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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.

МИЉА СТИЈОВИЋ



205

МИЉА СТИЈОВИЋ

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 складном уклапањуновог 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



207

МИЉА СТИЈОВИЋ

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.
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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
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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,текао је
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.



219

МИЉА СТИЈОВИЋ

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.
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