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ОДУМЕТНИЧКЕАКЦИЈЕДО
ТУРИСТИЧКЕАТРАКЦИЈЕ–

(РЕ)КОНСТРУИСАЊЕ 
СТАРОГРАДСКЕКУЛТУРЕУ
СКАДАРЛИЈИИЊЕНИМ 

КАФАНАМА
Сажетак:Београдскеградскевластисусејош1920ихопредели
ле да се (Бео)град представља наглашавањем његове историје,
културеиквалитетногдруштвеногживота.Друштвениживот
престоницепре свега сеодвијао у кафанама, амеђу кафанским
„епицентрима“ је од краја 19. века четврт Скадарлија. Она и
данас сведочи о (старо)градском духу. Представљајући украт
коисторијатСкадарлије,уметничкуакцијукојомјеовачетврт
крајем ‘60их година 20. века оживела итуристичку атракцију
савременогБеограда,радјепосвећенпитањуконцептуализације
Београдакаоградаигре.

Кључне речи: Скадарлија, кафане, боеми, уметничка акција,
туристичкаатракција,градигре

МАША ВУКАНОВИЋ



228

МАША ВУКАНОВИЋ

Увод

ИзградњакафанауБеоградупрвипутјерегулисанаУредбом
омеханамакојајеобнародована1861.године.Удодаткуове
Уредбеобјављеном1864.годинекафанесудефинисанекао
„зградегдесејавнокрчмикафаисвакојелоипићедаје”1.
Премапописуиз1921.годинеуБеоградујеживело111.739
становника а 1930. године у њему су биле регистроване
3.622кафанеимехане2.Почетком21.векавеликибројкафа
најеилизатворенилиреновиранускладусановоммодом
кафића–ресторана.Ипак,уБеоградупостојипросторуко
меје,углавномунепромењеномоблику,очуванонеколико
старихкафана.ТајпросторјеСкадарлија.

Досредине19.векаубезименимсокацимаискромнимку
ћерцимаданашњеСкадарлијеживелисуРомитејечетврт
билапознатаподназивом„Циганмахала”.Овонасељепо
чињедаишчезавапредкрај19.векауступајућиместасо
лиднијимграђевинамакаоштојеиданаспостојећазграда
наброју31највећеодблатњавихулицакојаје1872.годи
недобилаимеСкадарскаулица.Касније,уСкадарлијису
живелипознатиуметници:ЂураЈакшић(Скадарскабр.34),
ЧичаИлијаСтанојевић(такођеукућиукојојјеживеоЂура
Јакшић,Скадарскабр.34),МилорадГавриловић(укућиКо
зланског,прекопутакафане„Двајелена”),ДимитријеГинић
(Скадарскабр.34),ЖанкаСтокић(Скадарска27),Добрица
Милутиновић(Зетскабр.2)идр.3Већидеосвојихданаи
ноћи ови уметници су проводили у кафанама, нарочито у
онимаукомшилуку.

ПриднуСкадарскеулицејејошсредином19.века,око1850.
године,почеодасеформираиндустријскикомплекспиваре
чијијевласникнајпребиоФилипЂорђевићапотомБајло
ни.Захваљујућимеханипиваре,„уззанатскерадње,пиљар
нице,пекаре,фабрикушешираидругепродавнице,уСка
дарлијисејављајуграђевинеугоститељскенамене.(…)Нај
вероватнијетокомседмеилиосмедеценијеуЗетскојброј2
отворена јекафана ’БумсКелер’будућидасеулицаистог
називапомиње1876. године.Следекафане ’ВукКараџић’
уСкадарској број 3, ’Златни бокал’ на броју 16 (…) ’Ми
лошОбилић’и’Бандист’,тесвакаконајгласовитијакафана

1 Ђурић – Замоло, Д. (1988) Хотели и кафане XIX века у Београду,
Београд:МузејградаБеоградастр.171.

2 Голубовић, В. (2005) Кафане старог Београда, Београд: ЦД група
стр.41,43.

3 Видети:Dimitrijević,K. (1983)Skadarlija,Beograd: JugoslavijaPublik i
SIZ„Skadarlija”.
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–’Тришешира’,смештенауприземницинекадашњегска
дарлијскогшеширџијеДимовића.”4

Кафанесенајједноставнијемогуодредитикао(наткровљен)
простор са столовимаи столицама у коме се служехрана
и пиће. Кафане као места за сести, појести и попити су,
пак,„примарнинивокафанскекултурнефеноменологије”5.
Нушићјезабележиодасесавдруштвениживотодвијаоу
кафанама:

„Што се више развијала нова престоница, кафане
сусвевишеивишепостајалецентриукојимасекре
таоживот.Тусесастајалиљудирадиспоразума;ту
заказивалисастанкерадипосла,тусусечакиадво
кати консултовали са клијентелом, ту се заказивао
састанакизмеђупроводаџијеидевојачкогоца,тује
дужникпотписиваоменицу,ортакуговор,тужилац
пуномоћје,иготовосвијавниакти,изузимајућите
стамента, обављали су се у кафани.Ту су друштва
држала састанке; ту политичари склапали завере
и конспирације, ту је често и болесник потражио
докторадагаприпитазасавет.”6

Кафанесубилеисвојеврснеучионицекњижевностии је
зика.Присећајућиседанаукафани„Тришешира”просла
вљени глумацДобрицаМилутиновић каже да је слушање
књижевникапопутЈанкаВеселиновића,МилованаГлиши
ћаиБраниславаНушићадокразговарајуукафанипружа
лолекцијеукојимасеистицалалепотаибогатствосрпског
језика.7

Разговоримау(скадарлијским)кафанамаштимунг јества
раламузикакојусуизводилисталноангажованиоркестри,
нарочитотамбурашкиихармоникашки.8Нарепертоарусу
биле сокачке и бећарске песме (на пример: „Хитнуо сам
удицу”,„Крчмарице,поређајстолице”,„Идемја,идекалдр
ма”,„Накрајселачађаваме’ана”,итд),серенаде(например

4 Богуновић,С.(2005)АрхитектонскаенциклопедијаБеоградаXIXиXX
века,Београд:Београдскакњига,стр.363.

5 Тирнанић,Б. (1983)Београдзапочетнике–Бедекеркрозносталгију,
Београд:Нолит,БиблиотекаГрифон,стр.77.

6 Нушић,Б.(2005)Београдскекафане,у:СтариБеоград–путописииз
XIXвека,Београд:3Д+,стр.176.

7 Димитријевић,К.(1986)Седампричаобеломграду,ГорњиМилановац:
Дечјеновине,стр.57.

8 Посебнопопуларнисубилиоркестар„Тамбурицапет”и„Скадарлијски
добошар”.Међупознатимпевачимакојисунаступалиускадарлијским
кафанамабилисуТомаЗдравковић,ЉиљанаПетровићБутлер,Софка
којајенаступалаукафани„Коддвајелена”идруги.
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„Тихо ноћи”), родољубиве (на пример „Тамо далеко”), ло
калпатриотске (например: „УтемСомбору”, „Пољупце
јечакизЛувраслалаШапцуМонаЛиза”,итд),севдалинке
(например:„Миламајкошаљименаводу”,„Удараломом
чеутамбуру”,„Снијегпаданабехарнавоће”,„Винопију
агеСарајлије”,итд),каоипесмеизпозоришнихпредстава.
НекадашњидиректорНародногпозориштаг.ЈованЂорђе
вићјерекао„дајесвакапесмаотпеванаупозориштузачас
постајала–народномпесмом.”9Иданданасмеђупопулар
нијимстароградскимпесмамасу„Ојлеле,леле”изпредста
ве„Сеоскилола”10и„ХајдеКато,хајдедушо”којајебила
хит песма представе Чича Илије Станојевића „Дорћолска
посла”.

Упесмибисепевачимаиоркестримачестопридружилии
гости,очемусведочиисећањеглумцаДобрицеМилутино
вића: „Јанко [Веселиновић] са гуслама...Како је онпевао
узгусле,сине...Никаданисамчуобољег.Иједногданапе
ваојетакоузгусле,упрепунојкафани...ПеваЈанко,асвет
сепретвориоууво,тишина,свестало...Свизнају:тоЈанко
гусла.”11

Атмосфера из кафана се преносила и на улице чинивши
Скадарлију посебним амбијентом у Београду. Стојков је
амбијент дефинисао као „просторили комплекс у насељу
укомедоминирају (илигаодређују)елементизначајниза
колективну меморију, односно за естетски, духовни или
емотивнидоживљајвећинестановниканасеља(посебнодо
мородачког), те збогтогаимакарактер јавногинтереса.”12
Захваљујући уметничкој акцији из 60их година 20. века
Скадарлија је и данас важан београдски амбијент у коме
живи конструкт старе (бео)градске културе и некадашњег
духаграда.

9 Перић,Ђ.(1995)ПозоришнепесмеузаписимасрпскихмелографаXIX
века (Прилог испитивању позоришног порекла староградске поезије
српскихпесника),Српскамузичкасцена,Београд:Музиколошкиинсти
тутСАНУ,стр.153.

10ОвупесмујенаписаоДрагомирБрзакаЈосифМаринковићјујеуIIколо
српскихнароднихпесамауврстиокаонародну.ЗањујеЛазаКостићре
као„дабимораларастопитиинајозеблијесрце”.Видети:Лесковац,М.
ПозоришнекритикеЛазеКостића,у:ОЛазиКостићу,(1978)Београд,
стр.155156;цитираноизПерић,Ђ.нав.дело,стр.149.

11Димитријевић,К.нав.дело,стр.63.
12Стојков,Б.(1997)АмбијенткаотемаобновеБеограда,Наслеђегод.1,

бр. 1, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр.159.
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Уметничкаакција

ВажностСкадарлијекаоамбијентапрвипутјеистакнутау
Уредбиозаштитибеоградскихстаринаиз1935.године.У
њојстојидасеовајдеограда„морасачуватиупостојећем
стањуинакојемсенемогувршитиникаквепроменебездо
зволенадлежневласти“тедасенакућеукојимасуживели
познатиуметнициставетабле.13Изаиста,нареднихдецени
јанисувршенепромене,алинијебилонизначајнијихподу
хватаупогледуодржавањатејечетвртпочеладапоприма
обележјаоронулости.

Дружећисеипрактичноживећиутаквомамбијентуумет
ницикоји су се етаблиралиилипробијаликрајем50ихи
почетком60ихгодинапокренулисуиницијативузаревита
лизацијуСкадарлије.АрхитектаУгљешаБогуновићје1957.
године у листу „Политика” објавио текст у коме је изнео
својаразмишљањаоСкадарлији,каоиидејудасеовајдео
градаревитализује.Пообјављивањуовогтекстауметници,
новинариисталнигостискадарлијскихкафанасупочелиса
пописивањемзначајнихименасрпскеијугословенскекул
турекојисуускадарлијскимкафанамастваралисвојадела14
иуметничкеклубове,каоидругаостварењазабудућена
раштаје15.Упетицијамаимолбамајеуказивањемнаместа
(нарочитокафане)укојимасуживелиидружилисеумет
ницинаглашаванааутентичностамбијента.Најзад,алииза
хваљујућисплетуисторијскихоколности(окојимаћевише
речибитималокасније),средином60ихгодинамолбеипе
тицијесууродилеплодом.УГрадскојскупштиниБеограда
је17.маја1966.годинеодржансастанаккомесуприсуство
валипредставнициградскихвласти,архитектаУгљешаБо
гуновић,сликарикњижевникЗукоЏумхурисликарМарио
Маскарели,каопредставнициуметникакојисупокренули

13Уредбао заштитибеоградских старина, „Београдске општинскено
вине”(БОН),број1,јануар1936,стр.91.Споменплочајепостављена
самонакућиукојојјеживеоЂураЈакшићањенопостављањејефинан
сираотадашњивласниккафане„Тришешира“газдаСтојанКрстић.

14Димитријевић у монографији Скадарлија наводи да је Ђура Јакшић
готовоцелу своју драму „СтанојеГлаваш“написао у кафани „Златни
бокал”.Такође,Димитријевићпише:„Испијајућисвојуобавезнураки
јукод„Тришешира”,врсниприповедачСтеванСремац,кажу,нијесе
одвајаоодсвојебележнице,записујућидијалогекојејетучуоикасније
преносиоусвојадела.”Укафани„Тришешира”инспирацијујеналазио
иБраниславНушићауистојкафанијеиАнтунГуставМатошнаписао
великибројсвојихдописаипамфлета.Видети:Dimitrijević,K.(1983)
Skadarlija,Beograd:JugoslavijaPublikiSIZ„Skadarlija”

15Међучестимгостимакафане„Тришешира”биласуибраћаРибникар
тејеуправоуовојкафани25.јануара1904.годинепрослављенизлазак
изштампепрвогбројалиста„Политика”.
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идеју ревитализације Скадарлије, те Богољуб Старчевић,
тадашњи председник Туристичког савеза Београда који је
ипредузеокоракедасеуоквиру„Београдскоглета”уСка
дарлији почну одвијати уметнички програми. На том са
станку је договорено да пројекат ревитализације уобличи
иницијаторидејеУгљешаБогуновић,којиједотадауглед
стекаопројектимазграде„Политике”иторњеванаАвалии
Иришкомвенцу.

Припремајући планове и пре него што су градске власти
одобрилепројекатревитализацијеБогуновићјенаумуимао
даСкадарлијасведочиотурскомдобуиоријенталнимути
цајима. Она је, по Богуновићу, контраст растућем модер
номградуитобашуњеговомнајстрожемцентру,тејеиу
својимплановиманастојаодапотцртаовусвојеврснуурба
нистичкусепарацију.СматрајућидаСкадарлијаспаја„ста
робалканскудуховностиевропскимодернизам”алииде
монстрираотпордруштвенојотуђеностикојајенадираласа
убрзавањемипроменамавелеградскогживота,плановиБо
гуновићасуукључивалиипозориште,галерије,малеетно
простореитд,какобиСкадарлијабилајединственикултур
нипросторкојиприказујебурни,слободарски,духграда.16
РеализацијаБогуновићевогпројектапочелаје1967.године.
Уодносунапланове,обновљен једеоТришешира, анекс
ДвајеленаикућаЂуреЈакшића.Враћањемчесме17укинут
јеколскисаобраћај,промењенајекалдрмааосветљењере
гулисанофењеримаи канделабрима.Када је 1972. године
постављеначесма,радовисупрекинути.

Ревитализацијајеобухватилаиунутрашњостскадарлијских
кафана.УређењеентеријеразапочеојесликариписацЗуко
Џумхурнаправивши„инсталацију”одчокањчићаукафани
„ТриШешира”.У уређењу ентеријера других кафана, као
штосу„Имадана”,„Златнибокал”и„Коддвабелаголуба”,
учествовалисуУгљешаБогуновић,МилицаРибникар,Мо
моКапор,МариоМаскарели,Соја Јовановић,Александар
Ђорђевић,ДушанАнтонијевић,ЂорђеКараклајићидр.

Не заборављајући да су кафане места где се служи хра
на, пажња је посвећена и јеловницима. Према Рајчевићу,
уобновљенимкафанама јеловнике,базираненанародним
јелима, сачинила је професорка са Одељења за етнологи
јуиантропологијуФилозофскогфакултетауБеограду,др

16Серијал:МодернаархитектураСрбије–Личностиипоетика,Емисија
Укрштајразличитихсветова–архитектаУгљешаБогуновић;Прика
зано1.12.2003.годинена2.програмуРадиотелевизијеСрбије.

17Чесма је поклон градаСарајева, ањена ауторка је уметницаМилица
Рибникар.
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СребрицаКнежевић,којасебавилапроучавањиматрадици
оналнегастрономије.18

БоркаПавићевићјепокренулапозориште.„УкабареуЏив
џан, сцени на пивским бурићима, игра се комад у коме
глумциНародногпозориштаевоцирајууспомененаскадар
лијскубоемију,причајусеипрепричавајуанегдотеоЧича
ИлијиСтанојевићу,оМатошу,оДраинцу.Сапрозоракуће
ЂуреЈакшића,тадајошувекприватногстана,већсегово
ри поезија Ђурина, Трифунова, Крклецова, Живојинови
ћева...”19Инспирисаниатмосфером,генерацијепесникасу
опевалеамбијентСкадарлије,напримерРасткоПетровић,
Густав Крклец, Бранко В. Радичевић, Добрила Николић,
ДобрицаЕрић,ЉубивојеРшумовићидр.Песмеинспири
санеСкадарлијом, анаписанеперимакњижевника разних
генерација,прикупиојеи,узбирципоезијеСкадарлијанаш
Монмартр, објавио историчар уметности Угљеша Рајче
вић.Отворенајегалерија–антикварница.Уметничкадела,
сликеиграфикесуизлагалиипродавалиуметниципопут
МилићаодМачве,МаријаМаскарелија,ДаницеАнтић,Ксе
нијеДивјакидр.Некократковремепостојалаједискотека
„Монокл“аСкадарлијајебилакорзо.

Ефекти спроведених акција одјекнули су у Урбанистич
ком пројекту Скадарлије усвојеном 1981. године. У овом
документунаведенесуследећевредностиСкадарлије:

 Као архитектонско – урбанистичка целина спе
цифичног ликовног садржаја и спонтано настали
живописнискупобјекатабившепериферије;

Каодеостарогјезграграда;

Каоместоживогмитаобеоградскојбоемији;

Као амбијентална целина посебне градске атмос
фереостваренеједноставномградњом,зелениломи
погодномлокацијом,каоисвакодневнимдогађањем.
Целина има низ најстаријих београдских кафана и
стамбенихзградагдесусесакупљалииживелипо
знатиписци,сликари,глумци,млађисвет,аиостали.
ПодизанауразниметапамаразвојаБеограда,пред
ставља својеврстан урбанистички склоп спонтаног
грађења;

18СеријалСкадарлија.Уводнаемисијаемитована30.05.2008.годинена2.
програмуРадиотелевизијеСрбије

19Рајчевић,У.(1994)СкадарлијанашМонмартр.Сабранепесме,Београд:
Доситеј,стр.8.
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 Карактеристична је слободна траса улице која је
пратила део правца београдског шанца са његове
спољне стране и после много рушења града, кроз
његовубурнуисторију,осталанепромењена;

Каотуристичкаатракцијапредстављасесвакоднев
номпосетоми до 10000 гостију, углавноммладих.
Такојезначајнаикаотуристичкапонудасавременог
тренутка;

 Као део културног центра града са позоришним
сценама (специфичног карактера) организованим
наулици,убаштамаилиугоститељскимобјектима,
саразнимизложбамаслика,цвећа,старина,књигаи
слично;

 Као популарно место за састанке грађана,њихов
одморизабаву;

Каодеостарогградскогјезграпредстављасеибли
зиномосталихисторијскихобјекатаиамбијенатау
ближемидаљемсуседству,пасањимачиниинтере
сантаниспоменичкиланац;

КаокулинарскицентарстарогБеограда;

Постојањемслободногпросторазаширење(близи
наМалепиваре,тзв.Бајлонијевепиваре);

 И на крају, као реална могућност продужавања,
оплемењивања, свих својих позитивних карактери
стикакојесупроверомдоказане,безобзирадалису
правовременопројектованеилисусеутокуреализа
цијесамеискристалисале.”20

НаосновуовакопобројанихвредностиСкадарлијеотпочео
јењенпуткатуристичкојатракцији.

Туристичкаатракција

Захваљујућикафанамакојесуобликовалеамбијентиумет
ничкимакцијамакојесупростороживеле,Скадарлијајере
презентоваладухграда.Тосуувидуималеислужбепрото
колапајеСкадарлијуикафанеуњојпосетиовеликиброј
значајнихличностисветскеполитичкеиуметничкесцене.
ПреманаводимасаИнтернетпрезентацијекафане„Дваје
лена”унеколиконавратагостовекафанебиојејугословен
ски председник Јосип Броз Тито, као и (некадашња) бри
танска премијерка госпођа Маргарет Тачер и некадашњи

20Цитираноиз:Димитријевић,К.нав.дело.
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председникСАДЏимиКартер21,доксуудругимскадарлиј
ским кафанамамеђу угледним гостима из света политике
биливенецуеланскипредседникПерез,ЏорџБушСтарији
(додушенекаопредседникСАДвећкаовисокифункционер
уадминистрацијипредседника),идр.Изсветауметностии
науке,међугостимаскадарлијскихкафанабилисуглумци
ЕлизабетТејлор,РичардБартон,КатринДенев,Робертде
Ниро,редитељиПаолоМађели,ПитерБрук,БернардоБер
толучи,филозофРоманИнгарден,имногидруги.Послепо
знатихличностиускадарлијскекафанесуусвевећемброју
почелидадолазетуристи.

Препознајући туристичке потенцијалеСкадарлије (о чему
сведочи и поменутиУрбанистички пројекат Скадарлије),
градскевластисуодостваренихборавишнихтаксииздва
јале средства за одржавањеобјеката, теподржавалеподу
хватеТуристичкогсавеза, (данасТуристичкеорганизације
Београда),уосмишљавањусадржајанамењенихигостима
БеоградаалиисамимБеограђанима.Посебносеистицала
манифестација„Скадарлијскевечери”.

Међутим,оникојичинедухградапостепеносуистискива
ниизСкадарлије:„Скадарлија,нова,туристичка,подигнута
налегендиидаровимаскадарлијскебоемије,иакотонико
нијенижелеониочекивао,одгурнулајеодсебеуправоте
којимајенајвишедуговала.НовипрограмскиконцептСка
дарлијскихвечери,умивенекафанеиамбициозниуправни
циресторана(дојучекафана)чувалисуусвојимлокалима
местасамозапробранеипробирљивегосте,заонекојиће
изшарених јеловникапоручитискупа јелаипића, специ
јалитетекуће,анесамохладну’шљиву’,пресеченобелои
папкеусафту(евентуално).Занашепеснике,заноћобдије,
уСкадарлијије,отад,билосвемањеместа.”22

Предкрај2015.године,спремнизадочекнове2016.,пред
ставници Туристичке организације Београда и скадарлиј
скихресторанасуу„Јутарњемпрограму”РТСа23истакли
дасе„каоипретходнихгодина”пресвегаочекујуиностра
ни гости нарочито из бивших југословенских република.
Ууглавномод70ихгодинанепромењеномекстеријеру24и
незнатно модернизованом ентеријеру, на понуди су дома
ћигастрономскиспецијалитетиимузичкипрограмкомесу

21Видетиhttp://www.dvajelena.rs/Страницапосећена21.12.2015.
22Рајчевић,У.нав.дело,стр.89.
23Прилог је емитован 17. 12. 2015. године у „Јутарњем програму” 1.

програмаРадиотелевизијеСрбије.
24Изузетакчини‘80ихгодинаподигнуттржницентарнаместукућамеђу

којимајебилаионаукојојјебиласмештенадискотека„Монокл”.
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поред некадашњих староградских хитова придодате и но
вијепесмепопутБајагине„Мојисудругови”илиЛегенди
„НемастарогБеограда”итд.

Почетком21.векауБеоградупостављенановатуристичка
сигнализацијаусмеравакаСкадарлији–боемскојчетврти
(енг.Skadarlijabohemianquarter).АнтунГуставМатошје
приметиода јеисторијанашекњижевности заправоисто
ријанашебоеме.Описујућибоеме–гостебеоградских(и
скадарлијских)кафанаНушићкаже:„Тосубиливедри,ве
сели и духовити људи који су претпостављали ’друштво’
свакојдругојдужностиуживоту.”25ОвајНушићевописса
жимабројнеекспликацијесуштинебоемијеибоема26ана
основутогасеможерећидапридев„боемска”узименицу
„четврт” сугерише простор, амбијент у коме преовладава
весела,необавезујућаиготовораскалашнаатмосфера,што
кореспондирасапредставомБеоградакаоградаигре.

Градигре

Разматрајућипитањаглобализацијеуконтекстуразвојагра
доваШортиКимсуистаклидвеглавнетемеумаркетингу
градова,односнодваконцептакојисекористеупозициони
рањуградованадомаћојимеђународној„сцени”:градрада
укомесеекономскиразвојостварујепривлачењемкомпа
нијаикорпорацијадауправоутомградубазирајусвојепо
словнеактивностизатајдеосвета;иградигреукомесена
глашавајуисторија,култураиквалитетдруштвеногживота,
аекономскиразвојсеостварујепрвенственокрозтуризами
секторуслуга.27Прожимањемидејапрогреса,културе,осо
бенихприликаживотаирада,концептиградарадаиграда
игресесвечешћедодирујуипреплићу.28

ОпцијапозиционирањаБеоградапре свегакао градаигре
можесепратититокомдеценија.Њеноидентификовањеи

25Нушић, Б. (1935) Из полупрошлости, Београд: Издавачко предузеће
ГецаКон,стр.233

26Експликације боема и боемије детаљно су изнете на страници http://
www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist255s01/boheme/evolution.html
Страницајепосећенадецембра2015.године.Такође,осуштинибоеми
јекаоначинаживотаписаојеиХамвашуесејуФилозофијавина.Ви
дети:Хамваш,Б.(1947)Филозофијавина,у:Бригаоживоту,Сабрана
делаБелеХамваша,Београд:Геопоетика.

27Short,J.R.andKim,Y.H.(1999)GlobalizationandtheCity.NewYork:
AddisonWesleyLongman,р.124

28Такав је случај и у савременомБеограду.Напримерпројектом „Бео
граднаводи”тежиштесепомеракаконцептуградарадајерсепресве
гапредвиђадаћекомплексбитипривлачанбудућиминвеститоримау
привредуСрбије.
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примењивањеповезанојесаисторијскимоколностимауко
јимасеградразвијао.

Откакоје1867.годинекнезМихаилопренеопрестоницуиз
Крагујевца у Београд, „јадна селендра са уским, кривуда
вимиблатњавимулицама“29почелаједаизрастауевропску
престоницу.Тададолазидофункционалнепреоријентације:
претежнотрговачкиграднаместугдесеукрштајупутевиса
ИстокакаЗападу(иобрнуто)постајеинтелектуалнииад
министративницентар.ОснивасеВеликашкола,изкојеје
проистекаоданашњиУниверзитетуБеограду,ачиновничка
занимањапостајусветраженија.

Новиподстицај за развој грададобијен је када јеБеоград
постао престоница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(потомКраљевине Југославије).КакобиБеоградбиолеп
ши и одговарао захтевимамодерног града,Одбор општи
неградаБеоградаје17.маја1921.годинедонеоодлукуда
сераспишемеђународнистечајзаизрадупланауређењаи
проширењаграда.„Заизрадуусловастечајабилајеустано
вљенанарочитакомисија,којајебиласастављенаодглав
нихстручњакауземљи.Уподацимазастечајистакнутоје
дајеБеоград,каопрестоница,првенственокултурноседи
ште,затимтрговинскоинајзадиндустријско.”30Изобиља
урбанистичкихидејасадржаниху17плановакојисупри
спелинастечај,рускиемигрантархитектаЈуријеПавлович
Коваљевски,каоглавниаутор,узпомоћдвестручнегрупе
за решење железничког чвора и пристаништа, сачинио је
1923. годинеГенерални урбанистички план.31Иако власти
Београдске општиненисупоштовалемноге елементе тога
плана32,важнојеистаћида јењимеуспостављеноквирза
позиционирањеБеоградакаоградаигре.

ПослеДругогсветскогратадошлоједопроменедруштве
ногиполитичкогуређењаЈугославије,алијеупредставља
њу престонице нове државе опстао концепт града игре у

29Црњански,М.(1999)Београд,Београд:НароднакњигаАлфа,стр.20
30Илић–Агапова, М. ([1933] 2002) Илустрована историја Београда,

Београд:Деретарепринт,стр.393,курзивдодат.
31МаксимовићБ. (1981)Од студентскихдана до трновитих стаза урба

низма Београда, у: Београд у сећањима, Београд: Српска књижевна
задруга,стр.51

32МаксимовићјемеђунедоследностимаистакаодајеуместозградеБео
градскеопштинеизграђенаПоштанскаштедионицанауглуТаковскеи
данасБулеваракраљаАлександра;уместозградезапросветнеконфе
ренције–касарнакраљевегарде;наместуизгорелог„Мањеж”позори
штанаправљенјепарк,докјездањеновогпозоришта,Југословенског
драмскогпозоришта,малопомереноуодносунаоригиналнулокацију.
Видети:Максимовић,Б.нав.дело,стр.5355.
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комејеиседиштеадминистрације.Истицањекосмополит
скогдухаБеограда,којисеочитујекрозовајконцепт,посеб
нојебиловажноупериодусамогкраја50ихкадајеСФР
Југославија била изузетно активна у формирању Покрета
несврстаних.33 Важна улога Југославије у овом Покрету
наглашавала је положај Београда на раскрснициИстока и
Западаугеографском,историјском,културолошкомиполи
тичкомсмислупојмоваистоки запад.Управо је тај сплет
историјскихоколностиишаонарукуиницијативизареви
тализацију Скадарлије. Потврде настојања да се Београд
представикаопрестоницадржавеотворенезановеидејеи
тенденцијепружајуикрајем‘60ихипочетком70ихпокре
нути Београдски интернационални театарски фестивал
(БИТЕФ)34иБеоградскиинтернационалнифилмскифести
валФЕСТ35.ПокретнесврстанихјеБеоградставионамапу
светскизначајнихполитичкихцентара,доксугаБИТЕФи
ФЕСТпозициониралиусветууметностиикултуре.Дели
мичноревитализованаСкадарлија,суметничкимсадржаји
ма,којисудочараваликреативностБеограђанаиЈугослове
на,икафанамакојесубилеепицентридруштвеногживота,
пружалајеамбијентзанеформалнесусрете.

Концептградаигрекоришћенјеи1986.годинекадасеБео
градкандидоваозадомаћина25.летњихОлимпијскихига
ра 1992. године.Организација олимпијскихигара је један
одначинадаградоствари„међународнупрепознатљивост,
психолошки пораст у вредности услед реклама и повећа
пословне могућности развијајући тржиште некретнина и
повећавајући инвестиције.”36. Промотивни спот уз, за ову
приликукомпоновану,песмуLet’sstartthegame–Belgrade
is ready („Почнимоигру,Београд јеспреман”)приказао је
атракцијеБеоградаукључујућииСкадарлијуистичућижи
вописностградаиполетностдомаћинаалитоипакнијеби
лодовољнотеје,самаломразликомубројугласова,победу
однелаБарселона.

Космополитскииразиграндухградадемонстриранјеито
комСтудентскогпротеста1996/’97.Напочеткуколонестуде
натакојисусвакодневнокреталиу(повременокарневалске)

33ПрваконференцијаПокретанесврстанихкојијеокупиодржавекојесе
нисуналазилениузападномниуисточномблокуодржанајеуправоу
Београду1961.године.

34БИТЕФјеоснованРешењемСкупштинеградаБеоградаод26.децембра
1967.годинеапрвифестивалјеодржаннаредне,1968,године.Упод
насловуфестиваластоји:„Новепозоришнетенденције”.Видети:http://
festival.bitef.rs/ofestivalu/;Страницапосећена18.12.2015.

35ПрвиФЕСТјеодржан1971.године.
36Short,J.R.andKim,Y.H.нав.дело,стр.100.



239

МАША ВУКАНОВИЋ

шетњепоградуношенјетранспарент„Београдјесвет“.Ова
реченицајекаомотивкоришћенаинапрослави„ДанаБе
ограда“априла2008.године,мадасепревођењемнаенгле
скијезикизгубиодеосемантичкеслојевитости.37

ИакојошувекнијебиограддомаћинлетњихОлимпијских
игара,БеоградјестебиограддомаћинлетњеУниверзијаде
2009. године.Крозпратећепрограмеучесницимаигости
мајеприближаванадугаисторијаикултура.Новобеоград
скисплавови(замлађе)искадарлијскекафане(застарије)
гостимасупружалиприликедауживајууразиграномдру
штвеномживоту.Међутим,одтадаСкадарлијаињенека
фанеуживотимаграђанаБеоградаимајусвемаргиналнију
улогу.Акцентовањеиностранихгостијунапримерзаново
годишњепрославетесвемањибројБеограђанакојиуСка
дарлијунеидупослом,макар„посао“биодасвојим(при
ватнимилипословним)гостимапокажуостаткестарогБео
града,овучетвртчинерезерватомнекадашњихкафанауко
јимаживиконструктдухаградакојијереткокадаразигран.

Закључак

ТокомскороједногиповекамахалаукојојсуживелиРо
ми је прешлапут одблатњавих сокака до важног адута у
туристичкојпонудиБеограда.СместившисеизмеђуСтам
болкапијеиВидинкапије,односноДорћолаиПалилуле,
Скадарлијајебилапросторгдесубеоградскибоемихтели
данаправесвојуБоемскурепублику.Тахтењасудалаима
теријалзаизградњуконструктакојисведочиодухуграда.
Духградајеапстракцијакојарефлектујеколективнумемо
ријуиодзначајајезаестетски,духовнииемотивнидожи
вљајуљудикојиутомградуживе(тедонеклекореспондира
саодредницомамбијентакојуједаоСтојков),апритомсе
уовојапстракцијизадржавадинамичностстварањанових
анегдота,урбанихлегендипаиуметничкихдела.

ПодстрекдинамициживотауСкадарлијидалајеуметничка
акцијапокренутакрајем50ихгодинаиделимичноспрове
денакрајем60ихинасамомпочетку‘70их.Онајепола
зилаoдразумевањаСкадарлијепресвегакаоамбијентакоји
упркос(тадашњим)околностимаживи,ањенциљјебиода
тајамбијентучиниживотнијим.Утомсмислу,акцијајеус
пела,алиипакјебиларелативнократкогдаха.Већ90ихго
динафинансијскаоскудицаивисокеценеускадарлијским

37Реч„свет”семожеодноситинапримернасветињуилинасветупро
сторномидруштвеномсмислу,појмовекојинаенглескомјезикугласе
holy(светиња)иworld(свет).Усврхеманифестације„ДаниБеограда”
одабранајеовадругаопцијаамеђуплакатимасенашлаимапаБеограда
накојојсуградскечетвртиуобличенеисцртанимконтинентима.
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кафанамасуутицаленатодасеепицентриразвојадухагра
дапомерајуванцентраградаињеговихкафана–најпреу
драгсторе38, а од бомбардовања 1999. године још више ка
периферијиграда.Опадањекафанскогживотаиефектетога
сажеојепублицистаБогданТирнанић:„Кадаговоримоока
фанскојкултурииокафаникаоогледалукултуре,тада,пре
свегаимамонаумукултурујелаипића,која,понама,уоп
штенијезанемарљивпроблем:акоопадањекафанскогжи
вотаповежемосачињеницомдасеунассвегореједеида
сеперманентносузбијаконзумирањесвихалкохолнихпића
осимчистихотрова,ондасветосвакаконијебезвезесаси
туацијомукојојсе,рецимо,домаћапозориштатешкоодва
јајуоднајприземнијегнивоаједневулгарнеекспрессамоу
слугејефтинихсадржајаназовикултуре–лошаСрпскака
фанаједнакојелошАтеље212.”39

Могућност нове ревитализације Скадарлије, као четврти
отворенеизаБеограђанеизагостеБеограда,крајемпрве
деценије21.векаистакнутајеиуплановимавезанимзапри
ватизацијукомплексаБајлонијевепиваре.Типлановисеу
извеснојмеринаслањајунаБогуновићевеидејеоСкадарли
јиалидоњиховереализације(јошувек)ниједошло.40

Крозисторијускадарлијскихкафанавласници,потомине
кадашњепословође (када је већинакафанапрешлаудру
штвено власништво под управом угоститељског предузе
ћа„Варошкапија”),ималисуразумевања засвоје госте–
уметнике.Забележеноједајенајпознатијивласниккафане
„Тришешира”,газдаСтојанКрстићсасвојомсупругомНа
талијомвеомацениоуметникекојису„боравили”уњеговој
кафаниидосвојесмрти,1942.године,наразличитеначи
неихјепомагао,докјењегов„наследник”(пословођачије
именије забележено)неколикодеценијакасније јеомогу
ћиоЏумхуруданаправиинсталацијуодчокањчића.Некада
управнициресторана,данасменаџери,идаљесеодазивају
позивимаТуристичкеорганизацијеБеоградадасеукључеу
програмепопутподизањазаставенапочеткулетњесезоне,

38Премаличнимсећањиматоком1994.годинеиспреддрагсторауЗетској
улицијебиловишељудинегогостијууоближњимкафанама„Коддва
белаголуба”и„Двајелена”заједно.

39Тирнанић,Б.нав.дело,стр.77.
40Нацрт плана реконструкције комплекса пивнице у днуСкадарске и у

Цетињској улици те пасажа који би пивницу уЦетињској повезао са
Скадарскомулицомнанивоутржногцентраприказанјеутексту„Ска
дарлија2010–новиживотбоемскечетврти”објављеном20.02.2008.
годинеудневнимновинама„Политика”.Наосновусликеиобјашњења,
можесезакључитидапројекат,осимштоуместопозориштаиетнопро
сторапредвиђановиресторан,заправонеодударазначајноодБогуно
вићевихидеја.
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„Скадарлијских вечери”, сајмова рукотворина, итд. Ипак,
годинама непромењена концепција програма41 углавном
вишенепривлачиБеограђане,завећинукојихјеиодлазаку
скадарлијскекафанедабисеуњимапровеловишевремена
од једногпићаиевентуалнопомфритаили„петс’луком”
финансијскитежеостваривподухват.Притом,ујавнимна
ступима представника Туристичке организације Београда
и скадарлијских ресторана наглашава се да је Скадарлија
ТуристичкаАтракција,даклепресвегапросторзатуристе,
штододатноодњеодбијаонекојиноседухградајерсеим
плицитно сугеришеда супозвани „проформе”.Више ту
риста у публиции свемањебеоградских „ноћобдија” као
регуларнихгостију,узприменуопробанихрецепатаукон
ципирањупрограмачинидаСкадарлијавишеличинаокло
пљеногкоњаниканегонаразиграногата.

Ипак, од почетка 21. века Београђани су почели да се из
драгсторавраћајуукафанетејеиулогаових„институција
културе“уразвијањудухаградајеопетсвезначајнијабез
обзиранатокакокафанаизгледаидалисезаистазовека
фанаилисезоверестораниликафићиликафе–ресторан.
УметничкаакцијаревитализацијеСавамалекојасеодиграла
крајемпрведеценије21.векаје,засадапоследњипример
који говори да четврт расте захваљујући онима који су за
његавезанивишеодкраткотрајнихлепихуспомена,пример
којијеодкраја60ихдо90ихгодина20.векапружалаСка
дарлија.ДалићесеиуСкадарлијипоновоодигратинека
уметничка акција која ће ови четврт вратити на мапе пре
свихБеограђанаостаједасевиди.
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FROMARTISTICACTIONTOTOURISTATTRACTION–
(RE)CONSTRUCTIONOFTHEOLDCITYCULTUREIN
BELGRADE’SBOHEMIANQUARTERSKADARLIJA

ANDITSTAVERNS

Abstract

Since theearly1920s, theCityofBelgradeauthoritieshaveadopted
andcherished themarketingconceptofacityatplay–emphasizing
the city history, culture and thequality of social life.The social life
inBelgradewasprimarilytakingplaceintavernssuchastheonesin
Skadarlijaquarter.Manypiecesofartwerealsocreatedthere,making
thispartofthecityknownasauniqueambiencethatkeepstellingthe
storyofurbanBelgradeculturetothisdate.Inthispaper,abriefhistory
ofSkadarlijaandtheartisticactionsthatrevivedthequartersincelate
1960sallowingitspositioningasatouristattraction,providetheframe

fordiscussingconceptualizationofBelgradeasacityatplay.

Key words: Skadarlija, taverns, bohemians, artistic action, tourist
atraction,cityatplay
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