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Собзиромнатодајекафанологијајошуформативномпе
риоду, један од њених првих задатака морало би да буде
стварање тврдог језгра неупитних историјских чињеница
ококојихбисеформиралотеоријскопромишљањеокафа
ни као друштвеној институцији. Управо на такву намеру
упућујуБорисБелингариБошкоМијатовићупредговору
своје „Илустроване историје београдских кафана” дајући
себизадатакда,какокажу,овимделомдопунекорпуспо
знатогалииисправедостатоганетачногштосенагомила
лоубеоградскојкафанологији.Зарадиспуњењатогоправ
даногализахтевногциља,онисусеупустилиуприљежно
изучавањеисторијскеграђе–литературе,архива,новинаи
другог–штојерезултиралореконструисањемповестиоко
150угоститељскихлокалаод19.векадопериоданепосред
нопредДругисветскират,узобиљефотографијамеђуко
јимасумногеексклузивнообјављене.Натајначин,аутори
сунаправилисвојеврснумапунекадашњегБеоградачијису
главнитопониминајразличитијекафане,ресторани,двора
не–оддашчаранаћошкудо„дансингсалона”престижних
хотела.

Мотивацију и релевантност свог подухвата, Белингар и
Мијатовић одају у уводном тексту, насловљеном „Крат
каисторијабеоградскихкафанадоДругог светскограта”.
Они ту скицирајупрошлостоваквихобјеката упрестони
ци,спосебнимосвртомнадобаод19.веканаовамо,кад
кафанепостајустециштанесамодруштвеногживотавећи
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политичких,културнихидругихзбивања.Овајодељакоби
лујерелевантнимподацимаотомекакосеуразличитимпе
риодимамењала бројност боемских стецишта уБеограду,
косубилепознатекафеџије,каквајехранаслуженаикоја
сусепићаточила...Највећипросторууводу,ауторисудали
културнојиеманципаторскојфункцијикафанакрозодржа
вање бројних балова, забава, концерата, представа и дру
гихдешавањакојесуБеограђанимоглидавидеуоваквим
објектима.

Тојтеми,БелингариМијатовић,чинисе,поклањајупосебну
пажњуиуглавномделукњигекојичинедвевеликецелине
назване„Хотели”и„Кафане”.Уобесуазбучнимредом,по
путенциклопедијскиходредница,поређанамањапоглавља
асвакојепонаособнасловљеноименомлокалаокојемсеу
њемупише.Укључујућиусвојуанализуихотеле–тачније,
хотелскересторанеибарове–ониширекафанолошкихо
ризонтимајућиувидудасуупроучаваномпериодухотели
заиста представљали својеврсни „продужетак” кафанског
живота.Штавише,управозатоштосумногихотелскире
стораниималисамосталанбоемскиживотидосадашњира
довидругихаутора–првенственоисторичара–радо,поред
кафана,проучавајуихотеле.

Посебну пажњу Белингар и Мијатовић посвећују знача
ју београдских кафана за политичку, економску, алии не
избежну – култруну и уметничку историју.У том контек
стуизносениззанимљивихналазапомињућидасууправо
наовимместиманастајали,измеђуосталог,сатира,опера,
кинематографијаиџез.

ТакојепрвисрпскикомичарЂорђеБабићсвојпремијерни
наступукаријериизвеоу „Уједињењу”,уУзунМирковој
1879.годинеитотеккадсугапријатељинаговорили.Први
српскиводвиљскисатиричнитеатар„Орфеум”БранеЦвет
ковићаоснованје1899.ухотелу„Булевар”укојемдеценију
каснијеЖаркоСавићотварапрвусталнуоперу,чијијере
пертоаризкомерцијанихразлога заснованнаоперетамаи
водвиљима.Занимљивојеутомпогледурећидајеихотел,
којијезаузимаоплацизмеђуданашњихулицаБраћеЈугови
ћа,МакедонскеиБулеварадеспотаСтефана,временомпро
менионазивиз„Булевар”у„Опера”.Данасјенатомместу
осталоздањеукојемидаље,узнатноизмењеномоблику,
радиресторан„Зора”,којијефункционисаоиприхотелу.

Развојсрпскекинематографијетакођејенеодвојиводкафа
не.Штавише, тедве стварисепрожимају, јер супионири
филмскеделатностиуСрбијирадосвојбуџетдопуњавали
као кафеџије. Вероватно најранија филмска пројекција у
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Београдуодиграласе1897.годинеукафани„ХајдукВељ
ко”уКнезМихаиловој3апрвисталнибиоскоппосвојпри
лицијебиоу„Такову”наТеразијама,гдесусепројекције
одржавалеусалисплатномусрединиалетиудворишној
башти.Заафирмацијуфилмапосебноје,чинисе,крајпр
веипочетакдругедеценије20. века.Најпре1910. године
браћаПера,БожаиСветоликСавић,пионирифилмскогби
зниса у Србији, оснивају „Модерни биоскоп”, својеврсни
спојкафанеисинемаскопа,каопросторпосебнонамењен
тој сврси.Годинуданакасније,ЂорђеБогдановић,проду
центи оснивачПредузећа за снимањефилмова, преузима
хотел„Касина”иуњемуотварабиоскоп,којићесезавреме
Другогсветскогратазвати„НоваЕвропа”,апотом–„Коза
ра”.Године1912.СветозарБоторић,првисрпскифилмски
продуцент,преузимахотел„Париз”наТеразијамаитакође
оснивасинемаскоп.

Нису самофилмске, већ и позоришне представе игране у
београдскимкафанама.БелингариМијатовићбележедасу
сеод1843.до1867.театарскадешавањазбивалаукафанама
ихотелима„КодЈелена”,„Великапивара”„Српскакруна”и
„Енглескакраљица”.Овајпотоњиобјекат,којијеизлазиона
ПопЛукинуиКосмајску,биојеувласништвубеоградског
пароха,попаМилошаСушића.Уњемујегостовалаиново
садскаМандровићевапутујућатрупа,апредставијепрису
ствоваоиодушевљеникнезМихаилокојијепослеизвођења
закафанскимстоломдаоречдаћеизградитисталнузграду
за национални театар.Али, и послењегове изградње, ал
тернативнеглумачкетрупе,исувише„забавне”засериозни
репертоарНародногпозоришта,наступалесуукафанама.

Штосетичеписаца,једноодњиховихнајчувенијихстеци
шта,нерачунајућиСкадарлију,био је„Орач”,отворенве
роватно седамдесетих година 19. века на углу Таковске и
Светогорске.Међусталнимгостима,осимСтеванаСремца
којем је после смрти у овом ресторану подигнута спомен
плоча,долазилисуРадојеДомановићалииВелимирРајић,
писацпесме „На данњеног венчања”.На стихове тог де
ла,песникВладимирСтанимировићзаписаоје„осветничку
пародију”:„Јаћуидаљеићикод’Орача’/Сталночимвече
спустисвојакрила/Ишаптаћупослепетечаше/Нисиме,
гуско,достојнанибила”.

Ипак,најшаренијасценаубеоградскимкафанамабилаје–
музичка.БелингариМијатовићбележедасууБеоградуу
овомпериодуширокораспрострањенибалови–оделитних
игранкиу„Великојпивари”или„Бајлоновојкафани”нако
јенијемогаосвакодауђе,дотакозваних„кромпирбалова”
с„фрајмузиком”закојенијебилапотребнапозивница,већ
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јебилодовољнопојавитисеу„Немачкомцару”наВрача
руиликод„Црнемачке”уНемањиној.У19.векуБеоград
походеимузичарииоркестриизАустроугарске,поготово
Чешкекојинаступајуу„Рускомцару”или„Позоришнојка
фани”аоријенталничочек с голишавимплесачицамабио
јенарепертоарукод„Дарданела”уДушановој,у„Амери
ци” на Зеленом венцу или хотелу „Солун” у Немањиној.
Око1880. годинесвојеврснуреволуцију,какобележиМи
каАлас,доживљаваициганскамузикадоласкоммађарског
ЦиганинаФердинандауБеоград, којиупратњиМијеСе
феровићаЈагодинцананаступимау„Српскојкруни”пред
стављапотпуноновсаставоркестраиначинсвирања.Тусу
ичувениЦицварићи,којисвирајуу„Позоришнојкафани”
иансамблШапчанинаВасеСтанковићаАндолије,којина
прелазувековамузицирау„Дарданелима”,„Коларцу”,„Ру
скомцару”...Измеђудвасветскарата,и„џаз”односно„жаз”
оркестрипродируукултурниживотпрестонице.Онинасту
пајукаконавиђенимместимапопутексклузивног„Ситија”
уподрумуЈугословенскебанкеуКоларчевој,или„америкен
бара”хотела „Бристол”, такоиурускомлокалу „Казбек”.
Ипак, многи од њих, држећи дувачке инструменте, имају
испредсебехармоникеитамбурепоређанепоподу.Јер,ни
кадсенезнахоћелигостиилигаздапожелетидауместо
џезиранихсинкопапочујунештонародноилизабавно.

Аутори, разуме се, не губе из вида ни чињеницу да су се
многи, ношени музиком у кафанском амбијенту, добрано
поткресивали алкохолом, али и да су кафеџије, осим уго
ститељскихделатности,радоупражњавалеидруге,„алтер
нативне”усвојимлокалима.Отомеможданајсликовитије
сведоче„службенебелешке”изоногвремена,сачињенепри
ноћнимконтролама.Такоу једномполицијскомизвештају
из1889.из„Позоришнекафане”науглуДоситејевеиВаси
непишеда„женскињеприпевањуизлазеухаљиникраткој
вишеколена,безрукава”и„показујуразнемишке,каоди
зањемногуувиситд”.Сличноовоме,у„Империјалу”уВа
синојулицидежурниписарУправеварошиБеограда,исте
године,бележидасудевојкекојесунаступале„деколтира
не,рукеипрсагола,ахаљинекраткедоколени,противно
наредбиУправиној”.

„Илустрована историја београдских кафана” обилује ова
квим и многим другим епизодама кафанског живота које
пружају уверљиву, сликовиту и значајну слику боемског
животапрестонице.ТаквидетаљиустоличујуБелингараи
Мијатовића као хроничаре прошлости, без аспирација да
нужнобудуињенитумачи.Утомсмислу,ауторитумачења
препуштајудругимаинастојепресвегадапредставечисту
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фактографијуитакоутемељеосновузаизвођењебудућихза
кључака.Стогаспекта,њиховоделојезначајанчињенични
доприносуформативномпериодукафанологије.

Свеу свему, „Илустрованаисторија београдскихкафана”,
писана у доминантном енциклопедијскопублицистичком
маниру, значајна је не само затошто ојачава тезу о еман
ципаторскојулозикафаназамодерносрпскодруштво,већ
истогаштоимплицитнопостављапитањаколикознамоо
овојврститрадицијеиводимолирачунаоњенојзаштити.
Непренебрегавајућичињеницудајекафанаупоредосадо
приносомдруштвеномразвоју,модернизацијиипросвећи
вању представљала и стециште порока, Белингар иМија
товићизмеђуредовасугеришупотребудасекафанологбез
предрасудалатисвогпредметаистраживања,посматрајући
гакаоизнијансиранислојевитфеномен.

ФотографијаМилошаЦрњанскогпреузетаизкњиге
АтласоЦрњанском,аутораСлободанаЗубановића;

власништвојеЗадужбинеМилошаЦрњанскогуБеограду


