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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.
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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 истоку и 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
без помуке”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 биологосограниченерефлексивности,
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.



37

Д. МАРИНКОВИЋ, Д. РИСТИЋ и Л. МАРИНКОВИЋ

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
рањуудоменуречиисказује успаванипоредак 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 јепитањеслободеусредиз
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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