)KrivičnizakonikzaKraljevinuSrba,Hrvata
iSlovenaca,Zagreb:Jugoslovenskaštampad.d.,str.343344.

50Šilović,J.iFrank,S.(ur.),nav.djelo,str.130.
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Pravnipropisioigramanasrećuu
NezavisnojDržaviHrvatskoj(19411945)

BezobziranapočetakDrugogasvjetskogrataisveintenzivni
jeratneoperacije,zaraćenezemljenastavilesuspriređivanjem
igarana sreću. Izviše razloga: s jedne strane,uneizvjesnosti
što ju je nudio rat pojedincu, igre na sreću nudile su čovjeku
barneku,makarilažnunadudaćeneštodobiti,dokje,sdruge
strane, državama i njezinim vodstvima omogućivala stjecanje
velike dobiti koju semoglousmjeriti – i usmjeravalo se – za
ratnepotrebe.NakonslužbenogproglašenjaNezavisneDržave
Hrvatske,10.travnja1941.godineiuspostavenoveustaškevla
stinaproširenometeritorijalnompodručjuHrvatske,ukazalase
potreba zaozakonjenjempriređivanja igara na sreću.Time se
Hrvatskapoprviputausvojojdugojpovijestinašlausituaciji
dapostanepriređivačigaranasrećuusvojojzemljiizasvojin
teres,anedabudesamotržištezaigrenasrećuinozemnihpod
uzetnika.Međutim,osimidejeiželjedasenavedeniciljostvari,
svegadrugogajenedostajalo,posebnopotrebnogaznanjaiisku
stva,aštopokazujuitadadonesenizakonskipropisiilutrijski
planovi.No,unatočsvemutome,donesenisuodređenipropisi
kojimasustvorenepravneosnovezapriređivanjeigaranasreću.

Iakojeriječonetakodavnojhrvatskojprošlostiidogađajima
unjoj,svidosadašnjipokušajidasepronađe’kockarska’arhiva
iztogvremenabilisuiostali,bardosada,neuspješni.Sličnoje
stanjeispodacimaofinancijskimrezultatimaostvarenimprire
đivanjemigaratakodaseotomerazdobljuhrvatskepovijesti–
baremkadjeriječokockanjuipriređivanjuigaranasreću–ne
moženištakonkretnijenapisati.

Pravnipropisioigramanasrećuu
socijalističkojJugoslaviji

Izdosadašnjegadijela tekstamožesezaključitikakose javno
priređivanje igarana srećuveomabrzoprilagođavalopromje
namapolitičkihsustava.Jer,dokjejedanoblikpriređivanjaiga
ranasrećunestajaospropalimrežimom,udrugomesepoput
„feniksaizpepela”rađaonovi,izadržavnublagajnukorisniji
oblik.

Stoga,kadjeriječoigramanasrećuusocijalističkojJugoslavi
ji,sasigurnošćusemožerećidaonozapočinjejoš1944.godine
kadasujediniceNarodnooslobodilačkevojskeiCrvenearmije
28.10.1944.oslobodileBeograd,ukojemje,kako jevećre
čeno, još1890.osnovanaprvainstitucijanaBalkanuzajavno
priređivanjeigaranasreću,iukojemjenakonzavršetkaPrvo
gasvjetskogratabivšaSrpskaklasnalutrijabilatransformirana
uDržavnuklasnulutrijuKraljevineSrba,HrvataiSlovenaca,
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koja će tijekom vremena mijenjati naziv u Državnu lutriju
FNRJ,azatimuJugoslavenskulutriju.

Idejni iprogramskiokvirsadržanjeuMemorandumuoprire
đivanjuigaranasrećukojimseizvršilareorganizacijaDržavne
klasnelutrije,aliiuspostavljaodržavnimonopolnadtomdje
latnošću na području buduće države, i time ‘novoj’ instituciji
davaopoložajustanovesaveznogaznačaja.Međutim,zbogloših
rezultataposlovanja–aštojeproizlaziloizprevelikecentralizi
ranostiorganizacijeigaranasreću–osnivanesurepubličkeod
nosnopokrajinske„direkcijeJugoslavenskelutrije(npr.Direk
cijazaHrvatskuidr.)kojesuZakonomoprestankuradaJugo
slavenskelutrije(Sl.listSRJ,br.35od6.7.1972)postaleradne
organizacije,abivšadirekcijauBeograduPoslovnazajednica
lutrijskihorganizacija.

PosljednjisaveznipropisusocijalističkojJugoslavijibiojeDo
govoroprestankuvaženjaDogovorarepublikaiautonomnih
pokrajinaostatusu,poslovanjuinačinuutvrđivanjateras
podjeli prihodaJugoslavenske lutrije (Sl. list SFRJ, br. 35od
26.06.1981).

OsnivanjeiradLutrijeHrvatske

Prvi zakon o igrama na sreću Hrvatska je donijela još 1966.
godine.Drugimzakonomdonesenim1973.,neposrednonakon
preuzimanja saveznih propisa, osnovano je poduzeće ’Lutrija
Hrvatske’.Međutim, tek trećimzakonom,Zakonomo igrama
nasrećuizabavnimigrama (1983),Hrvatskajeuspjela–bez
obziranasvenjegovenedostatke–nacjelovitnačinpravnore
gulirati neka od osnovnih pitanja organiziranja i razvoja ove
djelatnosti.51Prvipravniaktnapodručjuovedjelatnostiuslo
bodnojisuverenojHrvatskojbilajeUredbaoigramanasrećui
zabavnimigrama(NNbr.46/91),apotomiZakonoigramana
srećuizabavnimigrama(NNbr.61/91).

PravnipropisiokockanjuiklađenjuuRepublici
Hrvatskoj(od1991.dodanas)

Od 25. lipnja 1991. godine, kada jeHrvatski sabor proglasio
neovisnost isuverenostRepublikeHrvatske,većodtogadana
započinje i novo razdoblje i u razvoju zakonodavne regulati
venapodručjuigaranasreću,kockanjaiklađenjauRepublici
Hrvatskoj.Prvipravniaktnapodručjuovedjelatnostiuslobod
noj i suverenojHrvatskoj bila jeUredba o igrama na sreću i

51Kozjak,B. (2016)Kockanje.Oddokolicedosocijalnepatologije,Zagreb:
TIMPres.
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zabavnimigrama(NNbr.46/91),apotomiZakonoigramana
srećuizabavnimigrama(NNbr.61/91).

Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara iz
2002. godine (NN br. 83/02) Porezna uprava Ministarstva
financijapostalajenadležna,izmeđuostalog,izadavanjeodo
brenjainadzorpriređivanjaigaranasreću,zabavnihinagradnih
igara, zaprikupljanje iobradupodatakaoutvrđenimnaplaće
nimporezima,zapredlaganjepromjenaporeznepolitikeipore
znihpropisaradiunaprjeđenjaporeznogsustavaiučinkovitijeg
prikupljanjaporeza.52

TimZakonomjeuređenistatusHrvatskeLutrijed.o.o.,raspo
djelaprihodaodigaranasreću,uvjetizadodjelukoncesijaza
priređivanjeigaranasreću,tehničkiiostaliuvjetizapriređiva
njeigaranasrećuucasinima,automatklubovimaikladionica
ma,načinplaćanjaivisinanaknadezapriređivanjeigaranasre
ću,obvezaizvješćivanja,sustaviuvjetipriređivanjanagradnih
igara,inozemneigrenasrećutenadzornadpriređivanjemigara
nasreću inagradnih igara.OdredbamavažećegaZakona, igre
nasrećurazvrstanesuučetiriskupine:1)lutrijskeigre,2)igreu
casinima,3)kladioničkeigrei4)igrenasrećunaautomatima,a
regulirajuseiinozemneigrenasrećutepriređivanjenagradnih
igara.53

PristupanjemEuropskojuniji,Hrvatskajemoralauskladitisvo
je zakonodavstvo i stvoriti potrebne kapacitete za usvajanje i
provedbu pravne stečevine EU, pa i u području priređivanja
igara na sreću.Tako su u tekstZakona o igrama na sreću iz
2009.godineucijelostiugrađeneodredbeDirektive2005/60/EZ
EuropskogaparlamentaiVijećaEuropeod26.listopada2005.
godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu
pranjanovcaifinanciranjaterorizma.

Posljedicetrenutnihzakonskihodredaba

No,unatočtome,završnosemožerećidasutrenutnihrvatski
pravni propisi o kockanju suviše liberalni, da se prečestomi
jenjajuidaseslaboprovode.Taocjenamožeseargumentirati
sljedećimčinjenicama54:

• URepubliciHrvatskojmogućeje,poduvjetimautvrđenim
zakonom o igrama na sreću i drugim pravnim propisima
na temelju zakona, otvoriti neograničen broj kladionica,
automatklubovaicasina;

52Isto.
53Isto.
54Isto.
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• Od1990.dosadadonesenojepetzakonaoigramanasreću
i jednauredbasazakonskomsnagom.Odspomenutihpet
zakonasamojejedan(itotrenutnovažećikojijenasnazi
od2009.)donesenzbogtogajersutozahtijevalevanjske
okolnosti(usklađivanjesazakonodavstvomEuropskeuni
je).SveostalezakoneHrvatskisaborjedonosiosamostalno,
nitkoihizvananijenametao.Netrebaposebnoobrazlagati
činjenicudasusenatajnačin–čestobezdovoljnostruč
nih i znanstveno utvrđenih analiza provođenja postojećih
zakonskihrješenja–svakiputuRepubliciHrvatskojbitno
mijenjaliuvjetipriređivanjakockanjailiigaranasreću.

• Iako jeosobamamlađimod18godina, temeljemZakona
kojijenasnazi,ulazakukladionice,automatklubove,ca
sinailutrijskelokalezabranjen,rezultatiistraživanjakoc
kanjaadolescenatauHrvatskojpokazujudajebrojproble
matičnihkockara izredovamladihgotovodvostrukoveći
negourazvijenimzapadnimzemljama.55Idokseuprosto
rimaHrvatskeLutrijeoovojzabranivodiračunajoškoliko
toliko,uprostorimaostalihpriređivačakockanjavrloslabo
ilinikako.Glavnirazlogtomeještopriređivačikockanjai
klađenja(uziznimkuHrvatskeLutrije)nisuninakojina
čin obvezni provoditi načela, kriterije, principe i standar
de koji čine sastavni dio koncepta društveno odgovornog
priređivanjaigaranasreću.

Zaključak

Kockanje,kocka,odnosno(unovijevrijeme)igrenasrećubili
sukaojedanodoblikadruštvenezabavekakoujavnomepro
storu (trgovi, sajmišta itd.) tako i u ugostiteljskim objektima
(kavanama,krčmama,gostionicamaitd.)tijekompovijestipod
kontrolomnadležnihvlasti:mjesnih,seoskih,gradskih,pokra
jinskih ili državnih, ali i crkvenih. U traganju za jednom još
uvijekpotpunoneistraženompravom(vjerodostojnom)slikom
opravnome(zakonskom)reguliranjukockanjauugostiteljskim
objektima(kavanama,krčmama,gostionicamaitd.)–baremkad
jeriječoRepubliciHrvatskoj–autorisuuprvomedijeluovo
garadaujednomekratkomprikazunaznačili–upovijesnome
slijedu–nastanak,trajanjeiodržavanjekockarskihigaranatlu
Hrvatskedok suudrugomedijelu, takođeru jednomeveoma
kratkomprikazu, iznijelinajvažnijepravneodredbekojimase
tijekompovijestizakonski reguliralokockanje,odnosnoprire
đivanjeigaranasreću,sposebnimosvrtomnapodručjedanaš
njeRepublikeHrvatske.Autorisuovimradomuspjelipokazati

55Dodig,D.iRicijaš,N.(2011)Obilježjakockanjazagrebačkihadolescenata,
Ljetopissocijalnograda,118(1),str.103125



298

BORIS KOZJAK i IVAN MARKEŠIĆ

dasukockanjeiigrenasrećunesamojednaodveomavažnih
sastavnicadruštvenogživotausvimdosadapoznatimdruštve
nimformacijama,negoidjelatnostčijesepriređivanje–zbog
znatne novčane dobiti koju su njima ostvarivale nadležne dr
žavnevlasti–mijenjalospromjenamapolitičkihsustavaireži
ma.Zapravo,organiziranjeigaranasrećunapodručjudanašnje
RepublikeHrvatskeovisilojeiodsamostalnostipolitičkihelita
daslobodnoibezuplitanjasastraneorganizirajuinadzirutuvr
studjelatnostikojumnogishvaćajukaoprivlačnuvrstuzabave
uslobodnovrijeme.Alizabavekojaponekadzavršiuovisno
sti.Izbogtogamnogiudanašnjevrijemekockanjeprepoznaju
kaobolest,kaopatologiju,čijesuzbijanjezahtijevamnogoveći
angažmandruštva.
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LEGALREGULATIONOFGAMBLINGAS
ENTERTAINMENT(INCAFESANDTAVERNS
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Abstract

Authors of this paper are looking for an answer to the following
question:whethergambling(asoneoftheformsofsocialentertainment
in eating establishments and thus in cafes and taverns as well) was
undercontrolofcompetentauthoritiesthroughouthistory:local,city,
districtorstateauthorities.Inthefirstpartofthepaper,insearchofthe
true(authentic)pictureoflegal(legislative)regulationofgamblingin
eatingestablishments,atleastwhenitcomestotheRepublicofCroatia,
authorsprovideabriefhistoricreviewoftheorigins,continuationand
survivalofthechancegames(inEuropeingeneralandintheregion
of Croatia in particular); the second part of the paper is designated
tothemost important lawsandregulationspassedfor thepurposeof
regulating gambling in eating establishments, and thus in cafes and

taverns.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
ХОЛОКАУСТА

Сажетак: На кон чу ве не Адор но ве ре че ни це: ,Пи са ти по е зи ју по сле 
Ау шви ца је вар вар ство, по ста вља се пи та ње да ли је етич ки пред
ста вља ти хо ло ка уст у умет но сти и ако је сте, на ко ји на чин је 
то мо гу ће учи ни ти. Дис курс хо ло ка у ста мо ти ви сао је и по кре нуо 
број не умет ни ке и кри ти ча ре на про ми шља ње и ди ску си ју о не раз
ја шње ним пи та њи ма ре пре зен та ци је хо ло ка у ста: Ко има пра во 
да по ку ша да пред ста ви хо ло ка уст? Ка ко тре ба пред ста вља ти 
хо ло ка уст и ка ко се мо же мо ба ви ти пи та њем од го вор но сти у по
сле рат ном све ту? По е зи ја, ри ту ал, му зи ка, филм, фо то гра фи ја, 
умет ност уоп ште, по ма жу нам да се се ти мо, под се ћа ју оне ко ји 
се ни су чак ни ро ди ли да мо ра ју да осе те пат њу ко ју су има ли сре
ће да из бег ну, не са мо за рад ода ва ња по ча сти жр тва ма, већ да би 
и са ми оста ли ху ма ни. У Ау шви цу су кул ту ра, на у ка, умет ност, 
про грес по ста ли на ка зне сли ке у огле да лу људ ског бив ство ва ња. 
Пи та ње ко је се стал но по ста вља пред на ма по сле Ау шви ца је: Да 
ли је Ау швиц крајвр ху нац на ше кул ту ре, или је пре крет ни ца ко ју 
још ни смо раз у ме ли? Да ли је мо гу ћа умет ност ко ја ће из ра зи ти 
исти ну о Ау шви цу? Ако хо ло ка уст озна ча ва исто риј ски пре о крет 
због при ме не екс трем ног на си ља ма сов ног уби ја ња, он да тај пре
о крет по ста вља пред ин ди ви ду ал но се ћа ње и ко лек тив но пам ће ње 
са свим но ве иза зо ве.

Кључнеречи: хо ло ка уст, тра у ма, се ћа ње, пам ће ње, умет ност, 
исто ри ја

ИВАНААНЧИЋ
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Увод

Рад се ба ви тре нут но вр ло ак ту ел ним пи та њем хо ло ка у ста, 
уло гом и од го вор но шћу исто ри ча ра и умет ни ка у ту ма че њу 
и ин тер пре та ци ји „Шое” (Sho ah)1, и пој ма ко лек тив не тра у
ме ге не рал но узев. У ра ду се ана ли зи ра ју са вре ме не те о ри је 
тра у ме, со циокон струк ти ви стич ке те о ри је пам ће ња, као и 
од нос ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног се ћа ња и пам ће ња. Те
за од ко је по ла зим је сте да умет ност хо ло ка у ста чу ва свест 
и не гу је успо ме ну на ци ви ли за циј ску тра у му ка ко се она ни
ка да ви ше не би по но ви ла. Сто га ћу кроз рад по сма тра ти 
и од го во ри ти на пи та ња о зна ча ју умет но сти хо ло ка у ста на 
да љи раз вој чо ве чан ства. Умет ност као по след ња од ступ
ни ца за ми шље ног от по ра вар ва ри зму пред ста вља пре но сни 
ме ха ни зам у про це су пам ће ња, раз от кри ва ња и ту ма че ња 
исто ри је хо ло ка у ста. Тра же ћи сми сао та мо где сми сла не ма, 
умет ност опо ми ње и др жи се ћа ње на хо ло ка уст жи вим. У 
том сми слу, спо знај ни ка рак тер умет но сти по ста је све до ком 
исти не, исти не ко ја не сме би ти за бо ра вље на и про ме ње на.

Ди стинк ци ја и ди фе рен ци ја ци ја пој мо ва  
пам ће ње/се ћа ње

И пам ће ње и се ћа ње су на чи ни кон цеп ту а ли за ци је вре ме на 
јер је вре ме не што што се је ди но не мо же вра ти ти. У пам ће
њу и се ћа њу про шлост ни је мр тва и у то ме ле же мо гућ но сти 
ма ни пу ла ци је. Се ћа ње се од но си на на шу ви зи ју про шло
сти и оно је увек ак ту ел на твор ба сми сла, не зна че ња. Чим 
се се ћа мо, ми ту ма чи мо. Се ћа ња не по сто је као за тво ре ни 
си сте ми, не го се у дру штве ној ре ал но сти увек до ти чу, по
ја ча ва ју, укр шта ју, мо ди фи ку ју, по лари зу ју с дру гим се ћа
њи ма и им пул си ма за бо ра ва.2 Кре ћу ћи се у по љу из ме ђу ак
тив но сти и па сив но сти, се ћа ња пре и на чу ју и ре кон стру и шу 
про шлост, она су не у хва тљи ва, ди на мич на и флек си бил на. 

1 Је вре ји ра ди је ко ри сте би блиј ски тер мин Шоа (האושה, Sho ah) ко ји зна чи 
не сре ћа, ка та стро фа, уни ште ње. Реч Хо ло ка уст из вор но је грч ка реч Хо
ло ка у стон, а са ста вље на је од хо лос (сав) и ка у стос (спа ли ти). У ан тич
кој Грч кој овај по јам озна ча вао је ре ли ги о зни об ред у ком се жи во ти ња 
ри ту ал но спа љи ва ла и, као жр тва, при но си ла бо гу. На ла тин ски се реч 
пре во ди са ho lo ca u stum, а пр ви пут се спо ми ње у хро ни ка ма Ро џе ра од 
Хо у де на (Ro ger of How den) и Ри чар да од Де ви зеа (Ric hard of De vi zes) из 
1190.го ди не ко ји из ве шта ва ју о ма са кри ма по чи ње ним над Је вре ји ма. 
Иа ко је ра ни је ова реч ко ри шће на за све ве ли ке ма са кре, од Дру гог свет
ског ра та тер мин хо ло ка уст од но си се ис кљу чи во на ге но цид над Је вре
ји ма у ком је жи во те из гу би ло ви ше од шест ми ли о на љу ди. Ипак, због 
увре дљи ве при ро де ре чи хо ло ка уст ко ја се ве зу је за ста ро грч ки па ган ски 
оби чај, Је вре ји ра ди је ко ри сте би блиј ски тер мин Шоа (האושה,Sho ah).

2 As smann, J. and Cza plic ka, J. (1995) Col lec ti ve Me mory and Cul tu ral Iden
tity, New Ger man Cri ti que, No.65, New Ger man Cri ti que: Cul tu ral Hi story/
Cul tu ral Stu di es (SpringSum mer 1995), p. 125133.
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Се ћа ња су под ло жна ути ца ји ма, а ми тре ба да раз у ме мо ка ко 
се об ли ку ју и ко их об ли ку је.3 Кул ту ра се ћа ња, од но сно по
ли ти ка кул ту ре се ћа ња је стра те ги ја, иде о ло шки кон структ 
ко ји од ре ђу је ко је про шло сти се се ћа мо и ка ко. За раз ли ку 
од се ћа ња ко је пред ста вља ак ти ви за ци ју на ин ди ви ду ал ној 
ба зи, пам ће ње је про цес скла ди ште ња и сор ти ра ња ин фор
ма ци ја и раз ли ку је се од пер цеп ци је и има ги на ци је. Фрој до
ва (Sig mund Freud) пси хо а на ли за за сни ва се на до ме ну пси
хо па то ло ги је пам ће ња. Пси хо а на ли за при том пред ста вља 
скуп стра те ги ја где се ма гло ви та, по ти сну та се ћа ња вра ћа ју 
у све сно и осве шће но. Кроз пси хо а на ли зу пре ко пам ће ња 
по ку ша ва мо да до пре мо до се ћа ња пу тем де дук ци је тра го
ва се ћа ња, слич но де ко ди ра њу зна ко ва бо ле сти и по ре ме ћа
ја. По ти сну то лич но се ћа ње је тра у ма – руп ту ра, или про
бој, ус по ста вља ње дис кон ти ну и те та док кул тур на тра у ма у 
исто риј ском сми слу озна ча ва руп ту ру у кул тур ној прак си. 
Зва нич но цен зу ри са ње про шло сти је ите ка ко до бро по зна
то и на ме ће пи та ња: „Мо гу ли гру пе, као што то чи не по је
дин ци, да по ти ску ју оно што је не у год но за пам ће ње? И ако 
могу, ка ко то чи не?”4

Фран цу ски со ци о лог Мо рис Ал бваш (Ma u ri ce Halb wach) 
1924. го ди не за по чи ње ис тра жи ва ње пам ће ња из ван би о
ло шког скло па, као кул тур ну чи ње ни цу. У дир ке мов ском 
окви ру Ал бваш је, за раз ли ку од Мар се ла Пру ста (Mar cel 
Pro ust) твр дио да се про шлост у пам ће њу не за др жа ва не го 
ре кон стру и ше, а на су прот Фрој ду и Јун гу (Carl Gu stav Jung), 
да пам ће ње ни је ре зул тат не све сног не го ме ђу људ ског оп
ште ња. Због то га хај дел бер шки егип то лог Јан Асман (Jan 
As smann) из ри чи то твди да је Ал бваш раз вио дру штве ну 
те о ри ју пам ће ња и учи нио је пр во ра зред ном ме ђу гран ском 
те мом. Ова оце на ни је пре те ра на упр кос то ме што по сто ји 
упа дљив вре мен ски јаз из ме ђу на стан ка Ал бва шо ве те о ри је 
и ње не ак ту е ли за ци је 1980их го ди на.5 

Ин ди ви ду ал но се ћа ње и  
ко лек тив но пам ће ње

Ин ди ви ду ал но се ћа ње мо же се пре ве сти у ко лек тив но пам
ће ње ко је до би ја пре но сив об лик. До ми нант на пер спек ти ва 
у ис тра жи ва њу пам ће ња да нас је ве за на за пи та ње о про шло
сти као кон струк ци ји ко ју љу ди раз ви ја ју пре ма по тре ба ма 

3 Berk, P. (1999) Isto ri ja kao druš tve no pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev nost 
i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 85.

4 Исто, стр. 91.
5 Ku ljić, T. (2006) Kul tu ra se ća nja: te o rij ska ob jaš nje nja upo tre be proš lo sti, 

Be o grad: Či go ja, str. 38.
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и мо гућ но сти ма сво је ак ту ел не ствар но сти. Дру штво це па 
или хо мо ге ни зу је пам ће ње по је ди на ца, а пр ву си стем ску 
дез ин те гра ци ју ко лек тив ног пам ће ња и ње го ву фраг мен ти
за ци ју под ста као је ка пи та ли зам ра сло ја ва њем дру штва на 
низ гру па у ко је су по је дин ци укло пље ни. Ал бваш је ис та
као ви ше стру кост дру штве них вре ме на ко ја са по сто је јер их 
ства ра ју раз не гру пе: ре ли ги ја, кла са, по ро ди ца, ге не ра ци
ја.6 По је ди нац не гу је ону сли ку про шло сти ко ју му на ме ће 
гру па. Сли ка про шло сти ту ма чи се из пер спек ти ве кон крет
ног груп ног окви ра, али и спрем но сти да се од ре ђе на сли ка 
при хва ти. Пам ће ње пре крет нич ких де ша ва ња као на при мер 
Дру гог свет ског ра та не мо же се ту ма чи ти ван скло па по
сле рат ног раз во ја на кон 1945. го ди не ко ји је био раз ли чит у 
ра зним сре ди на ма. Слу жбе но, при ват но и лич но се ћа ње на 
фа ши зам за ви се од скло па осми шља ва ња ан ти фа ши зма, од
но сно од ин те ре са гру пе. Пр ви за да так исто ри је пам ће ња је 
исто ри за ци ја пам ће ња. Тек ка да се ја сно рас по зна ју мо ти ви 
ре кон струк ци је про шло сти, мо же се при ћи ње ној објек тив
ној оце ни. Кра јем 20. ве ка Ал бва шо ву те о ри ју нај ви ше су 
раз ви ли не мач ки егип то лог Асман и фран цу ски исто ри чар 
Пјер Но ра (Pi er re No ra). Пам ће ње ни је са мо са др жај не го 
и де лат ност ре про ду ко ва ња ра ни јих до жи вља ја. То је се
ћа ње са о бра же но но вим окол но сти ма. Успо ме на се ства ра 
на се ћа њу, она ре про ду ку је и ме ња се ћа ња. По Ал бва шу, 
успо ме на је уну тра шњи про стор ко ји се ши ри у про це су 
со ци ја ли за ци је. Про стор је скуп сим бо лич ких и вер бал них 
кон вен ци ја. Се ћа мо се са мо оно га че му у са да шњо сти мо
же мо ство ри ти оквир. Успо ме на се раз ли ку је од тра ди ци је 
и исто риј ске све сти. Тра ди ци ја је об ли ко ва ње се ћа ња. Тек 
та мо где про шлост ви ше не под се ћа, или се не жи ви, по чи ње 
исто ри ја. Ал бва шо ва те о ри ја је у сре ди шту по сле хлад но ра
тов ске со ци о ло ги је са зна ња. Док је у хлад ном ра ту кри ти ка 
иде о ло ги је би ла не за о би ла зан при ступ со ци о ло ги је са зна
ња, Ал бваш је ожи вљен и сто га што је код ње га овај при ступ 
не у тра ли зо ван или све ден на нај ма њу ме ру. У пр ви план је 
из би ло ис тра жи ва ње дру штве не усло вље но сти сли ке о про
шло сти, а не то ли ко ње на упо тре ба у свр хе вла да ња. Прем да 
по ла зи од слич них пре ми са, кла сич на кри ти ка иде о ло ги је, 
ко јој при па да и марк си стич ки пра вац, не пи та се то ли ко о 
раз ли чи тој груп ној усло вље но сти, већ пре све га о оној ко ја 
је у слу жби вла да ња и под вла шћи ва ња. Слом иде о ло ги зо
ва не сли ке исто ри је с обе стра не гво зде не за ве се за ме ни
ла је но ва оп сед ну тост пам ће њем кра јем 20. ве ка; с јед не 
стра не не ста нак ау то ри тар ног пам ће ња, а с дру ге оп се си ја 

6 Al bvaš, M. (1999) Ko lek tiv no i isto rij sko pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev
nost i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja, br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 64.
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пам ћењем, епи де ми ја ко ме мо ра ци ја и тра га ња за по ре клом, 
по тре ба за иден ти те том.

По сле хлад но ра тов ску си ту а ци ју ка рак те ри ше ства ра ње над
те ри то ри јал ног гло бал ног пам ће ња у ком се ма њи не бо ре за 
вла сти то пам ће ње по ти ску ју ћи ау то ри тар но пам ће ње до ми
нант не кул ту ре, екс пан зи ја ра зно ли ких груп них пам ће ња, 
де мо кра ти за ци ја и де на ци о на ли за ци ја и но ви об лик по ли
ти за ци је пам ће ња. Дир ке мов ски со ци о ло ги зам је тек на кон 
сло ма хлад ног ра та ство рио ал тер на ти ву с јед не стра не ран
ке ов ском исто ри зму, а с дру ге со ци јал ној исто ри ји и марк
си зму. То што је ши ре при хва та ње те о ри је о ко лек тив ном 
пам ће њу ре ла ти ви са ло кла сич но схва та ње објек тив но сти 
исто риј ског са зна ња, сва ка ко ни је ре зул тат уну тар на уч ног 
са зре ва ња. Ути сак је да се не мач ка исто ри о гра фи ја овом 
про це су и да нас ви ше опи ре од фран цу ске. Од уну тар на уч
них чи ни ла ца Ал бва шо ва те о ри ја је иза бра на као нај при
клад ни ји оквир кон струк ти ви стич ке исто ри о гра фи је и со
ци о ло ги је са зна ња. Ни је се про ме ни ла са мо сли ка исто ри је, 
не го и пам ће ња. Кул тур но пам ће ње је по ста ло ак ту ел но.7 У 
раз ли чи тој ме ри кон струк ти ви стич ки мо ди фи ко ва но дир ке
мов ство осна жи ло је исто риј ски ре ла ти ви зам и ак ти ви стич
ко по и ма ње ко лек тив ног пам ће ња. У ’посттра у мат ском 
ве ку’, у ко јем се да нас на ла зи мо, прак са се ћа ња и те о ри ја 
се ћа ња те сно су ис пре пле те не. Ми та ко ре ћи по сма тра мо се
бе док се се ћа мо. Ин ди ви ду ал но и ко лек тив но се ћа ње све 
се ма ње схва та ју као спон та ни, при род ни или са кро санкт ни 
чи но ви, а све ви ше као со ци јал не и кул тур не кон струк ци је, 
ко је се вре ме ном ме ња ју и има ју вла сти ту исто ри ју.8 

Уло га исто ри је у  
ре пре зен та ци ји хо ло ка у ста

Још од вре ме на кла сич не ан ти ке до ре не сан се, зна чај све га 
че га чо век же ли да се се ћа по ве зи ван је са упе ча тљи вим сли
ка ма (Art of me mory). Пре тра жу ју ћи шо кант на све до чан ства 
пре жи ве лих, ви зу ел не сли ке, број ну до ку мен та ци ју, исто ри
ча ри су има ли за да так да по но во пре и спи та ју не мач ку исто
ри ју 20. ве ка. Тра же ћи сми сао до га ђа ја ко ји су до ве ли до 
ра та, же ле ли су да про ду бе раз у ме ва ње њи хо вог ши рег по
ли тич ког и ху ма ни тар ног кон тек ста и да пред ло же те о ри је 
о то ме за што је исто ри ја оста ла не ра зот кри вена. Истори ја 

7 Ni et ham mer, L. (2000) Kol lek ti ve Identität: He i mlic he Qel len ei ner un he i
mlic hen Kon junk tur, Re in bek bei Ham burg: Ro wohlt Taschen buch Ver lag,  
p. 363.

8 As smann, A. (2011) Cul tu ral me mory and early ci vi li za tion: wri ting, re mem
bran ce, and po li ti cal ima gi na tion, New York: Cam brid ge Uni ver sity Press, 
p. 404.
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би, по Бер ко вим (Pe ter Bur ke) ре чи ма, тре ба ло да бу де „под
сетник”, чу вар се ћа ња на јав не до га ђа је ко ји се за пи су ју да 
би се про сла ви ли њи хо ви ак те ри, а и за рад по том ства, ко је 
тре ба да учи на њи хо вом при ме ру.9 Пре ма ре чи ма те о ре ти
ча ра хо ло ка у ста Са у ла Фри длен де ра (Saul Fri e dlan der), иза
зо ви са ко ји ма се су сре ће исто ри чар хо ло ка у ста укљу чу ју 
објек тив ност, упро шћа ва ње про шло сти и пре ва зи ла же ње 
ди хо то ми је из ме ђу не до ку чи ве ап страк ци је ми ли о на мр твих 
и лич не тра ге ди је жи во та и смр ти за вре ме ма сов них ис тре
бље ња то ком хо ло ка у ста.10 Го во ре ћи о емо ци о нал ном иза зо
ву, ово ис тра жи ва ње по ка зу је, ка ко је на пи сао Фри длен дер:

,,Нај ве ћи про блем за исто ри ча ра Шоа, ка да је су о чен са од
је ци ма тра у ма тич не про шло сти, је сте да за др жи од ре ђе ни 
сте пен рав но те же из ме ђу емо ци ја ко је се из но ва про би ја ју 
у “за штит ни штит”. У ства ри, сва ки ефе кат дис тан ци ра
ња или ин те лек ту ал ног ра да на Шои је не из бе жан и нео
п хо дан, а по нов на по ја ва ја ког емо тив ног ути ца ја је че сто 
непредвиди ва и нео п ход на.”11 

На при мер, рад исто ри ча ра у окви ру му зе ја хо ло ка у ста да је 
им при ли ку да тра га ју за рав но те жом. Хо ло ка уст ар хи ви и 
му зе ји по сто је ши ром све та да би обра зо ва ли љу де о про
шло сти ко ја ни ка да не сме би ти за бо ра вље на ни по ре че на. 
Ме ста по пут европ ских је вреј ских ге та у Пра гу, Те ре зи ну, 
Вар ша ви и кон цен тра ци о ни ло го ри смр ти у Ау шви цу, Бер
ген Бел зе ну, Да хау,12 да нас по сто је као му зе ји ко ји слу же као 
спо мен обе леж ја од исто риј ског зна ча ја.13 Де лом, му зе ји на
сто је да пред ста ве исто ри ју ко лек тив них и ин ди ви ду ал них 

9 Berk, P. (1999) Isto ri ja kao druš tve no pam će nje, Reč: Ča so pis za knji žev nost 
i kul tu ru, i druš tve na pi ta nja, br. 56, Be o grad: Ra dio B92, str. 83.

10 Fri e dlan der, S. (2000) Fa cing the Sho ah: Me mory and Hi story, Hu ma nity at 
the Li mit: The Im pact of the Ho lo ca ust Ex pe ri en ce on Jews and Chri sti ans, 
ed. Sig ner, M. A. Blo o ming ton and In di a na po lis: In di a na Uni ver sity Press,  
p. 10.

11 Исто.
12 Од 1933. до 1936. године на ци стич ки кон цен тра ци о ни ло го ри (Konzen

tra ti on sla ger) ко ри шће ни су углав ном за по ли тич ке за тво ре ни ке. Од 
1936. до 1942. и оста ли за тво ре ни ци су сла ти та мо и екс пло а ти са ни као 
рад на сна га. Време од 1942. до 1945. су нај го ре го ди не у ло го ру, го ди не 
смр ти, бо ле сти, гла до ва ња, пре тр па но сти и не хи ги јен ских усло ва. Ло
го ри смр ти ни су ви ше рад ни ло го ри већ цен три за си сте мат ско уби ја ње 
као део Хи тле ро вог ко нач ног ре ше ња. Ау швиц, на стао 1940. го ди не, са
сто јао се из ло го ра смр ти Бир ке нау (Ау швиц II), као и Бу на (Ау швиц III) 
и дру гих де ло ва ло го ра.

13 Хи тлер је та ко ђе имао пла но ве за му зеј у Пра гу „по све ћен ис тре бље ну 
Је вре ја”. Сре ћом, са ве знич ке тру пе су по бе ди ле Не мач ку и оне мо гу ћи ле 
оства ре ње ње го вих пла но ва. Ви дети: La Ca pra, D. (1994) Re pre sen ting the 
Ho lo ca ust: Hi story, The ory, and Tra u ma, It ha ca and Lon don: Cor nell Uni
ver sity Press, p. 210.
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суд би на. У му зе ју Ау швицБир ке нау по се ти о ци су су о че ни 
са екра ни ма пред ме та ко ји су не ка да при па да ли ми ли о ни
ма љу ди ко ји су та мо на стра да ли. Ако не ко од лу чи да по
се ти та кво ме сто, мо же оче ки ва ти да ће би ти пре пла вљен 
моћним екс по на ти ма ко ји све до че у име стра шних зло чи на. 

Умет ност као пре но сни  
ме ха ни зам пам ће ња

По пут исто ри ча ра, умет ни ци ко ји тра же раз у ме ва ње и зна
че ње у тра у ма тич ним до га ђа ји ма, кре и ра ју ра до ве ка ко би 
та кви до га ђа ји оста ли за пам ће ни. Иа ко су и исто ри чар и 
умет ник мо ти ви са ни сна жним осе ћа јем од го вор но сти да 
по све до че та квом људ ском зло де лу, иза зов за умет ни ка је да 
у естет ски оквир умет нич ког де ла угра ди емо тив ну исти
ну у ком би на ци ји са чи ње ни ца ма до га ђа ја. Те о дор Адо р но 
(The o dor Ado r no), је дан од нај ве ћих фи ло зо фа и есте ти ча ра 
му зи ке 20. ве ка ка же ка ко су на ци стич ке пар ти је уни шти
ле мно ге умет ни ке и ин те лек ту ал це и ста ви ле све кул тур не 
ак тив но сти у слу жбу то та ли тар ног си сте ма. Го ди не 1949. 
Адо р но је на пи сао: ,,Пи са ти по е зи ју по сле Ау шви ца је ва р
вар ство”14 и кри ти ко вао Шен бер го ву ком по зи ци ју A Sur vi vor 
from War saw, оп. 46 (1947) за су ви ше ди рект но су о ча ва ње 
са те мом. Адор но ва на кнад на симп то ма то ло ги ја пре по зна је 
и сам тај ис каз као са мо свест за сто ја, као са зна ње ко је је и 
са мо на гри же но оним раз ло гом због ко га је по ста ло не у ме
сно пи са ти пе сме. Пе сме су ту дру го име за тво ре ви не ду ха, 
а не за еснаф ску ра бо ту, ко ја би на бит но дру га чи ји, па чак 
и „екла тант ни ји” на чин од сво је са бра ће по ро ду, му зи ке на 
при мер, за па да ла у не во ље и тр пе ла ис ку ше ња јед ног тра
гич ног исто риј ског де ша ва ња.15 Али се дам на ест го ди на ка
сни је, 1966. го ди не, Адор но је про ме нио ми шље ње и на пи
сао: ,,Трај на пат ња има исто то ли ко пра ва на из раз као што 
онај ко га му че мо ра да ври шти; сто га је мо жда би ла по гре
шна (мо ја тврдња) да се по сле Ау шви ца пе сме ви ше не мо гу 
пи са ти.”16 Не ке од ње го вих ко нач них из ја ва на те му ства ра
ња умет но сти на кон ге но ци да по др жа ле су уло гу умет но сти: 
,,Ме ђу тим, иа ко сла ба и оп ту жи ва на, умет ност оста је јед на 
од по след њих та ча ка за ми шље ног от по ра вар ва ри зму”.17 
Адо р но је, та ко ђе, ре као да умет ност по сле хо локау ста ви ше 

14 Ado r no, T. Cul tu ral Cri ti cism and So ci ety, in: Pri smus, eds. We ber, S. and S. 
(1981) Cam brid ge, MA: The MIT Press, p. 34.

15 Kr stić, P. (2006) Kri tič ka te o ri ja i ho lo ka ust, Fi lo zo fi ja i druš tvo, 1:3777, 
Be o grad: In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str. 43.

16 Ray, G. (2005) From Auschwitz to Hi ros hi ma to Sep tem ber 11, New York: 
Pal gra ve, p. 66.

17 Исто, стр. 130.
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ни ка да не ће би ти иста. Сто га је охра брио умет ни ке и дру ге 
љу де да са ве сно чу ва ју и не гу ју се ћа ње и свест о жр тва ма 
хо ло ка у ста. Пам ће ње ко је се, ре ци мо, од сли ка ва у ме мо ри
јал ним ком по зи ци ја ма са вре ме них ком по зи то ра ко ји су и са
ми би ли жр тве хо ло ка у ста мо же се по сма тра ти дво стру ко, са 
аспек та лич ног се ћа ња и ко лек тив ног се ћа ња. 

За вре ме и на кон Дру гог свет ског ра та број ни ком по зи то
ри по пут Пен де рец ког (Krzysztof Pen de rec ki), Шен бер га 
(Arnold Scho en berg), Рут Фа зал (Ruth Fa zal) и дру гих, пи
са ли су по ли тич ки ан га жо ва на де ла као од го вор на прет ње 
фа ши зма. За хва љу ју ћи екс пре сив но сти ко ју му зич ка ком
по зи ци ја као фор ма но си и број ним му зич ким еле мен ти ма 
упо тре бље ним у слу жби до ча ра ва ња ме ста, вре ме на и емо
ци ја, му зи ка је, по ред дру гих умет но сти, иде а лан ме ди јум за 
при каз пам ће ња Шое. Чу ве ни ора то ри јум Пен де рец ког Di es 
Irae (по знат и као Ау швиц Ора то ри јум), на стао у дру гој фа
зи ње го вог ства ра ла штва (19621974) пред ста вља јед ну од 
нај зна чај ни јих ме мо ри јал них ком по зи ци ја на ста лих у знак 
се ћа ња на хо ло ка уст. Пр ви пут су Кра ков ска фил хар мо ни ја 
и хор из ве ли ком по зи ци ју 6. апри ла 1967. го ди не на отва
ра њу спо мен обе леж ја жр тва ма фа ши зма у Ау шви цуБир
ке нау. Пен де рец ки је ро ђен у Пољ ској, не да ле ко од Ау шви
ца и имао је са мо шест го ди на ка да су Нем ци 1939. го ди не 
на па ли Пољ ску. Као вр ло млад био је су о чен са стра хом и 
тур бу лент ним до га ђа ји ма ко је су за де си ле ње го ву зе мљу. 
Опи су ју ћи ње го во де тињ ство му зи ко лог Вол фрам Швин
гер (Wol fram Schwin ger) је на пи сао: ,,Са про зо ра сво је ку ће, 
скри вен иза за ве се, гле да ју ћи и слу ша ју ћи Је вре је ко је су од
во ди ли ни је мо гао да им по мог не”.18 Ме ђу тим, иа ко не мо ћан 
у том тре нут ку, та сли ка, ду бо ко уре за на у ње го во се ћа ње, 
об ли ко ва ла је ка сни је из ра зи то ин тен зив ну пар ти ту ру, пу ну 
емо тив ног на бо ја. Ком по зи тор је свој ора то ри јум Di es Irae 
опи сао као ,,ве о ма моћ но и дра ма тич но му зич ко при зи ва ње 
хо ро ра, пат ње, бо ла и људ ске из о па че но сти ко је су на ци сти 
на не ли сво јим жр тва ма”.19 Као што је Адор но схва тио, љу
ди че сто кроз умет ност тра же сми сао ван ред них окол но сти. 
Мно га ис тра жи ва ња хо ло ка у ста о уло зи му зи ке на ста ле у 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма и ге ти ма, или у по сле рат ном 
пе ри о ду, фо ку си ра ју се на ком плек сним со ци о ло шким, пси
хо ло шким и по ли тич ким ис тра жи ва њи ма. Ка ко умет ност 
бу ди емо ци је и вра ћа се ћа ња на пре жи вље ну тра у му, пи та ња 
су ко ји ма ћу се ба ви ти у да љем то ку ра да.

18 Schwin ger, W. (1989) Krzysztof Pen de rec ki: His Li fe and Work, Lon don: 
Schott & Co. Ltd, p.16.

19 Pen de rec ki, K. (1998) Labyrinth of Ti me: Fi ve Ad dres ses for the End of the 
Mil le ni um, Cha pel Hill: Hin shaw Mu sic, Inc, p. 95.
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Од нос умет но сти и  
са вре ме них те о ри ја тра у ме

По јам тра у ме је у по след ње две де це ни је за ин те ре со вао 
број не књи жев не и кул ту рал не те о ре ти ча ре. Је дан од пре о
вла ђу ју ћих пра ва ца про у ча ва ња тра у ме ис ти че као основ ни 
еле мент ње ну нео по зи ву не при ка зи вост ко ја из ми че сва кој 
ин тер пре та ци ји. Уз ова кву кон цеп ци ју, је дан број те о ре ти
ча ра је тра у ми до де лио по ло жај пре лом ног до га ђа ја не ке 
кул ту ре. Те о ре ти ча ри по пут Фа ре ла (Kirby Fa rell), Бер ге ра 
(Ja mes Ber ger) и Ба е ра (Ul rich Ba er) па жљи во одва ја ју кли
нич ке и те ра пе ут ске аспек те тра у ма од им пе ра ти ва ње не ре
пре зен та ци је и ин тер пре та ци је не би ли на тај на чин на гла
си ли да је по је ди нач на тра у ма пре све га укљу че на у на чи не 
ко ји ма се при ка зу је у не ком дру штву. Та ко ин тер пре та ци ја и 
ре пре зен та ци ја, као дру штве ни сим бо лич ки чи но ви, по но во 
по ста ју ва жни аспек ти раз у ме ва ња тра у ме. 

По ла зе ћи од те иде је, аме рич ки кул ту рал ни те о ре ти чар Кир
би Фа рел ка же да по вре да (ра на) зах те ва ин тер пре та ци ју, 
ко ри сте ћи при том из раз in jury ка ко би на гла сио ис пре пле
те ност пси хо фи зич ког бо ла с на но ше њем не прав де у прав
ном сми слу.20 Пре ма Фа ре лу, тра у ма је кли нич ки кон цепт 
ко ји се од но си на ис ку ство по вре де/ра не/оште ће ња (in jury) 
и кул ту рал ни троп ко ји фор ми ра ту ма че ње као на чин но ше
ња с тра у мом кроз про цес ње не сим бо лич ке ин тер пре та ци
је. По јам тра у ме, пре ма Фа ре лу, не огра ни ча ва се на ње не 
кли нич ке аспек те, већ њи ма овла да ва та ко што се до де љу је 
по ло жај фи гу ре (тра у ма као кул ту рал ни троп) не че му што 
се оти ма би ло ка квој фи гу ра ци ји (тра у ма као кли нич ки кон
цепт). Ти ме тра у мат ски до жи вљај услед свог пре о бра жа ја 
у фи гу ру по ста је са став ни део по је ди нач ног пси хич ког или 
ко лективног дру штве ног ме ха ни зма ко ји по тре са. 

Пре ма Бер ге ру, кул ту ра на тра у му од го ва ра та ко што је за о
де ва у лик апо ка лип се ка ко би се мо гао при хва ти ти не под
но шљи ви ужас исто риј ског до га ђа ја, ко ји се пак у апо ка лип
тич ном сми слу из тра ге ди је пре тва ра у ес ха тон. Ти ме тра у ма 
као апо ка лип тич ноес ха то ло шки до га ђај у сво јој ра зор ној 
би ти са др жи и крај и об но ву све та. До га ђај ко ји се не укла
па у за ми сао о кон ти ну и те ту исто ри је не мо же се об ја сни
ти ни чим до та да по зна тим па се про гла ша ва гра нич ним јер 
пре ла ма исто ри ју на вре ме пре и вре ме по сле ње. Ме ђу тим, 
Бер гер твр ди да се исто ри ја не за ми шља са мо из апо ка лип
тич ке пер спек ти ве не из бе жно сти тра у мат ског до га ђа ја, већ 

20 Far rell, K. (1998) Posttra u ma tic Cul tu re, In jury and In ter pre ta tion in the 
Ni ne ti es, Bal ti mo re: The Johns Hop kins Uni ver sity Press, p. 7.
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и из пер спек ти ве да се он мо гао из бе ћи, да ни је био ну жан. 
Апо ка лип са из на кнад не пер спек ти ве ту ма чи до га ђа је ко ји 
су прет хо ди ли кра ју, ко ји су на ја ви ли крај, а чи ји зна ко ви 
ни су би ли пре по зна ти. По ста по ка лип са узи ма те на вод не 
на го ве шта је као при ли ке у ко ји ма се мо гла из бе ћи тра у ма. 
Као што је био слу чај и са Фа ре ло вом пост тра у мат ском кул
ту ром, та ко и Бер ге ро ва кон цеп ци ја по ста по ка лип се под ра
зу ме ва пре о бра жај тра у ме у оп шти оквир ко ји омо гу ћа ва и 
по кре ће ње ну ин тер пре та ци ју.

Ба ер по ка зу је да ни је ви ше тра у ма оно што се оти ма ре пре
зен та ци ји, већ се, на про тив, упра во ње на ре пре зен та ци ја не 
укла па у ин тер пре та тив ни оквир ту ма ча. Фо то гра фи је тра у
ме пре ма Ба е ру на во де оно га ко гле да да про жи ви до га ђа је 
ко ји се не по кла па ју са це ли ном ко јој при па да њи хо ва тач
ка гле ди шта. Гле да лац осве шћу је ау то ма ти зо ва ну скло ност 
пре ма при дру жи ва њу при зо ра ве ћим це ли на ма из ко јих се 
об ли ку је сми сао. Сто га на спрам исто ри је као кон ти ну и ра
ног про то ка вре ме на, фо то гра фи ја пред ста вља исто ри ју дис
кон ти ну и ра них, из не над них и нео че ки ва них до га ђа ја. Ба ер 
у на пу шта њу на ра тив ног мо де ла вре ме на на ла зи етич ки по
тен ци јал, јер фо то гра фи ја гле да о ца из ла же по гле ду дру гог 
ко ји не жи ви у си гур но сти кон ти ну и ра них и ка у зал них се
квен ци. Он сто га фо то гра фи ји при да је по тен ци јал ре пре зен
та ци је исто риј ске тра у ме: ,,Фо то гра фи ја мо же са чу ва ти ге
лер тра у мат ског вре ме на”.21 Пре ма Ба е ру ре пре зен та циј ски 
по тен ци јал фо то гра фи је ле жи у то ме што гле да о ца су о ча ва 
с до жи вља јем ко ји не мо же по ста ти део ње го вог ис ку ства. 
Ме ђу тим, на тај на чин фо то гра фи ја и са мог гле да о ца из ла
же на си љу. Пр во, Ба ер по вла чи па ра ле лу из ме ђу струк ту ре 
тра у ме и тех но ло ги је фо то гра фи са ња. До га ђај ко ји је по ве
зан с тра у мом ни је про ра ђен у тре нут ку кад се до го дио, он 
на кнад но оп се да жр тву. Али та ква фо то гра фи ја са да мо же 
би ло ког гле да о ца да под врг не уз не ми ру ју ћем до жи вља ју и 
из ло жи га тра у мат ском деј ству до га ђа ја с ко јим ни је био у 
до ди ру. Дру го, тра у ма за у ста вља уо би ча је ни пси хич ки про
цес бло ки ра ју ћи пре ба ци ва ње до жи вља ја у се ћа ње. Ба е ро ва 
је те за да и фо то гра фи ја рас по ла же аспек ти ма осо бе, ста ња, 
до га ђа ја или пред ме та ко ји су из ма кли све сној пер цеп ци ји 
у чи ну фо то гра фи са ња те не при па да ју се ћа њу. Као што се 
тра у мат ски до га ђај от кри ва на кнад но, та ко и не га тив фо то
гра фи је чу ва оне аспек те свог пред ме та ко ји су ви дљи ви тек 
ка сни јим по сма тра њем фо то гра фи је.

21 Ba er, U. (2002) Spec tral evi den ce: The Pho to graphy of Tra u ma, Cam brid ge: 
The MIT Press, p. 7.



313

ИВАНА АНЧИЋ

Фа рел, Бер гер и Ба ер за го ва ра ју на до ме шта ње не мо гућ но
сти за сту па ња тра у ма као не сво ди вог ис ку ства жр тве кроз 
ре пре зен та циј ско на си ље ко ме се из ла же по сма трач. Бу ду
ћи да је тра у ма дру гог не при ка зи ва, ре пре зен та ци ја ви ше не 
при ка зу је тра у му не го рас цеп из ме ђу по сма тра ча и жр тве.22 
Сто га се кон цеп ци је пост тра у мат ске и по ста по ка лип тич ке 
кул ту ре, те фо то гра фи је као ме ха ни зма овла да ва ња тра у мом 
те ме ље на тран сфор ма ци ји тра у ме у кул ту рал ни троп. Овај 
троп ЛаKапра (Do mi nick La Ca pra)23 на зи ва кул ту ром ра не 
(wo und cul tu re) ко ја под ра зу ме ва да је ,,сва ко на не ки на чин 
жр тва”.24

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, Фројд је пи сао о те о ри ји тра
у ме у сво јим де ли ма Re mem be ring, Re pe a ting and Wor king
Thro ugh25, Mo ur ning and Me lan cho lia26 и Beyond the Ple a su re 
Prin ci ple27. У овим де ли ма Фројд је ис та као зна чај ра да кроз 
тра у му, ко ји до зво ља ва су бјек ту да при хва ти од ре ђе не по ти
сну те са др жа је и осло бо ди се ме ха ни зма ком пул зив ног по
на вља ња. Умет ност, та ко, не ства ра сту а ци ју ко ја гле да о ца 
нео д бра њи во пре пла вљу је тра у мат ским до жи вља ји ма, ни ти 
пак мо же ство ри ти од бра ну про тив њих раз ви ја ју ћи стреп
њу ко ја до во ди у ста ње при прав но сти. Па ипак ако се раз
мо тре ни јан се ко је, пре ма Фрој ду, од лу чу ју ће де ле страх и 
стреп њу, мо гу се уо чи ти слич но сти из ме ђу тра у мат ске не у
ро зе и умет но сти. Док стреп ња са др жи ди мен зи ју ,,оче ки ва
ња опа сно сти и при пре ма ња на опа сност, чак и ка да она ни је 
по зна та”28, страх се од но си на ,,ста ње у ко је чо век до спе ва 
кад се на ђе у опа сно сти на ко ју ни је био при пре мљен, при 
че му на гла сак ле жи на мо мен ту из не на ђе ња.29

Умет ност са стреп њом де ли не по зна тост до га ђа ја, али се 
од ње раз ли ку је по то ме што у умет но сти из о ста је при
пре мље ност на та кав до га ђај. Дру гим ре чи ма, умет ност са 
тра у мом де ли из не над ност и нео че ки ва ност, шок до га ђа ја. 

22 Ca ruth, C. (1996) Un cla i med Ex pe ri en ce: Tra u ma, Nar ra ti ve and Hi story, 
Bal ti mo re: The John Hop kins Uni ver sity Press.

23 La Ca pra, D. (2001) Wri ting Hi story, Wri ting Tra u ma, Bal ti mo re: John 
Hopkins Uni ver sity Press

24 Исто, стр. 77.
25 Freud, S. Re mem be ring, Re pe a ting and Wor kingThro ugh, Mo ur ning and 

Me lan cho lia, Beyond the Ple a su re Prin ci ple, The Stan dard Edi tion of the 
Com ple te Psycho lo gi cal Works of Sig mund Freud: vols. 12, 14, and 18, 
Transla ted by Strac hney, J. (1953), Lon don: Ho garth Press, p. 74.

26 Исто.
27 Исто.
28 Freud, S. (1920/1986) S onu stra nu na če la ugo de, Bu duć nost jed ne ilu zi je, 

Za greb: Na pri jed, str. 140.
29 Исто.
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Ка ко Фројд на кра ју за кљу чу је: ,,Но во ће увек би ти услов 
ужит ка”. Али, та не при пре мље ност на шок не узро ку је бо
лест и не до во ди у ста ње стреп ње, не го, на про тив, ути ске 
у ко ји ма гле да лац” (…) чак вр хун ски мо же ужи ва ти”. Иа ко 
умет ност исто вре ме но са др жи и ди мен зи ју при пре мље но
сти и ди мен зи ју из не на ђе ња, она се не мо же из јед на чи ти ни 
са стреп њом, ни са стра хом.30 

Као што пси хо а на ли ти чар жр тву је сво ју дис тан ци ра ност и 
не у пле те ност на ко ји ма за сни ва ин тер пре та ци ју у име вла
сти то сти и је дин стве но сти бо ле сни ко вог ис ку ства, та ко и 
умет ност ко ја омо гу ћа ва ужи так у шо ку не мо же за сту па
ти ау тен тич ност тра у мат ског до жи вља ја. Оно што не до ста
је умет но сти у при ка зу тра у ме је то што она не ве зу је (не 
ства ра пси хич ку фик си ра ност) за до жи вљај ко ји при ка зу је, 
ма ка ко он био бо лан. Ме ђу тим, ни је ли упра во та не по но
вљи вост и је дин стве ност ис ку ства тра у ме оно што она де ли 
с умет но шћу? Не при да је ли Фројд тра у ми кроз обе леж ја 
је дин стве но сти за пра во ка рак тер умет нич ког де ла? Тра у ма 
се не мо же до жи ве ти кроз по на вља ње, већ са мо ако се очу
ва њен не по но вљив ка рак тер; као што и умет ност до во ди 
у ста ње не по но вљи вог до жи вља ја. Ако умет ност омо гу ћа
ва „вр хун ски” ужи так у стра вич ним до га ђа ји ма, та да гле
да лац за те до га ђа је ни на ко ји на чин ни је емо тив но ве зан. 
Уме сто ра зор ног фик си ра ња за до жи вљај, гле да лац ужи ва 
у ње му. Уме сто да га за пре па сти нео че ки ва ност не ког рас
пле та, гле да лац ужи ва у чи ње ни ци да је био из не на ђен и да 
су се до га ђа ји раз ви ја ли ми мо ње го вих оче ки ва ња. Упра во 
та из ба че ност из оче ки ва ног га ран ту је спо знај ни увид умет
но сти. Гле да о ци се за при ка за не до га ђа је ве зу ју са мо док су 
они но ви, а но ви су са мо при ли ком њи хо вог пр вог из во ђе ња. 
Ако се умет ност од тра у ме раз ли ку је по то ме што под сти
че ужи ва ње у бол ним до жи вља ји ма, од стреп ње се раз ли
ку је уто ли ко што за др жа ва мо ме нат из не на ђе ња. Сто га ако 
умет ност не мо же при клад но да при ка же тра у му, она с дру ге 
стра не про бле ма ти зу је стреп њу и страх та ко што код стреп
ње од ба цу је део ко ји шти ти, док из стра ха укла ња ди мен зи ју 
ко ја ра за ра пси ху. 

30 Као што упо зо ра ва Лејс (Ruth Leys), Фројд уво ди два су пар нич ка по
и ма ња ре пре зен та ци је: јед но ко је се од ре ђу је као „ре пре зен та циј ска 
те а трич ност” у ко јој се су бјект дис тан ци ра од тра у мат ског до жи вља ја, 
а дру ги у тер ми ни ма афек тив ног опо на ша ња ко је упи ја жр тву у тра у
мат ски сце на рио. Ви ди: Leys, R. (2000) Tra u ma: A Ge ne a logy, Chi ca go: 
Uni ver sity of Chi ca go Press. p. 275.
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За кљу чак

Раз ма тра ју ћи пи та ња мо гу ли се умет нич ка де ла по сма тра ти 
као вр ста уто чи шта пред ра ди кал ним пре о бра жа јем су бјек
тив но сти ко ју по кре ћу тра у мат ски до га ђа ји у дру штве ној и 
исто риј ској ствар но сти спро ве ла сам ана ли зу по ла зе ћи од 
со циокон струк ти ви стич ких те о ри ја пам ће ња, са вре ме них 
те о ри ја тра у ме и Фрој до вог ту ма че ња умет но сти као ана
ло ги је за ту ма че ње тра у ме. Син те за ових раз ма тра ња по ка
зу је да тра у ма има пре лом ну уло гу са мо ако се дру штве на 
и исто риј ска ствар ност схва те као до вр ше не и це ло ви те. 
Опи су ју ћи нео пи си во, не до ку чи во и не ве ро ват но умет ност 
хо ло ка у ста до но си ве ли ку те жи ну гле да о ци ма. Ко му ни ка ци
ја са ма сом умет ност по ста вља на пр ву ра ван са оп шта ва ња 
не по доб них са др жа ја ствар но сти уче ству ју ћи та ко у уну
тра шњој бор би гле да о ца у про на ла же њу из ла за из мо рал но 
не при ла го ђе них лич них по сту ла та. Као у па у ко вој мре жи, 
сва ка иде ја о но вом хо ло ка у сту ду бо ко је ухва ће на ни ти ма 
ко је је ве што и сна жно об у хва тио цео опус ко ји нам је умет
ност хо ло ка у ста са ве ли ком гор чи ном из не ла. Об у хва ћен 
не за бо ра вом, хо ло ка уст ду бо ко по зи ци о ни ран у ко лек тив ној 
све сти чо ве чан ства ва пи за сво јом не по но вљи во шћу. Сто га 
је од го вор на пи та ње да ли на умет ност хо ло ка у ста ути че 
дис курс вре ме на ја сан.
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THE ROLE OF ARTS AND HISTORY IN THE 
REPRESENTATION OF HOLOCAUST

Abstract

Following the famous Adorno’s sentence: ˮWriting poetry after 
Auschwitz is barbaricˮ, we can ask ourselves if representing 
holocaust in art is ethical, and if so, what is the proper way of doing 
it? The Holocaust discourse has motivated and moved many artists 
and critiques to consider and discuss open questions of holocaust 
representation. Who has the right to try and represent the holocaust? 
How should we represent the holocaust and how can we deal with the 
question of responsibility in a postwar world? Poetry, ritual, music, film, 
photography, art in general, help us to remember, remind those not yet 
born that they have to feel suffering they were lucky to avoid, not only 
as a tribute to the victims, but to stay human. In Auschwitz, culture, 
science, art and progress became monstrous pictures in the mirror of 
human existence. A question was raised and constantly repeated after 
Auschwitz: ˮIs Auschwitz the end – the peak of our culture or a tipping 
point that we still do not understand? Is it possible for art to express 
the truth about Auschwitz?ˮ If holocaust represents a historic turning 
point for the application of extreme violence of mass killing, then this 
turning point also presents completely new challenges to individual 

remembrance and collective memory.

Keywords: holocaust, trauma, remembrance, memory, art, history



318

Универзитетодбране,Војнаакадемија–
Катедразафинансије,Београд

DOI10.5937/kultura1651318M
УДК330.322.2:008(497.11)

657.47
оригиналаннаучнирад

РАЧУНОВОДСТВЕНА
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БУЏЕТСКОФИНАНСИРАЊЕ
КУЛТУРЕУРЕПУБЛИЦИ

СРБИЈИ
Сажетак: Ус по ста вља ње си сте ма пра ће ња из вр ше ња из да та
ка на ме ње них фи нан си ра њу кул ту ре као де лу из вр шних по сло
ва вла сти пред ста вља је дан од осно ва по др шке ње ном раз во ју у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Не а де кват ност тре нут ног ра чу но вод стве ног 
си сте ма усло вљен је про це ду ра ма и за кон ским огра ни че њи ма ко
ји усло жња ва ју и не до вољ но сти му ли шу раз вој сек то ра кул ту ре. 
Фо ку си ра ју ћи се на бу џет као основ ну фи нан сиј ску ин сти ту ци ју 
пред ста ви ће мо сте пен мо гућ но сти за до во ље ња по тре ба кул ту ре.

Кључне речи: ра чу но вод стве ни си стем, кул ту ра, бу џет, 
финансира ње

Увод1

По зи ци о ни ра ње дру штве них де лат но сти у са вре ме ним 
тржи шним усло ви ма је из ра зи то сло же но и у од но су на 

1 Рад је про ис те као из про јек та број 6923/4, Раз вој фи нан сиј ске слу жбе 
ВС од 1985. до 2015. го ди не, фи нан си ра ног од стра не Ми ни стар ства 
одбра не Ре пу бли ке Ср би је.

ИВАНМИЛОЈЕВИЋ
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прет ход не пе ри о де ко ји су пр вен стве но ег зи сти ра ли у окви
ру наци о нал них др жа ва, до ми нант но гло ба ли зо ван из фи
нан сиј ског угла гле да но. Ова сло же ност је из ра же на кроз 
основ не си сте ме пра ће ња фи нан сиј ских то ко ва од из во ра  
тј. на стан ка сред ста ва па све до њи хо вог утро шка пу тем 
стра те гиј ских фи нан сиј ских ин стру мен та та. Гло ба ли за ци
јом фи нан сиј ских то ко ва ра чу но вод стве ни си стем не са мо 
да је по стао ком плек сни ји, већ је и у окви ру ре гу ли са ња то
ко ва до жи вео дра стич не про ме не ко ји се огле да ју у су че ља
ва њу ан гло сак сон ског и кон ти нен тал ног прав ног си сте ма. 
Све ово има ло је ути ца ја на фи нан си ра ње кул ту ре код зе
ма ља у тран зи ци ји ка ко по оби му сред ста ва бу џе та, та ко и 
пре ма њи хо вој струк ту ри.

С об зи ром на ком плек сност ис тра жи ва ња у овом ра ду ода
бра ли смо део по ка за те ља ко ји се од но се на област кул ту ре 
у Ре пу бли ци Ср би ји и део бу џе та на ни воу Ре пу бли ке Ср
би је ко ји се од но си на из дат ке за фи нан си ра ње кул ту ре од 
по чет ка свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди не, за кључ но са 
2014. го ди ном.

Ме то де

Ис тра жи ва ње у овом ра ду узро ко ва ло је и ода бир на уч них 
ме то да ко је ће би ти ко ри шће не, а сва ка ко за то нај по де сни ја 
је ме то да ко ре ла ци је2 ко ју ко ри сти мо ка ко бисмо утвр ди ли 
од нос ста ња и струк ту ре рас хо да фи нан си ра ња3 из бу џе та 
и по је ди нач них еле ме на та си сте ма кул ту ре у Ре пу бли ци 
Срби ји. Циљ са гле да ва ња еко ном ских чи ни ла ца су мо гућ
но сти фи нан си ра ња кул ту ре из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је4 са 
јед не стра не и чи ни ла ца си сте ма кул ту ре у Ре пу бли ци Ср
би ји на дру гој стра ни. Сва ка ко да ово ис тра жи ва ње не би 
има ло на уч но уте ме ље ње ако се не би по шло од оп штих 
фак то ра ква ли те та фи нан сиј ског ам би јен та као што је БДП 
(бру то до ма ћи про из вод) као по ла зна осно ва раз ма тра ња 
у овом ис тра жи ва њу5. На овај на чин ко ри сте ћи за осно
ву агре гат ни ни во мо ћи ће мо до ћи до за кључ ка ве за них за 

2 Жи жић, М., Ло врић, М. и Па вли чић, Д. (2007) Ме то ди ста ти стич ке 
ана ли зе, Бе о град: Еко ном ски фа кул тет, Цен тар за из да вач ку де лат ност, 
стр. 152.

3 Тер зић, М. (2014) Фи нан сиј ски по ло жај пред у зе ћа на не са вр ше ном 
тржи шту, Одитор бр. 8, Бе о град: Цен тар за еко ном ска и фи нан сиј ска 
ис тра жи ва ња, стр. 8.

4 Ра ди чић, М. и Ра и че вић, Б. (2011) Јав не фи нан си је: те о ри ја и прак са, 
Бе о град: Да та ста тус, стр. 65.

5 Бур да, М. и Ви плош, Ч. (2012) Ма кро е ко но ми ја: европ ски уџ бе ник, 
пре вод 5. изд., Бе о град: Еко ном ски фа кул тет, Цен тар за из да вач ку 
делатност, стр. 238.
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улогу економске кри зе у фи нан си ра њу јав ног сек то ра, а ти
ме и сек то ру кул ту ре.

Као ме ру ста ња сек то ра кул ту ре ко ри сти ли смо по ка за те ље 
из кул ту ре:

За струк ту ру БДПа ко ри сти мо рас ход ни мо дел при че му 
је BDP = C + G + I + X – M у мо де лу отво ре не при вре де 
у ко ме C озна ча ва лич ну по тро шњу, G јав ну по тро шњу,  I 
ин ве сти ци је, X – из воз, M – увоз. 

Мо дел ко ре ла ци је Pe a r sonов  ко е фи ци јент при ме њен је 
у об ра ди по да та ка где је rxy=Cxy/SDx*SDy, при че му Cxy 
озна ча ва ко ва ри јан су, SDx стан дард ну де ви ја ци ју x, а SDy  
стан дард ну де ви ја ци ју y. 

При оце ни вред но сти у на ред ном пе ри о ду про јек ци ју из
да та ка вр ши мо ме то дом ли не ар ног трен да ŷ=b0+b1x, где 
је ŷ ли не ар на функ ци ја, b0 про сек, а b1 сред ња ап со лут на 
вред ност у вре ме ну х. За из ра чу на ва ње оце не па ра ме та ра 
трен да ко ри сти се ме тод нај ма њег ква дра та.6

Ре зул тат

По ла зе ћи од по да та ка ко је смо при ку пи ли и ме то да ко је 
при ме њу је мо, у ис тра жи ва њу смо из вр ши ли ста ти стич ку 
припре му по да та ка ра ди мо гућ но сти њи хо ве об ра де.

Та бе ла 1: Фи нан сиј ски по ка за те љи у Ре пу бли ци Ср би ји у 
милиони ма ди на ра; Из вор: http://www.nbs.rs/in te r net/ci ri li ca/80/in

dex.html, http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =11579 
Из вр ши ли смо ана ли зу из да та ка за ка пи тал не рас хо де (х) 
и укуп них из да та ка за кул ту ру (у). При ме ном Pe a r sonове  
ме то де ко ре ла ци је уста но ви ли смо вред ност ко ре ла ци је 
rxy=0.307745 што нам ука зу је да је ко ре ла ци ја из ме ђу по ја ва 

6 Mla de no vić, Z. i Noj ko vić, A. (2015) Pri me nje na ana li za vre men skih se ri ja, 
Be o grad: Eko nom ski fa kul tet, Cen tar za iz da vač ku de lat nost, str. 196.
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сла ба ди рект на. Уко ли ко из Та бе ле 1 као по ја ву (х) узме мо 
из нос укуп ног бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за про јек то ва не го
ди не (2007.2014.), а као по ја ву (у) укуп не из дат ке за кул ту
ру при ме ном Pe a r sonов е  ме то де ко ре ла ци је до би ја мо вред
ност ко е фи ци јен та ко ре ла ци је rxy=0,577 што нам ука зу је да 
је ко ре ла ци ја из ме ђу по ја ва уме ре но ди рект на.

Та бе ла 2: На ту рал ни по ка за те љи о кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји;
Из вор: http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.

aspx?pKey=56 
Ана ли зом укуп них тро шко ва кул ту ре (х) из та бе ле 1 и укуп
ног бро ја при ка за них фил мо ва у би о ско пи ма (у) из та бе ле 
2, при ме ном Pe a r sonов е  ме то де ко ре ла ци је уста но ви ли смо 
да је вред ност ко е фи ци јен та ко ре ла ци је rxy=0.97039, што 
нам ука зу је да је ко ре ла ци ја из ме ђу по ја ва ја ко ди рект на. 

Ана ли зом укуп них тро шко ва кул ту ре (х) из та бе ле 1 и укуп
ног бро ја пред ста ва у по зо ри шти ма (у) из та бе ле 2, при ме
ном Pe a r sonов е  ме то де ко ре ла ци је уста но ви ли смо да је 
вред ност ко е фи ци јен та ко ре ла ци је rxy=0.430038 што нам 
ука зу је да је ко ре ла ци ја из ме ђу по ја ва уме ре но ди рект на. 
Ана ли зом укуп них тро шко ва кул ту ре (х) из та бе ле 1 и укуп
ног бро ја би бли о те ка (у) из та бе ле 2, при ме ном Pe ar sonов е  
ме то де ко ре ла ци је уста но ви ли смо да је вред ност ко е фи ци
јен та ко ре ла ци је rxy= 0.00257 што нам ука зу је да је ко ре
ла ци ја из ме ђу по ја ва сла бо ин верз на. Из ра чу на ва њем вре
мен ског ли не ар ног трен да до шли смо до мо де ла ли не ар ног 
трен да ŷ=10.242,85+1.948,69х, где је про сек рас хо да у по
сма тра ном пе ри о ду 10.242,85 ми ли о на ди на ра, а сред њи ап
со лут ни ра сту у пред ста вље ном пе ри о ду 1.948,69 ми лиона 
ди на ра.

Из ра чу на ва њем вред но сти трен да за 2020. го ди ну до шли 
смо до ре зул та та од 28.755,40 ми ли о на ди на ра из два ја ња за 
кул ту ру из бу џе та.
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Ди ску си ја

Ана ли зи ра ју ћи до би је не ре зул та те мо же се за кљу чи ти да 
из да ци за ка пи тал не рас хо де кул ту ре и укуп ни из да ци за 
култу ру из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је има ју слаб, али ипак 
по зи ти ван сте пен ко ре ла ци је што зна чи да се у овом слу ча ју 
по ве ћа њем укуп них из да та ка из бу џе та за кул ту ру, по ве ћа
ва ју и ка пи тал ни рас хо ди. Ово је по себ но зна чај но, јер се из
да ци за кул ту ру тре ти ра ју као из да ци за дру штве не де лат но
сти7, чи је су услу ге не про фит ног ка рак те ра, а они за раз ли ку 
од ре ал ног сек то ра не би тре ба ло да бу ду те сно по ве за ни 
са сте пе ном упо сле но сти рад них ка па ци те та. Од лу ка о сма
ње њу бу џет ског раз де ла за сек тор кул ту ре8, про у зро ко ва на 
еко ном ском кри зом у Ре пу бли ци Ср би ји, об ја шњи ва је, али 
еко ном ски нео прав да на. На осно ву ре зул та та истра жи ва ња 
мо же се за кљу чи ти да је сма ње ње из вр ше но упра во у де лу 
ка пи тал них из да та ка, јер су то на кра так рок нај е ла стич ни ји 
из да ци, што на ду жи рок ни је одр жи во, а услед тен ден ци је 
да се рас хо ди за те ку ће рас хо де одр же на по сто је ћем ни воу. 
Тен ден ци ја да се сма ње њем из да та ка за ка пи тал не рас хо
де9 у нај ма њој ме ри ути че на функ ци о ни са ње фи нанси рања 

7 Шти глиц, Е. Џ. (2008) Еко но ми ја јав ног сек то ра, Бе о град: Еко ном ски 
фа кул тет, стр. 364.

8 Pr njat, A. (2012) An ti se mit ski dis kurs i od ba ci va nje tra ga nja za isti
nom, Kultu ra br. 136, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka,  
str. 434435.

9 Ми ло је вић, И. и Зе кић, М. (2015) Ор га ни за ци о на струк ту ра пред у зе
ћа као прет по став ка кон со ли да ци је би лан са, Одитор бр. 12, Бе о град: 
Центар за еко ном ска и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, стр. 25.
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кул ту ре, ипак не ума њу је зна чај ка пи тал них рас хо да као 
сред ста ва нео п ход них за раз вој кул ту ре.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји се од но се на од нос бу џе та Ре
пу бли ке Ср би је и укуп них из да та ка за кул ту ру у по сма тра
ном пе ри о ду нам го во ре да се из да ци за кул ту ру из два ја ју 
из бу џе та про пор ци о нал но, мо же мо ре ћи план ски. Од нос 
укуп них тро шко ва кул ту ре и укуп ног бро ја при ка за них 
фил мо ва у би о ско пи ма у по сма тра ном пе ри о ду нам го во ри 
о ја кој ди рек ној ко ре ла ци ји. Вре мен ским ли не ар ним трен
дом смо по ка за ли тренд у кре та њу бу џет ских из да та ка за 
кул ту ру. Мо де лом ли не ар ног трен да, кроз вре мен ски пе ри од 
од 2007. до 2014. го ди не. У ди ја гра му рас хо да из бу џе та за 
кул ту ру се ви ди да је из нос рас хо да у кул ту ри по на стан ку 
еко ном ске кри зе опао и да од та да но ми нал но по сма тра но 
бе ле жи слаб раст, али ако узме мо ре ал ну вред ност, рас хо ди 
бу џе та ко ји су опре де ље ни за ка пи тал не из дат ке у кул ту ри 
има ју тен ден ци ју стаг на ци је, од но сно кон ти ну и ра ног одр
жа ва ња на по сто је ћем ни воу, по след ње го ди не у по сма тра
ном пе ри о ду пла ни ра ни из да ци за кул ту ру из бу џе та бе ле
же од ре ђе ни раст, што се про јек ци јом за 2020. го ди ну мо же 
пред ста ви ти као рас ту ћи тренд.

За кљу чак

Ула га ње у кул ту ру, пре све га у ка пи тал не из дат ке, до при
но си уре ђе њу кап тал не ин фра струк ту ре пре све га би о скоп
ских са ла, чи ме се по сти же ви ши сте пен за до во ље ња по тре
ба за гле да њем фил мо ва у би о ско пи ма пре све га удоб ност, 
бо ља ре зо лу ци ја и тон фил ма итд. што им пли цит но за ре
зул тат има ве ће ин те ре со ва ње ста нов ни штва за би о скоп и 
по ве ћа ну ку по ви ну ка ра та.

Из од но са укуп них тро шко ва кул ту ре и бро ја би бли о те ка у 
по сма тра ном пе ри о ду мо же мо за кљу чи ти да по сто ји сла ба 
не га тив на ко ре ла ци ја, од но сно да због не до вољ ног из два
ја ња за рад би бли о те ка об на вља ње би бли о теч ког фон да и 
оста лих те ку ћих и ка пи тал них тро шко ва, пре све га ре но ви
ра ња обје ка та на бав ке са вре ме них сред ста ва за рад би бли о
те ка сма њу је број би бли о те ка. По ред на ве де ног, ако узме мо 
у об зир да су из два ја ња из бу џе та за кул ту ру знат но сма ње на 
у по ре ђе њу са го ди ном пре на стан ка еко ном ске кри зе, што 
пре ве де но са но ми нал не на ре ал ну вред ност по ка зу је још 
ве ћу де гре си ју. При ме ном вре мен ског ли не ар ног трен да за 
пред ви ђа ње из да та ка из бу џе та за кул ту ру, до шли смо до ре
зул та та да, услед свет ске еко ном ске кри зе и ње них по сле ди
ца на зе мље у раз во ју ка ква је и Ре пу бли ка Ср би ја из да ци за 
кул ту ру бе ле же бла ги раст та ко да би до 2020. го ди не тре
ба ло да бу ду знат но ви ши не го што су да нас. Са гле да ва ју ћи 
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ра чу но вод стве ну струк ту ру бу џе та мо же мо за кључ ти да ра
чу но вод стве ном ана ли зом рас хо да из обла сти кул ту ре др жа
ва усме ра ва сред ства за област фил ма и те ле ви зи је, док се 
сред ства на ме ње на штам па ним ме ди ји ма сма њу ју.
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ACCOUNTING ANALYSIS OF EXPENDITURE BUDGET 
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Abstract

Establishment of a system for monitoring of the execution of budgetary 
expenses allocated to culture as a segment of executive rule is a basic 
form of support to its development in the Republic of Serbia. Inadequacy 
of the present accounting system is caused by procedures and legal 
restrictions which complicate and fail to stimulate development of 
the cultural sector. Focusing on the budget as a fundamental financial 
institute we will discuss to which degree the cultural needs can be 

satisfied.

Keywords: accounting system, culture, budget, financing

Миле В. Пајић, Зима на Ушћу, Београд





ОСВРТИ

Миле В. Пајић, Трг Николе Пашића, Београд





329

Самосталниистраживач,Београд

DOI10.5937/kultura1651329M
УДК316.72(497.11)”20”

069(497.11)”20”
стручнирад

ВРЕДНОСТИКУЛТУРЕ
ИЗМЕЂУСАДРЖАЈАИ
ПРОМОЦИЈЕ–ЈЕДНА

ИЗЛОЖБА,ЈЕДНОГЛЕДАЊЕ
Сажетак: У фо ку су овог ра да је са гле да ва ње од го вор но сти у из бо
ру на чи на пре зен та ци је са др жа ја умет но сти као ши рег про це са 
по нов ног ус по ста вља ња кул тур них вред но сти у од но су на спе ци
фич ну пу бли ку, ге не ра ци је ста са ле у про те кле две и по де це ни је 
у вре ме ну у ко јем су те мељ не, оп ште чо ве чан ске, тран скул тур не 
уни вер зал не вред но сти би ле скло ње не из фо ку са са вре ме ног срп
ског дру штва. Та ко ђе, на ме ра је да се ука же на ефи ка сни је пу те ве 
ко ји ма би мо гла да се кре ће са ма пре зен та ци ја са др жа ја кул ту ре 
и умет но сти као део ши рег про це са вра ћа ња  уру ше ног по ве ре ња у 
вред но сти соп стве ног дру штва. Ува жа ва ју ћи про це се пре пли та
ња ста во ва о но вим функ ци ја ма и уло зи му зе ја у са вре ме ним при
ли ка ма, рад на сто ји да ука же на нео п ход ност по сто ја ња стра
те ги је упра вља ња не са мо кул тур ном по ли ти ком не го и кул тур ном 
про дук ци јом. По твр да ефи ка сно сти ове стра те ги је по сма тра се 
кроз ус по ста вља ње дру штва са чвр сто де фи ни са ним вред но сним 
ста во ви ма пре ма тра ди ци о нал ним, по сто је ћим и бу ду ћим ство
ре ним вред но сти ма кул ту ре, ко ји по чи ва ју на ви со кој струч но сти, 
по зна ва њу по тре ба и ка па ци те та соп стве ног на ро да и њи хо вом 
кон стант ном план ском уна пре ђи ва њу.

Кључнеречи: кул ту ра, пре зен та ци ја умет но сти, ус по ста вља ње 
вред но сти, стра те ги ја, кул тур на по ли ти ка, про дук ци ја
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Увод

Накондвеиподеценијепозицијекултуреудруштвунаса
момзачељусвихвредностиилитачније, свихпојавности,
налазимо сеу ситуацијикадаимамовеликбројнових ге
нерацијастасалихутаквомамбијенту.Премазаступници
макултурногрелативизмавредностиједнекултуре,1укон
текстудруштвенихвредностикојеувеликојмериутичуна
формирање карактера друштва, деловање институција и
социјализацијуличности,јединственесуинијеихмогуће
оцењиватимерилимадругекултуре.2Садругестране,тео
ретичари који бране универзалистичко гледиште сматрају
дапостојенекетемељне,општечовечанске,транскултурне
универзалневредностикојеважеусвимкултурамаисвим
епохама.3Управо те темељне, општечовечанске, транскул
турнеуниверзалневредностикојеважеусвимкултурама,
склањањемизфокусасавременогдруштва,несталесукао
вредноснизаписизсвестивећегбројаприпадникагенера
цијаодкојихсепоследуствариочекуједаусадашњости
будуносиоцикултурнихпромена,унапређењаииновација
каоградивногобликаделовањаупроцесунапреткасавре
меногсрпскогдруштва.Димензијазначајаовеулогепосма
трасекрозпозицијукултурекаонеодвојивогделаисторије
постојањаљудскогдруштваиистовременопредусловакоји
једно модерно друштво одређује као цивилизовано. Кул
турнаполитикакојанепрепознајеважностдајепромоцији
вредности културе потребно приступити уважавајући чи
њеницуколикојејавносткојојсеобраћаспремна,односно,
којекапацитетепоседујезаодређенесадржајеиформепре
зентовањаауодносунаусловеизахтевевременаукојемсе
живи,свакакојеосуђенананеуспех.

У поступку успешног комуницирања са најширом јавно
шћу,узизборсадржајакултурекојисепласирају,посебно
улогуимајукритеријумипокојимасевршиизборсадржаја
којисепласирајуујавности.Сложеностпоступкамедијске

1 „Не залазећи у поље антрополошких и социолошких истраживања,
верујемоданисмодалекоодистинеакоутврдимодатерминкул ту ра
имплицираиразвојпојединцаиразвојгрупеицелогдруштва,ипрет
поставља једаннизилисистемзадатихвредностикојечлановигрупе
деледабињиховаинтеракцијаикомуникацијабилаштоуспешнија.”
Milosavljević,A.Ga la teo o le pom po na ša nju. Bon ton Đo va ni ja de la Ka ze 
iz 1558. go di ne;5.mart2016.,http://scindeksclanci.ceon.rs/data/pdf/0023
5164/2012/002351641237110M.pdf

2 Mesić,M. (2007)Po jam kul tu re u ras pra va ma o mul ti kul tu ra li znu, No va 
Cro a ti ca: ča so pis za hr vat sku knji žev nost i kul tu ru 1, Zagreb, Filozofski
fakultetSveučilištauZagrebu,str.159184.

3 Laclau, E. in: Uni ver sa lism, Pa rti cu la rism and the Qu e sti on of Iden tity,
eds.Rajchman,J.(1995),NewYork:Routledge,p.93108.
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промоцијеувећавааткуелностањеумедијимаСрбијекоји
нису одолели комерцијализацији, таблоидизацији, нефер
конкуренцији, прилагођавању потребама оглашивача, ни
скомпоштовањуетичкихстандардаикодекса,теодсуству
свакемедијскестратегијеиадекватнијезаконскерегулати
ве.4Успешносттекомуникацијезахтеваистраженопознава
њетренутнихкапацитетаонихкојимајенамењена,односе
ћисеупрвомредунаформуијезикзакојијесаједнестране
важнодајеприхватљивнајширојјавностиасадругестране
дајетакоконституисандауспевадасачувасвеважнекарак
теристике,вредности,крозсадржајнуснагуизабранеформе
комуникације,визуелниилизвучниидентитетнеоштетив
шиуметничкиизраз,односнопласиранукултурнувредност
нинаједанначин.

Иакомогућаподеланаелитнуимасовнукултурууследсна
жногделовањамултимедијасвемањеимаупориште,наме
ћесепотребазаједнимновимприступомкојидонеклепре
вазилазиовуподелу,изразлогакакобисепронашаомодел
покојемсемногивреднисадржаји,традиционалнонамење
ниобразованијимслојевимадруштва,могуучинити,прво
довољноатрактивнопрезентованим,паондауспешнопла
сиранимширој јавности.Управо су развијенемултимеди
јалнекомуникацијеуСрбијидопринелетомедаизложбеве
ликихуметничкихостварења,концерти,оперскеибалетске
премијерепостанудоступнеуоквиру свакодневнихвести
у саставулинковакоји себавекултуром,посебнихтемат
скихсајтова,блоговаиређеоддругихсадржаја,темефору
ма.Зонафорума,једногоднајпопуларнијихинајутицајних
потврда успешне интерент промоције, услед могућности
сагледавања степена продорности информације у јавност,
потврђујечињеницудаипоредповећанедоступностивисо
ковреднованихуметничкихостварења,судећипорејтингу
иструктурипосетилацасајтовасасадржајимакултуре,још
увекнајвишеодјекаимамеђуонимкорисницимакојимаје
дефиницијомелитног(унештомањестрогимкритеријуми
маприпадностиелитиодпрвобитнедефиниције)намење
на.Овачињеницасамопотврђујеколикосадржајикултуре
уСрбији„живе”умаломбројуприпадниказаједницењених
„конзумената” као резултат одсуства делотворне културне
политикекојабипоседовалакапацитетедапокренезначај
нијепроменеудруштвукрозпроменеодносаграђанапрема

4 Кљајић, В. (2013) Доминација ПРа над новинарским садржајима у
српскимштампаниммедијима–узроцииконсеквенце,Кул ту ра, број
139, Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.21.
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вредностима,упрвомредусопственекултуреидруштвапа
тимеипремавредностимадругихкултура.5

О про це су по врат ка по ве ре ња у  
вред но сти ку лтуре у  

са вре ме ном срп ском дру штву

Ипак, могуће је издвојити примере када се културни
садржаји презентују на нов, савремен, већини атрактиван
начини када се пажљиво бирају садржаји који су довољ
но познати и пријемчљиви најширој публици. Успешност
применеоваквогприступапотврђујесеуСрбијиуновије
време,приликомизвођењапознатихоперскихарија,конце
ратакласичнихтемакојесупосталедеопопуларнекултуре,
позоришним и балетским представама, филмским пројек
цијаманајавнимповршинама,археолошкимналазиштима,
атрактивнимамбијентимаприроде,манифестацијамапопут
„Ноћимузеја”идруго.Овајмоделнијенов, користи сеу
државамаширомсветакрозвећидеоXXвека,ананашим
просторимакоришћенјеупрезентацијиуметничкихсадр
жајауЈугославијисведокрајаосамдесетихгодинаиуСр
бијиуоквируње.Представљапроверенуспешанмеханизам
комуникацијекојимсепостижепојачаназаинтересованост
икодпубликекојаимавеомамалуилиготоводауопштене
маразвијенунавикудапратисадржајекултуре.6Учемуле
жисуштинапроменеконцептаупрезентацијиуметничких
остварења?Оназахтеваиновирањеускладусапромењеним
стандардима,навикама,очекивањима,образовањем,спрем
ношћузаиздвајањемвремена,мултумедијалнимначинима
комуницирањасасвимпредностимаиризицимакојесасо
бомносе,тевладајућимвредностимачијепознавањеудатој
ситуацијидоприносизначајнојстратешкојпредности.

Остварењанајвишегуметничкогдомета,инспирисанатра
диционалномкултуромуовомпроцесу,заузимајупосебно
местоизразлогаштопоседујупотенцијалкојилежиумо
гућности да на себе преузму улогу драгоценог градивног

5 Sitarski,M.,Radović,S.,Antonijević,D.iPetković,D.(2007)In ter net i jav
na sfe ra u Sr bi ji,Beograd,Beogradskaotvorenaškola,str.8592.

6 АнсамблопереНародногпозориштаизБеоградаизвеојеоперскупред
ставу „Аида” Ђузепеа Вердија у римском амфитеатру археолошког
парка Виминацијум поводом државне прославе годишњице доноше
њаМиланскогедикта;K.R.,(16.V2013)Opera„Aida”urimskojareni,
Danas,19.децембар2015.,http://www.danas.rs/danasrs/kultura/opera_ai
da_u_rimskoj_areni.11.html?news_id=260844;ВиолинистаНемањаРаду
ловићотвориојеБЕЛЕФ,концертомнаотвореномуСтудентскомпарку
уБеограду;Anonim, (21.VI  2015)BELEF,RTS, 20. децембар  2015.,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/Kultura/1955537/Nemanja+Radu
lovi%C4%87+otvorio+BELEF.html
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елемента у стварању моста између вредности културе са
једнестранеипубликекоја јенапочеткупроцесаупозна
вања, усвајања њених садржаја. Услед препознатљивости
националногелемента,традиционалногмотива,звука,или
макар асоцијације на неки од тих елемената, значајно се
олакшаваиубрзавапроцесразумевањаиповезивања,иден
тификације са представљеним садржајима. Истовремено,
тимесеелементитрадиционалнекултурепредстављајукао
стваралаштвовисокевредностикојимаприпадаравноправ
напозицијаузвредностисветскогкултурногкорпусаусвим
областимаукојиматрадиционалнакултураиуметничкаде
лаинспирисанањоме,поседујуостварењакојиматоместо
потврђеним стручним параметрима припада. Тиме је код
потенцијалнепубликенаплеменитначинмогуће,узочеки
вануреакцијујављањаосећањаутемељеногпоноса,подста
ћидодатноосећањеприпадностинародусауспешномумет
ничкомпродукцијом,већузаинтересованостиуспоставља
ње јачевезене самоса стваралаштвомсопственогнарода
већисаонимнајвреднијимштодолазииздругихкултура
света.7

Важностсвестиопостојањукултурнихвредности,њихово
поштовање,развијање,посматранокрозВислеровутеорију
установљенихобластиживотакојечинекултуруједнограз
вијеногдруштва,показујепореддуховногаспектадоприно
са развоју човекове личностии значајан,широкопримен
љивспектарузонипрактичногчовековогделовања,мате
ријалногстварања,тесетакосагледанекултурневредности
могу схватити као темељи човековог успешног деловања
у свимзначајнимобластимаживота,идуховногразвојаи
материјалногнапреткаједнако.8

7 КомпозиторСтеванМокрањацсвојимстваралачкимопусом,инспири
санимтрадиционалнимелементима,изабраниммузичкимцитатимаиз
националног музичког опуса, представља израз највишег уметничког
дометакојиобједињујемузичкуформууметничкеитрадицопналнему
зике.У сликарствуУрошПредић иПаја Јовановић предводе сликаре
инспирисаневеликимнационалнимтемама.ДелаЂорђаЈовановићаи
СименоаРоксандића,пореддругихзначајнихвајара,носеснажнепо
рукекоједопубликекојапратиуметностједнакодопируиданас.Ар
хитектураМомираКоруновића,БранкаТаназевићаидругихуБеограду
иСрбијидалисузначајандопринособликовањунационалногстила...
(прим.аут.)

8 Freed,S.andFreed,R.,in:Clark Wis sler 18701947. Na ti o nal Aca demy of 
Sci en ces of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca Bi o grap hi cal Me mo irs,(1992)Wa
hington,NationalAcademy Press, p. 468497;Према:Wissler, C. (1923)
Man and Cul tu re,NewYork:ThomasY.Crowell,JohnsonReprintCorp.
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Но ве по зи ци је и уло ге му зе ја

Уоквируделовањаумисијиуспостављањавредностикул
туреудруштвуу којем је дошлодоурушавањаповерења
увредностинесамосопственекултуре,негодруштвауоп
ште,улогамузејаимапосебноместо.Стимувезисагле
дава се актуелна ситуација уСрбији гдедвенајзначајније
националне институције културе каошто суНародниму
зејиМузејсавременеуметностирадеуотежанимусловима
(периодичносусасвимилиделимичнозатворене)итоуду
гомпериодуоддвадесетпетгодина.Оваопозитнаситуација
развојукултуресрпскогдруштвајошјеупечатљивијакада
сепосматрауконтекстуразвојаулогесавременогмузејау
свету.

Одмузејанашегдоба,очекујеседазаузмеактиванставу
коришћењукритичкогпотенцијаланауке,дапостепенона
пусти улогу критике институције која почива на академ
ским темељима и постави се као критичка институција у
музејскојпракси.Тајпроцессагледавасекаопутодмузе
ја „маузолеја” домузеја јавногфорума који има потенци
јалдаобликујеглобалнеконституцијесвета,глобалнеагоре
исистемекојиутицајемнаграђанеразвојемсамосвестии
подстицањем самокритичности, стварају од њих контрол
ну снагу великогпотенцијала у односунапреиспитивања
исправностичовековогделовањакојасежедомеђународне
економијеиполитике.9Упреплитањуидејаоновимфунк
цијамаиулозимузејаусавременомдруштву,презентаци
ја уметности показује тенденцију праћења и уживљавања
унове улоге којемузеј настојидапреузмекроздругачије
начинетумачењасадржаја,његовопостављањеуодређени,
јавностиатрактивнијиконтекстипажљивијиизборадекват
непромотивнестратегије,10укључујућизначајнудозусен
зацијесанескривенимциљемдабудезабавнавеликомделу
јавности.Томедоприносичињеницадамузејскапраксаје
стеускоповезанасаразвојемтуризмаидасвојомулогом,
садржајима, развијеношћу, актуелношћу спада међу нају
тицајнијефактореразвојатуризмау једнојобласти,граду,
држави.Чињеницаједаобласттуризмакултуруодавнотре
тиракаопроизводидајекултураиуметностсаставнидео
историје развојањегове услуге.На то се настављају нови
економски стандарди који заступају ефикасност приступа

9 Pjotrovski(2013)Kri tič ki mu zej,Beograd,EvropaNostraSrbija,Centarza
muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakultetaUniverziteta u Beogradu,
str.10.

10Filipović,V.,Kostić,M.iProhaska,S.(2003)Od no si s jav noš ću (Po slov na 
ko mu ni ka ci ja, Po slov ni imidž, Pro fe si o nal no po na ša nje),Beograd,Fakultet
organizacionihnauka–Management,str.150154.
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самоодрживогразвојаусвимпаиуобластикултуре.11Услед
наведенихоколности,постављасепитањеукојој сефази
налазикомуникацијаграђанадржавеСрбијесавредностима
сопственекултуре,којијетонајефикаснијиприступуизбо
руначинакомуникацијеизмеђу,конкретно,делауметности
ијавностикојојјенамењена?

Узнаведено,преприступаизрадисвакестратегијепласма
на вредности културе, важно је истаћи да одреднице које
сеодносенабившеземљекомунистичкогблока,тепотом
земљеу транзицији, а које обухватају развој иместо кул
туреињенихвредностиупериодудругеполовинедваде
сетог века у тим земљама, нису једноставно применљиве
напримеруЈугославије,односноСрбије.Ангажованаумет
носткојанасвакиначинвеличаактуелнирежим,ималаје
својнезависнипутодочувањатрадиционалнихвредности
класичне уметности, дајући неке од значајнијих уметнич
кихостварењаангажовањемеминентихуметникатогадоба.
Истовременотеклојепаралелнонезависно,слободно,кре
ативноуметничкоизражавање,очемусведочеписанадела
признатихјугословенскихтеоретичарауметностикојимасе
потврђујенеометаниконтинуитетуочувањутрајнихвред
ности уметности у односу на период преДругог светског
рата,односно,неометан,потпуносамосталниразвојнипут
вредноснихпараметараисторијеуметности.

Аспек ти од го вор но сти у пре зен та ци ји  
умет нич ких де ла у спе ци фич ним  

дру штве ним при ли ка ма

Излагањеделасликаракојијесинониммодернеуметности
XXвекачијигеометријсисимболипредстављајудеотрајно
усвојеног језикаликовнихипримењенихуметности, тема
и заштитни знак дизајна који никада „не излази измоде”
него се попутФеникса враћа увек свеж, увек актуелан, у
свакомновомизразуинспирисанбојенимквадратима,тим
„симболима универзалне реалности”, представља један
одсложенијихизазовазаоногакосеналазиуприлицида
представљаделоПитаМондријана(хол.PieterCornelis(Pi
et)Mondriaan).12Сликаритеоретичаруметности,зачетник
неопластицизма, својим делом изменио је саму суштину

11Михајлов, Б. (2014) Стра те шко упра вља ње од но си ма с јав но шћу у 
култу ри и умет но сти, магистарска теза, Факултет организационих
наука,УниверзитетуБеограду,Београд,стр37.

12„Животсавременог,култивисаногчовекаполакосеодвајаодприроде;
чимеовакавживот,постајесвевишеапстрактан.”;Mondrian,P.in:The
ory and De sign in the Mac hi ne Age,eds.Banham,R.(1980)USA:TheMIT
Press,p.150.
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сликарства,ритмичнокомпонованимплавим,жутимицр
венимквадратимаоивиченимцрнимрастером,поставшије
данодсимболамодерногсликарства.Форматтогтешкоса
гледивогзначајапоразвојуметности,делакојечврстостоји
само,безикаквогдодирасадругима,уследсвојеаутентич
ности без конкуренције међу савременицима, представља
једнуоднајвећиходговорностиономекотоделопредста
вља.Вредност,њеноразумевање,тумачење,свесностњеног
значајауужемиширемсмислу,посликарствоипоразвој
светскеуметности,постављаМондријановоделонаместо
којеостављамалонејасноћаијошмањепросторадасекон
текстуализујенабилокојидругиначинодоногаштотодело
самопосебијесте,штопредстављаикојизначајпоумет
ностикултуручовечанстваима.

ИзложбаНародногмузеја уБеограду организована је под
покровитељствомАмбасадеКраљевинеХоландијеиМини
старствазакултуруиинформисањеРепубликеСрбијепод
називом „ПитМондријан.СлучајКомпозиције II” као ре
зултат успешне ауторске иницијативе и институционалне
сарадњенанајвишемнивоу.Изложбасепосматракаооглед
нипримерпутемкојег је сагледиваконструкцијаостваре
неимогућекомуникацијесајавношћукрозпитањакојасе
отварајууследсавременихоколностиукојимаседруштво
налази, кроз начин схватања вредности презентованог де
ласамогпосеби,потомуодносунаконтекстукојејеста
вљенокаоиуодносунавредноснепорукекојесеизбором
представљачкогмоделашаљуујавност.

Неспорнајечињеницадасрпскајавностуодносунаобимну
музејскупродукцијуусвету,удалекомањемпроцентуод
другихимаприликудавидиремекделасветскеуметности,
паотудаомажПитуМондријануимадодатногпосебногзна
чаја.Уцентруизложбејебиографијаједнеслике,„Компо
зицијаII”којачинитежиштеовогпројекта.Премаречима
ауторскогтима,токомистраживањауспелисударасветле
многемузеолошкеиуметничкеконтекстеукојејеовасли
ка„упливавала”токомпротеклогвремена.„КомпозицијаII”
посматранајеуулозидокументастварностикојусамаутор
нијепознавао,крозпраћењеиразумевањеразличитихпо
зицијаисхватањакојасудефинисалауметничку,културну
идруштвенуреалностулокалномконтексту.Истовремено,
намераауторскогтимаједасеотворипитањеулогемузеја
устварањуилегитимисањувредности,значењаиуметни
чких позиција, као и односамузеја каоместамеморије и
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живеуметничкепродукције.13Уз„КомпозицијуII”,наизло
жбисупредстављенаделадеветородомаћихуметникакаои
дванеауторизованапројекта,инспирисаниховимМондри
јановимделом.14

Првопитањекојесенамећејесте,комејенамењенаизложба
оваквог концепта у ситуацији када је свакопредстављање
деланекогодсветскипризнатихуметникаунаведенимпри
ликамаусрпскомдруштвувишенегопотребавеликогброја
грађанадржаве,једнакоонихкојипратеуметничказбивања
каоионихкојимајеважно,могућепопрвипут,представити
вредносткојаприпадацеломчовечанствуједнако?15

У том смислу, није ли само делоПитаМондријана, једна
једина слика, као снажан симбол велике епохе промена у
историјисликарства,довољнадабудепредстављенасама?
Нисулитакође, занемаренестварнедруштвенеприликеи
великапотреба јавности која је иначе ускраћена у односу
наразвијенедржавеубројувеликихуметничкихпредста
вљања,изборомформепрезентацијеиконтекстазакојинај
вишеинтересаможедапокажестручна јавносткојапосе
дујекапацитетезалакшеразумевањеновихконтекстаиуз
њу,малидеопосвећенихширеобразованихзаљубљеникау
изложбе уметничких дела, пројекте, презентације уметно
стикојиносеодређениизазовудокучивањуслојевитости
изабраногначинапромоције? 

Накондвеиподеценијезатворенихнајзначајнихинститу
ција културе и уметности, избор димензије приступу кре
ативном експериментисању у проналажењу нових видова
представљањауметности,носиизвеснуодговорностуод
носунапотенцијалефункцијеинституцијекултуреупроце
супоновногуспостављањавредностиусрпскомдруштвуи

13Разумевањеопредељењазаовакавприступбисемоглопронаћиусавре
мениместетичкимтеоријамакојезаступајутезуда је„уметничкирад
оночимегаинтерпретацијачини,односно,даинтерпретацијаконсти
туишеуметничерадове”;Шуваковић,М.(1995)Пост мо дер на,Београд,
Народнакњига,стр.54.

14Дергенц,Ј.иОгњановић,С.(XI2014)Пит Мон дри јан, Слу чај Ком пози
ци је II,Народнимузеј,14.Фебруар2016., http://www.narodnimuzej.rs/
event/pitmondrijanslucajkompozicijeii/

15Мондријановциљнијебиодаствараличнувећнадиндивидуалнуумет
ност,којајесамопривиднохерметичнааусуштинисоцијална,етички
чиста,какосамкаже:„Крозконтрастнуинеутрализирајућусупротност,
равнотежапоништаваиндивидуекаозасебнеличностиистварабуду
ћедруштвокаоједноправојединство”.Чврстојевероваоудемократ
скеидеалеиутодаћесеуметноствеликеравнотеже(„Уметничкииз
разправереалностидостижесединамичкимкретањемуравнотежи”)
пренети у живот; Трифуновић, Л. (1994),Сли кар ски прав ци XX ве ка,
Београд,Нолит,стр.70.
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враћањаповерењаграђанауњих.Каовећпредузет,овакав
приступбисемогућепреочекиваоупраксимузејамодерне
уметности.Маколикожелелидаосебикаоконзументима
културних садржајаи каодруштвоимамовисокомишље
ње, стварне прилике захтевају јасноћу у слању порука од
странеинституција културеиуметности, која су томеста
иновација а која чувари трајних историјских уметничких
вредности.„Преливање”функцијакрозновеначинекому
никацијесапосетиоцимазахтевадужутрадицијукојапод
разумева непрекинути континуитет у развоју и осавреме
њивањумузеолошкеделатностиуједномдруштву.Овакву
врступредстављачког„луксуза”себисупреуприлицида
дозволеразвијенадруштвакојаимајучврстоусвојене,раз
вијенеодносепремавредностимакојеимседеценијамау
лагодностинеометаногконтинуитетапредстављају,патиме
и„конзументску”зрелосткојасвакиексперимент,новикон
текст,можедатумачииприхватинаодговарајућиначин,не
реметећипретходноусвојено,пресвегапостепеноизграђен
односпрематрајнимуниверзалнимвредностимакултуреи
уметности.

УодносунасамопредстављеноМондријановоделокојепо
седујеснажнустилскусамосталностиувременунастајања
иданаситоутоликојмеридајесвакостављањеуодређе
никонтекстизазовколикоизамка,посебноукојемсеоно
представљарамеузрамесаједнимбројемсавременихауто
рамећукојимaсуипојединимањепознатиширојјавности,
намећесепитање,непредстављалитакавпоступаксвоје
врсну„храброст”аутораизложбе,поредосталог,штотиме
улазеуризикдадоводеупитањеулогуНародногмузејакао
реномиранеинституцијеукојојсуизложенанајрепрезента
тивнијауметничкаделапотврђенеисторијскевредностии
значаја.Уодносунареткостпредстављањавеликихимена
светскеуметностиудомаћојјавности,свакикреираниизла
гачкиконтекстпотенцијални јеризикдапостанесувишна
„копрена”настварнојвеличиниизначајуделакојесепред
ставља,посебнокадајеречоважностиупознавањанових
генерација које носе специфичне вредносне трагове дру
штваукојемсусеформиралиинемалојодговорностикоју
свакипојединачнипројекатувезисатимпроцесомноси.

За кљу чак

У сваком одговорном друштву, без обзира на околности,
степен развоја и друго, јасноћа поруке у представљању
изузетних вредностиуспостављени је стандардкоји сене
доводи у питање. Експериментисање контекстом у разли
читимправцимаи нивоима сеженајдаље до употребе ре
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продукцијеуметничкогделакојепредстављаполазиштеза
новатумачења,деонекогширегексперимента,стварањано
вогделакрозинсталацијеидругакреативначитања,штоје
питање изграђеног система вредности у којем је се сваки
овакавприступкојиукључујесамооригиналниоделоможе
сматратинепоштовањемсвегаштотоостварењеодизузет
ногзначајазасветскукултурнубаштинупредставља.Тако
ђе,нејаснајепотребаза„играњем”сајасноћомпорукекоја
сешаљејавностиувезисауметничкимделомодизузетног
значајаи вредности, безобзирана тодали су генерације
којечинепосетиоценаизложбамастасалеуСрбијиилиу
билокојојдругојземљиусвету.

Какобисеизмеђуосталогизбеглоаплаудирање„Царевом
новом руху” којим се непотребним ризиком оличеним у
потреби за експериментисањемкаопотврдомактуелности
деловања у оквирунационалнихинституција културе „за
магљују” истинске, трајне вредности и како би се зауста
вило даље изостављање пажљивијег планирања скромних
средстава у односу на приоритете који имају вишеслојне
и вишезначне дуготрајне позитивне последице по развој
друштва,пресвегауделупроцесавраћањаповерењагра
ђана у вредности друштва, намеће се потреба за успоста
вљањемстратегијеодпосебногнационалногзначаја,којом
бисерегулисалаоваобласт а културивратиломестокоје
јојусвакомдруштвукојесебевидикаоцивилизовано,при
пада.Стратегијомбибилонеопходнообухватитиинститу
цијекултурепојединачно,сајаснодефинисанимулогамау
спровођењутестратегије задуживременскипериод,како
сеизмеђуосталогнебидогађалопревремено„преливање”
улогаифункцијаиз једнеудругуинституцију,какосене
бииспуњавализахтевидасеукултуринужнокреирајусве
тусавременидогађајикојимасествараатмосферадасуин
ституцијекултуреисамакултурауконстантнојнапредној/
пожељнојстваралачкојактивностиапритомзанемаривале
стварне друштвенеприликеи у складу са тимпотребе.У
практичном смислу, тај се процес може одредити као из
лазак из зоне лутања, тражења, привида у зону стварног
деловања са јасним циљевима од највишег националног
интереса каошто је успостављање друштва са чврсто де
финисанимвредноснимставовимапрематрадиционалним,
постојећимибудућимстворенимвредностимакултуреко
јипочивајунависокојстручностиипознавањуиуважава
њуововременихпотребаикапацитетасопственогнародаи
њиховомконстантномпланскомунапређивању.
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CULTURALVALUESBETWEENCONTENTSAND
PROMOTION–ONEEXHIBITION,ONEVIEW

Abstract

Thefocusofthispaperisresponsibilityinchoosingthewaytopresent
an artistic content as a broader process of reestablishing cultural
valuesinrelationtoaparticularaudiencemadeofgenerationsthathave
reachedadulthoodinthepasttwoandahalfdecades,intimesduring
which the fundamental, global human, transcultural and universal
values have been removed from the focus of the modern Serbian
society.Also, the intention is topointout tomoreefficientways for
the presentation of cultural and artistic content, as part of a wider
processofrestoringthesociety’strustinitsownvalues.Respectingthe
fact thatattitudes intertwine in termsofnewfunctionsandroles that
museums have in contemporary conditions, the paper tends to point
outthenecessityofmanagementstrategies,notonlyinculturalpolicy,
butalsoinculturalproduction.Confirmationofthestrategyefficiency
isevaluatedbydevelopmentofa societywhichhasafirmlydefined
attitude to its values, to both traditional, existing values and future
culturalvalues,basedonahighlevelofprofessionalism,recognition
of needs and capacities of one’s own people and their constant and

plannedimprovement.

Keywords: culture, presentation of art, establishing values, strategy, 
cultural policy, production
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МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА 
ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ  

ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ
Варијације на темуГуча1 смештене су најчешће на краје
ве континуума који иде од „традиционалистичке”идеали
зациједо„модернистичке”демонизације(илибарнеблаго
наклоногодбацивања).Каоштосеутерминима„Оријент”
и „Балкан” „преклапају различите географске, културне и
идеолошкемапе”2,такои„Гуча”добијазначењекрозсукоб
окосимболичкихграницакојисвојуосновуимауетабли
раној„онтолошкојиепистемолошкојдистинкцијиЗападаи
Истока”3.

Стогабисеодкњигецрвеноплавобелихкорица,којаноси
насловСабортрубачауГучи–јуче,данас,сутрамоглооче
киватида„заузместрану”упоменутомконфликту.

Неуобичајено и на срећу, монографијаДрагославаПетро
вића(музичара,диригента,композитора,аранжераиврсног
познаваоца џез музике) на вредносно неутралан начин
третира Драгачевски сабор као особену културну појаву,
обликовануширомполитичком,економскомидруштвеном
динамиком.

1 Петровић,Д.Б.(2016)СабортрубачауГучи–јуче,данас,сутра:прилог
тумачењу једног социокултурног феномена, Ниш: Нишки културни
центар,стр.374.

2 BakićHayden,M.Varijacijenatemu‘Balkan’,Beograd:IFDT;FilipVišnjić,
2006,str.19.

3 Нав.дело,стр.18.
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Приступтемијеинтердисциплинаран–музиколошки,есте
тички, антрополошкокултуролошки и, коначно, социоло
шки–узминуциознобављењеразноврсним,понекадина
изгледтривијалним,моментимаФестивалатрубеуСрбији.

Основ Сабора трубача у Гучи је докторска дисертација
„Место и домашај Драгачевског сабора у културном ми
љеуСрбије“,којујеаутородбранио26.априла2012.годи
не наДепартману за социологијуФилозофског факултета
УниверзитетауНишу.

Књига јеорганизованаупетпоглавља: I–Омузициине
кимрефлексијамаувезисмузиком,II–Традиција,музика,
идентитет, III – Етномузиколошки идиом: Србија, Бал
кан,свет,IV–СабортрубачауГучиињеговапозицијана
културној мапиСрбије иV –Сабортрубача у Гучи кроз
призму емпиријског истраживања. Поменуте секције са
држе(релативно)краткеиупутнонасловљенеодељке,што
умногомеолакшавачиталачкипосао.

Библиографија,пореднаучнихистручнихрадова,обухвата
ипосебноиздвојенеизвореиздневнештампе,каоиинтер
нет сајтове.На самом крају књиге је именски регистар, а
да овај приказ не би садржао само похвале, поменимо да
јепредметнирегистарјединоштонедостаједабитехничка
опремљеностовенаучнемонографијебилапотпуна.

Напочетку,ауторсебавиконцептимамузике,музичкогуку
са,кичаимасовнекултуре,гдедајеодређењакључнихпој
моваипредузимањиховокритичкоразматрање.Овојене
заобилазанкоракприпокушајунаучногбављењасабором
у Гучи, као музичким фестивалом, „амбивалентним кул
турнимфеноменом”и„највећимпопулистичкимскупомна
овимпросторима”.Уоквируовогдела,ауторсетакођебави
смештањем сабора у друштвеноисторијски и географски
контекст.

Друго, и најобимније, поглавље почиње промишљањима
традиције, (музичког)фолклора, националног стила уму
зици,карактеристикамаовдашњемузичкетрадицијеиму
зичких инструмената, те помаку од народног ка новоком
понованомистварањуновемузичкетрадиције.Следиопис
генезетрубачкетрадицијеуСрбији(појави„лимених”ду
вачкихоркестара)итрисрпскетрубачкешколе(иззападне,
источнеи јужнеСрбије),којипратиразматрањесветкови
науопштеињиховеинтегративнедруштвенефункције,те
њиховогпосебногоблика–сабора.

Аутор затимнавеома занимљивначинпоредиOktoberfest
иСабортрубача,гдепроналазиниззаједничкихобразаца.
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Седми одељак другог поглавља је посвећен идентитету у
контексту очувања традиције, посебно његовим култур
нимиетничкимаспектима,дабисеуследећемпододељку
тематизоваломестоиулогаРомаусрпскојмузици.

Социокултурни контекст Сабора у Гучи је промишљен
крозвизурукојујепонудилаМаријаТодоровауделуИма
гинарниБалкан4,објављеном1997.годинеиданаскласич
ном,узкритичкоослањањенаетнолошкогенеалошкаиспи
тивањаЈованаЦвијићаиВладимираДворниковића.Аутор
затимтематизуједоживљајмузикеупсихофизичкојравнии
утицајмузикенапонашањељуди.Онда,прибављењујед
номкарневалскомманифестацијом,неизбежнонареддола
зе„итијеипитије”5иигра,ињиховоделовањенаквалитети
степенмераклијскогпонашањасаборскепублике.

Трећепоглављејепосвећеноразвојуитрагањузааутентич
ниметномузичкимидиомомСрбије.Ауторкрозисторијат
окупљањатрубачауГучипратиразвојовеманифестације
одједногсеоскогскупадосрпскогкултурногбренда.Сабор,
затим,разматрапоставившига,јошједном,уконтекстди
хотомијеИстокЗападиегзотизацијеБалканакао„другог”.

ПосебнапажњајепосвећенамузичкојетнопродукцијиРу
муније,Бугарске,ГрчкеиСрбије,њиховиммеђусобнимути
цајимаипрожимањима,појави„турбофолка”ипромоцији
етномузикекојупратимасовнапродукцијаиконзумација
worldmusicа, као следственогпроизвода културнелогике
глобализованогнеолибералногкапитализма.„Пропуштена”
крозпопулизаторскумашинеријумасовнихмедија,музика
која јеинтерпретиранауГучи,разумљиво,„улазиумоду”
иусветудостижениволакопрепознатљивеглобалнемар
ке,заштапосебнузаслугуимајуЕмирКустурицаиГоран
Бреговић.Отуднијеслучајноштосемеђуредовнимисве
бројнијим посетиоцима Гуче, налазе, пословично и сте
реотипно радни,штедљиви и уздржаниСловенци,жељни
glasbeкојапозиванараблеовскуразузданостиупућујена
нештоживотнијеистварније„одпрекомерноцивилизоване,
декадентнеиуморнеЕвропе”6.

4 Наслов је нешто другачији у оригиналу: Imagining the Balkans
(ЗамишљањеБалкана).

5 Термини које је СтаниславВинавер користио у преводуГаргантуе и
Пантагруела.

6 Živković,M.(2012)Srpskisanovnik,Beograd:BibliotekaXXvek,str.203.
(преманаводуД.Петровића)
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ПозицијаСаборатрубачауГучинакултурнојмапиСрбије
темајечетвртогпоглавља.Ауторсеовдепосебнобавикул
турномполитикомуСрбијиод завршеткадругог светског
ратадоданас,злоупотребомГучеуконтекстудоминантне
политичкеидеологије,(лажном)дилемом„ЕгзитилиГуча”,
туристичкимпотенцијаломкојиноси,теСаборомкаоделом
нематеријалнекултурнебаштиненашеземље.

Петопоглављесадржирезултатеискуственихистраживања
којејеспровеосамаутор.Најпресесагледавапредставља
њеГучеурелевантнимштампаниммедијимаупериодуод
оснивањаСабора до прославе пола векањеговог постоја
ња. Подаци добијени квантитативном методом односе се
научесталостнаписа,њиховувеличину,опремљеност,ко
муникативну вредност,жанровску класификацију, вредно
вање садржаја, намеравани ефекат и ауторство. Квалита
тивнаанализанаписакаорезултатдоносиобразацписања
штампанихмедија,т.ј.додатнопојашњењеквантитативних
податакаузутврђивањеподложностипроменатогобрасца
значајнијимполитичкимикултурнимпроменамаудруштву.

Аутор је предузео и истраживање перцепције Сабора од
стране организатора, стручног жирија и самих музичара
(извођача),притомкористећиметодудубинскогинтервјуа.
Посебноилустративнинаводиизинтервјуа7,каоиауторо
ве проницљиве интерпретације дају посебно живу слику
ФестивалауГучи.Следе записинасталикаорезултатпо
сматрањасаучествовањемна јубиларном50.Саборутру
бача одржаног од 13. до 22. августа 2010. године. Аутор,
за сваки дан Фестивала посебно, наводи битне догађаје,
занимљиве(необичне)детаљеидешавањакојасунањега,
као непосредног сведока, оставила најјачи утисак, уз по
кушај давања типологије саборске публике (где идеално
типски разликује: „егзибиционистички”, „мераклијски” и
„шетачки”тип).

На крају „емпиријског” поглавља налазе се резултатими
нианкете, на пригодном узорку од 110 испитаника из
11 земаља, о доминантниммотивима за долазак у Гучу и
евентуалнојнамерипоновногпосећивањаСабора.

Као део Закључка, Драгослав Петровић пише да „Сабор
као једна препознатљива светковина, представља мета
форуСрбијена светској етничкој,политичкоји туристич
којмаписвета,добримделомисликуњеногнационалног

7 ДуховитареченицаизразговорасаједнимоднајстаријихучесникаСа
бора, Божидаром (Дуњом)Николићем, трубачем и вођом оркестра из
Грделице,преузетајезанаслововогприказа.
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идентитета. Зато и апел да ’Гуча хоће уЕвропу, али и да
ЕвропадођеуГучу’итекакоодражавахтењезаескапизмом–
каоискоракизмалограђанскогпровинцијалногдуха”.

МонографијаСабортрубача у Гучи – јуче, данас, сутра:
прилог тумачењу једног социокултурног феномена пред
ставља незаобилазно штиво за свакога ко жели да се по
дробно и непристрасно информише о Фестивалу трубе у
Србијиичинивреданприлогњеговомнаучномпроучава
њуипромишљању.Овакњига, као својпосебанквалитет
имацеловитиобјективанприступ,ослобођен„навијачких”,
али и „критизерских” страсти, вођен једино страшћу за
разумевањемисазнањем.

МилеВ.Пајић,УзунМирковаулица,Београд



350

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш

УДК 316.7:640.442(497.11)(093.3)(049.32)

КУЛ ТУ РА КА ФА НЕ
ДРАГОЉУББ.ЂОРЂЕВИЋ,КУЛТУРА

КАФАНЕУОГЛЕДАЛУШТАМПЕ:ПРИЛОЗИ
СОЦИОЛОШКОЈКАФАНОЛОГИЈИ,БЕОГРАД:
СЛУЖБЕНИГЛАСНИК,НИШ:МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТАУНИШУ,2016.

Упреданоминескривеномнастојањуданагласизначајка
фане и уприличи њену анализу као једне од најважнијих
неформалних друштвених институција и да, сходно томе,
утемељикафанологијукаоновусоциолошкудисциплинуу
корпусудруштвенихнаука,ДрагољубБ.Ђорђевићауторски
потписује јошједнукњигуподназивомКултуракафанеу
огледалуштампе:Прилозисоциолошкојкафанологији.Про
фесионалнинемири академскипорив, крчмарски заноси
љубавпремакафани,надахнулисуауторадаиовогапута
читалачкој публици понуди занимљиве и надасве ориги
налнетекстове.Оригиналност јесадржанауструктурним,
тематскимисадржинским,анарочитоустилскимкаракте
ристикама књиге,штопредставља сада већпрепознатљив
печат стваралачког духа аутора Драгољуба Б. Ђорђевића.
Мање упућеним читаоцима ваља обзнанити да се ради о
уваженом социологу, пре свега социологу религије, ромо
логуикафанологу,редовномпрофесоруМашинскогфакул
тетаУниверзитетауНишу,научникукојијесамосталноиу
коауторствунаписаоиприредиопедесетаккњигаизборни
ка,добитникуНаграде„ДесимирТошић”занајбољукњи
гу из публицистике у 2011. години, за монографијуКазуј
крчмоЏеримо.

КњигаКултуракафанеуогледалуштампе:Прилозисоци
олошкојкафанологијисадржипедесетиједансоциолошко
кафанолошки есеј, који су понуђени у две тематске цели
не:Културакафане иКафанскакултура.Осимпредгово
ранаписаногизпераЉубодрагаСтојадиновића (Реквијем
за „Калчу”), књига садржии закључнаразматрањааутора
(Читам,велим...окултурикафане),опширнулитературуса
130стручноодабранихновинарскихчланакаипубликација,
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користанпрегледабецеднопоређанихимена,каоинајзна
чајније информације о писцу.Визуелном ефекту публика
цијепосебнодоприносеибројнеилустрације, карикатуре
безречи,уметничкоауторскоделоДрагославаЈаношевића.

Књигукојуовомприликомпредстављамоможемоодреди
ти као својеврсну социолошку имагинацију на културно
кафанолошке теме, која јепроизашлапревасходноиз ана
лизе штампаног медијског садржаја и личних ауторових
опсервација. Објашњавајући одабран методолошки при
ступ,Ђорђевићуказуједаједвегодине(2014.и2015)сва
кодневноишчитаваодневнелистовеПолитику иНародне
новине,недељникеНИН,Печат,Недељникиполумесечник
Православље,небили„уловио”чланкекојисеиздижуиз
надхроничарскогбелешкарењаокафаниињенојкултури.
Притоме,ауторнасјасноупознајесасвојомнамером:„(...)
желимдаоставимдубљитрагоджурналистичкогомехан
скимзбитијимаидадопринесемкафанолошкојпаметарни
ци”.1 Поред издвојених новинарских чланака и запажања,
књига је утемељена и обогаћена ставовима и искуствима
стеченихуглавномукафаниилиувезисањом,какосамог
аутора такоимногобројнихличностиизнашег културног
живота,којесудобилезаслуженоместонастраницамаове
књиге.ДапоменемосамонекеодонихкојејеЂорђевићиз
двојиоиприписаоимнесумњивизначајзапрофилисањеи
уздизањесрпскекултуреуцелини,каоинеизмерандопри
носуношењуиподизањукултуреу кафани:ИвоАндрић,
БораСтанковић,МешаСелимовић,ДанилоКиш,ЈованЋи
рилов,МатијаБећковић,МомоКапор,БранаЦрнчевић,Бог
данТирнанић,ЈованБијелић,АлександарСашаПетровић,
Мира Траиловић, Зоран Радмиловић, Арсен Дедић, Тома
Здравковић.Притоме,сасвимјеизвеснодаауторнемана
меру да обезбеди апологију кафанењеним елитизовањем2
(штобибилонепримереносвакомозбиљномкафанологу),
већ,напротив,данаконкретнимпримеримапокажебоем
ску приземност и стваралачку инвентивност поменутих
културнихиуметничких„величина”укафанскомамбијенту

1 Ђорђевић,Д.Б.(2016)Културакафанеуогледалуштампе:прилозисо
циолошкојкафанологији,Београд:Службенигласник,Ниш:Универзитет
уНишу,Машинскифакултет,стр.95.

2 Напомињемо да је у књизиКазуј крчмоЏеримо (2011)Ђорђевић со
циолошком анализом као посетиоце кафана осликао управо „обичне
људе”,друштвенемаргиналце,малограђане,људеизнижихдруштве
нихслојева,необразованеилиполуобразованекафанскеноћобдије,ал
кохоличаре,проститутке,коцкаре.



352

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

иманиру.Овосапревасходнимциљемдаесејистичкисти
лизованоисоциолошкидоследнодемонстриракултурнии
друштвени значајкафанекаоместаокупљањауметникаи
научника,одржавањаизложби,књижевнихвечери,сликар
ских колонија, позоришнихифилмскихпројекција, нови
нарских секција, политичких састанака, игранки и забава
(култураукафани).Ништамањеидаприкажекафанукао
простор за културно стваралаштво, креативне инспираци
је,интелектуалнеимагинацијеиконфронтације,друштвене
девијације,опозиционеиполитичкерасправеилобирања,
сучељавањасвакојакихмишљењаињиховогнереткогмоди
фиковањапредтежиномпонуђенихаргументација(кафан
скакултура).

Промишљањекултурнеулогекафанеињеногзначајазасва
кидашњицу,ауторсмештау јасанполитичкииисторијски
контекстширихдруштвенихкретања.Ђорђевићсеанали
тичкиосврћеначињеницуда јекафанабилаоличењесе
оскоги варошкогживотаСрбапосле одласкаОсманлија,3
нодаонаопстајекаоидентитетскаодредницаСрбаиуса
временомдигиталномсвету,4истовременочувајућиитран
сформишућисвојесоциокултурнефункције.Утомсмислу,
посебно јеинтересантноауторовозапажањеосвеприсут
нијемуношењурелигијскекултуреукафану,каопосебном
духовном простору у којем се обављају одређени право
славниобичаји–одслављењаславе,додавањапарастоса.5
Скицирањемкарактерологијепојединихкафанскихгостију
и честодуховитимосвртиманапојединепојавеидогађа
јеизнашеактуелнедруштвенестварности,осликавајусеи
бројнипримерикафанскеиопштедруштвененекултуре.

Анализакултурекафанеуогледалуштампе,изнесенауовој
књизи, има посебне теоријске имликације у погледу уна
пређивања академског стасавања кафанологије као науч
не дисциплине, истовремено представљајући својеврстан
интелектуалнидоприносизначајнуемпиријскуграђувећ
утемељенимдисциплинама, попут социологије свакоднев
ног живота, студија културе, социологије културе, култу
рологије.Овосенарочитоодносинаутемељењесинтагме
„култура кафане”, коју аутор уводећи у науку рашлањује
надвасегментаилиобликакултуре–културеукафании
кафанскекултуре–којисе,упркоссвојојмеђузависности

3 Исто,стр.32.

4 Исто,стр.33.

5 Исто,стр.42.
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ипреплетености, посебноиспољавају посредством својих
културнихфункција.Уизборутемеиначинуњенеобраде,
књигаодговараинтердисциплинарнимакадемскимзахтеви
ма,наглашавајућиваздадруштвеноактуелан,мадаеписте
молошкискрајнутфеноменкафане,штојојприбављакако
научни,такоиширидруштвенизначај.

Истанчаним аналитичким и критичким сензибилитетом у
осликавању социокултурнихфункција кафане, луцидном,
честодуховитом,понекадиироничномнарацијом,ауторје
уприличиоспецифичанстилписањакњиге(својеврснаком
бинација научног и књижевноуметничког стила), који је
лишенкрутогакадемскогвокабулара.Стога,књигаКултура
кафанеуогледалуштампе:Прилозисоциолошкојкафаноло
гијисе,узпохвале,можепрепоручитизачитањеикритич
копромишљањенесамостудентимафакултетадруштвено
хуманистичкеоријентацијеипредставницимастручнејав
ности, већиширој читалачкојпублици.Када је упитању
проучавање кафане, готово је немогуће умаћи произвољ
ности личног доживљаја, те се епистемолошкиоправдано
доводи у питањенаучна објективност сваког теоријског и
практичногкафанолога.УслучајуДрагољубаБ.Ђорђевића,
поличномпризнањуприпадникакафанскекултуреињеног
критичара,чиниседаистраживачканаучнаодговорностни
јенарушенапристрасношћуличнихдоживљајаиимпреси
ја.Но,оваквепроценеваљаоставитисудукритичкејавно
стиизаинтересованогпубликума.

Коначно, поменућемо забележену мисао безименог кафо
нољупца:„Кадабишанковиикафанскистоловимоглида
говоре,многепричекојебииспричалисигурнобиконку
рисалезавреднекњижевненаграде.”Мождаћеиовакњи
га добити прилику да неком наградом стекне формално
признање јавностизасвојнаучнидоприносистваралачку
креативност.



МилеВ.Пајић,УлицаВасеЧарапића,ЗмајаодАвале,Београд
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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