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ЗAШТОКАФЕ НИКАДНЕЋЕ
ПОСТАТИCAFFÈ

Сажетак:Урадујеучињенпокушајдасеодговоринапитањау
којојмери,накојиначиниподкојимусловимајемогућепоређење
једногспецифичногурбаногфеноменапопуткафеауразличитим
срединама.Основузатаквопоређењеналазимоуисторијскоми
културномконтексту,пресвега,алиичитавомнизупосебности
којеизвируизначинаживотаиурбанесвакодневице.Емпиријски
увидудруштвенустварностиелементизапоређењеуобличени
сууформуминускулаоурбанојсвакодневициуРиму,постојбини
савремнихевропскихкафеа.

Кључнеречи:кафе,град,урбанасвакодневица,слободновреме,
култура

Вероватнобибиопотребанизвестаннапордасесоциоло
шкипуристиубедекаковећинасавременихдруштвенихфе
номенаимаурбануетиологију.Међутим,тонебитребало
дачудиникогкојеспремандаприхватичињеницукакосва
кодневно,свевећибројпопулацијенасвиммеридијанима,
постајевласникомградскихадреса.Одмахнапочеткутреба
рећи:ако јошувекимаместадилемамаотомекадикако
настајупрвекафане,закафесеможетврдитикакоизвесно
представљанесумњивградскифеномен.

Акоcaffèпредстављаиталијанскуречзакафуаистовремено
означаваифеноменједнепосебневрстеградскеинституци
је,начинприпремањакафеипосебанначиниспијањакафе,
таданемаразлогадапричуокафеусмештамодругдедоу
Италију.Готовосвакииспискојисеодносинаградскеин
ституцијепатиодсвојеврсногпасеизмаипокушајадасеза
одређенупојавупронађеодговарајућеисторијскоузглавље.
Покушаји трагања за „правим” историјским утемељењем
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одређенепојавечестомогудаизгледајукаотркекојесуса
ме себи сврха.Оникојима је до тога, небилипронашли
башнајстаријикафе,могудасеупутеукултурнуисторију
кафеа1ивидећедасеизвеснаисторијскапредностдајетако
званимCoffeHouse,уЕнглеској(уЛондонује1652.године
отворенпрвикафе),алитонијепуткојиводидиректнодо
нашегинтересовања,поготовонионајкојиводидопозна
тихcaffeeshop локала.Пре свега смоокренути онојЕвро
пијужноодАлпа,одаклесеславаcafeaширилапоњеном
континенталномпростору.Штонасусвакомслучајуводи
доИталије.Малокаснијевидећемоданасидругиразлози
водеутомправцу.Премдаћеуевропскомкафебревијаруна
првомместубитиВенеција(којаје,измеђуосталих,имала
својупосебнукултуруиспијањакафеикафетеријуотворену
половином17.века),најпознатијикафејужноодАлпакоји
ће,какобитоМ.Веберрекаозатемељнеградскеинститу
цијеуисторијскомконтексту,ширитисвојуславуисеверно
одАлпа,јеримскиCaffèGreco,отворен1760.годинеакоји
непрекиднорадисведоданас.Рецимодајетопрототипка
феакаоурбанеинституције,господственогшармаипосебне
архитектонике.Међутим,онјепознатипотомештосуму
обавезнигостибилимногаславнаименакојасупосећивала
Рим(попутСтендала,Гетеа,Бајрона,Листа,Ибзена,Андер
сена),алијенајпознатијипотомештојебиоградитељкулта
иједног,дуготрајногседећегобликакултуреиспијањакафе.
Многикафеикојисукаснијевеликимсловимаисписивали
кафемапевеликихевропскихградова,билисуинспирисани
овимримскимкафеом.Чак,тоћебитииузорзаоноштоће
понекикафехроничаривидетикаомоделсредњоевропског
кафеа.2Наовимнашимпросториматаквогтипагосподстве
ногкафеаједноставнонема,тесеправљењепаралелечини
некаконепримереним.Коначно,великоовдашњекашњење
за културним обрасцима градоживљења који су били по
знатиуевропскимградовима,материјалним једнакокаои
духовним,моглобидасесматраизузетноважнимзасваку
врстусоциолошке,алиидругедруштвенеаналитике.Мо
ждаизбогтогаовомприликомкафеенепосматрамокаоде
ловеобележјаелитнеурбанекултуре(штоони,макакосена

1 Markman,L.(2004)TheCoffeeHouse:ACulturalHistory,London:Orion
House.

2 Потребнојеобратитипажњудасеовдеправисуштинскаразликаизме
ђуетимологијекафанеикафеа.„Коданаспокушавадаутврдиесенци
јалнуразликуизмеђукафеаикафана,бојимседанећесхватитињихову
суштину... Нису кафеи первертиране кафане и нису кафићи бесполне
творевине дојучерашњег маскулизираног кафанског доба. Није то ни
глобализиранапојава...”;Пушић,Љ.(2012)Оједномпосебномчитању
друштвене стварности, у:Кафанологија, Ђорђевић, Д. Б. (приредио),
Београд:Службенигласник,стр.594.
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првипогледчиниломаловероватним,заистаипредставља
ју),већкаооделуововременеурбанесвакодневице.Тадасе
иобрасципосматрањаурбаногкафеамбијентамењају,али
смотакоближемогућностидаодгонетнемозбогчега(наш)
кафеникаднеможепостатиcaffè;чакниуодносунањегова
основназначењакаосоцијалнихпростора.Нека,засада,за
тобудедовољанједандетаљ:чакиудругоразреднимтур
стичкимбедекеримасеназначавакакојеиспијањекафе(по
себно еспреса) стојећки, зашанком, својеврснапосебност
уИталији,очемусмо једномприликомписали,поредећи
кафееуБудимпештииРиму.3Поједностављенообјашњење
какојетоискључивозбогнижецене,самоједонеклепри
хватљиво; каокадабисмо закључилидаљудикоји седеи
пијукафу,седезбогтогаштосууморни.

Моглобисерећидајекафенанашепросторедопутоваово
зомБеоградТрст,прекоЗиданогМостаиСежане.Памтим
дасмокаосредњошколци,каснихшездесетихгодинамину
логвека,сањалидаугледамомалозапада.Свеоноштосео
западумоглосазнатитадајестизалодонасуфрагментима
илиуоблицимакојенисмобилиустањударазумемо.Јер,
недостајалонам јеискуство. Једина врата која сунанеки
начинстајалаширомотворена,биласуонакојасуназапад
водилапрекоТрста.Одлазакутајлепитрговачкиград(тада
јошнисмозналидајелепамногибивајућиуњемуипови
шедесетинапута,нисусхватиликоликојезаисталеп),сам
посебипредстављаојесензацијуипредлошкузамаштови
тепричепренетеонимакојитумогућностнисуимали.Онје
заљудесаовихпросторапресвегабиовеликишарениизлог
западаиместогдесусекуповалетрицекојесупоповратку
представљаледоказеотомедоклесмоуспелидадобацимо.
Измеђуосталог,навеликоседоносилаикафајер„ованаша”
билајетекбледакопијаоне„праве”кафе;лепо,готоволук
сузно упаковане и мирисне. Пропуштали смо, међутим,
приликудапоседимоунекомодитадалепихтршћанских
кафеа.Свечувајућисвакулирузакуповинунечегштосмо
каснијесхваталиданамнијенитребало.Онималобројни
пак,којисусеосмелилидаседнузастокафеауТрсту,дани
ма супре тога вежбаликакоданаруче кафуиминералну
водунаиталијанском.Икаоушколи,кадваспрофесорпо
зоведаиздекламујетенабубанулекцију,кадасепојавикел
нерсхватимодасмо заборавилионоштосмомислилида
смонаучилииодлучујемосезаискваренсрпскикојиличи
наиталијански,верујућидатимепрепокривамосопствено
незнање. У цену кафе обавезно је био урачунат и презир

3 Pušić,Lj.(2007)Pisanjegrada:urbanasvakodnevica,NoviSad:Prometej,
str.217222.



247

ЉУБИНКО ПУШИЋ

келнеразбогтаквогодносапремакафеу.Но,мождајеупра
вуписацДраганВеликићкадасепитанијелизанасТрст
можда„пресвегаприлошкаознаказавреме”.4Којетадачуо
закафеSanMarcoуViaCesareBattisti,истинскуиконутр
шћанскекафегеографије,значајнунесамопотомештода
тираиз1914.године,већипотомештосусеуњемуоку
пљалимногисветскипознатиинтелектуалци.Кадаје1997.
године,једанодтаквих,адомаћи,К.Магрис,писаооовом
чувеномкафеу,мивишеуТрстнисмозалазили.„СанМарко
јеправикафе,периферијаисторијесачињенеодконзерва
тивнеоданостиилибералногплурализмањеговихпосети
лаца.Упсеудокафеимасескупљаједнојединоплеме,није
важнодалијеречопоштенимгоспођама,младимакојиобе
ћавају, алтернативним групама или добро обавештениим
интелектуалцима...Кафејеплатоновскаакадемија,говорио
јепочеткомвекаХерманБар–аговорио јеидаседобро
осећауТрсту,јеруовомградуимаутисакдасененалазини
наједномместу”.5Заонекојису,попутмене,почелидаволе
кафеекаокаквунарoчитостокојојкодкућениконијеимао
појма,овоместосечинилорајским.Уњегасеспољапогле
дало,аликаодамусе,каонекомкоменисмодораслиили
премадевојцинеизмернелепоте,нијесмелообраћати.Није
билонипомислидасеунутрауђе.Занајвећидеоужурба
них купохоличара из бивше нам земље, кафе географија
Трстабилајеисписанануждом.Малопара,маловремена,
малознањајезикаикултуредомаћинаамногонужде.Свете
стваримоглесудасезадовољеутрговачкомгетуусвегапар
улица.Имагинарнуграницупредстављалајеготовосвечана
ViaGiosуèCardуcci,свечанабарколикоиКардучијевоместо
каопрвогИталијанакојиједобиоНобеловунаградузакњи
жевност.Очемутада,такођеништанисмознали.Даљеод
теулицебиојеградТршћанаукојиосталиуглавномнису
залазили,анистароседеоцисебезпрекепотребенисуспу
шталиудоњиград,бардоктрајетрговачкапомамајужњака.
Онекојидалазесајугаовајдеоградаплашиојесвојомархи
тектонскомсвечаношћу,мирноћоминедућанскоматмосфе
ром.Уареалуунутаркогасусекретали,налазилисусека
феиукојимасенајчешће,узгађењеособља,користиосамо
тоалет,алинијесеседелонитииспијалакафа.Затосу,евен
туално,моглидапослужехотелCentralблизутргаПонте
росо илиCaffèStellaPolare уViaDanteAlighieri, односно
BуffetdiMarioнаисточнојграниципазарногТрста,теBуffet
diPepiуCassadiRasparmio,назападнојстрани.Нијесвако

4 Velikić,D. (2010)O piscima i gradovima, Novi Sad:Akademska knjiga,
str.148.

5 Magris,K.(2009)Mikrokosmosi,Beograd:Arhipelag,str.1215.
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косепрвипутсретаосакафеимаимаодовољнопросторау
свомменталномпртљагудабиуњегасместиоиовуврсту
искуства. Када говоримо о примарном урбаном искуству
каоједномодпредусловазаразумевањазначењаграда,тада
наумуимамоиискуствокојеједолазилоизнекихдругих
срединаанесамоонокојејевезанозаодређенилипосебно
замојград.КадасесећањенапрвекафееуТрстумоглопо
нетикућикаодеодоброгурбаногсентимента,коднасони
јошнисупостојали.Крајемшездесетихгодинапрошлогве
каунашимградовимајекафанапредстављалајединијавни
простор у коме јемогло да се проведе време уз испијање
кафе и то само једне врсте, познате као турска. Појава
еспреса(или,какосекоднаснајчешћеговорилоаиданас
можедасечује–експрескафе)сачекаћепочетакседамдесе
тих,алиитадасамопонегдеаштојекоинцидиралосапоја
вомпрвихкафеа.6Оноштоје,међутим,билозначајноишто
јеодмахуспелодаразликујекафанеодкафеа (ипренего
штосуонипосталикафићи)јестеразликаустароснојдоби
гостију.Првикафеикоднас,макакоониупочеткуизгледа
ли(аизгледалисукаоголишавекафане)билисузапоседну
тимладимљудимакојидотадпрактичнонисуималисвоје
оригиналноприбежиштеуградовима.Итајсамстартобе
лежен старосним раздвајањем корисника до данас остаће
оноштооштроразликујекафеекаквесмоупочеткувиђали
уградовимаширомзапада,алипрвенственоуЕвропи,ипо
тоњих.Тамокафеи,семонихкојисусепотрудилидасвојим
садржајем,амбијентом,дизајном,музиком,доминантними
препоручљивим стилом понашања и делимично понудом,
повуку неку границу у страсној доби корисника, предста
вљајуурбануинституцијукојанепрепознајестаростсвојих
поклоника.Нанекиначинтојеистовременокласичнамузи
каиевергринурбаногамбијента.Коднаскафићивеомаспо
роодрастају,баремштосетичедоминантихстароснихгру
пацијаклијентелеилисетрудедасвојимамбијентомизабе
руспецифичнегрупемлађепопулације.Заисторијскелек
цијеизтршћанскогСанМаркаотомекакосестичеклијен
тела,овденемазаинтересованих.Волимкафееукојимамо
жедасенамирупрочиташтампа(што,истина,представља
предеомобилијаранекихкафана)атаквихјекоднасрела
тивномало.Јер,акоимаштампе,тозначидајенекоспреман
идапроведедобардеовременаукафићуадамалотогана
ручи,штоћерећиданијебашисплативпанипожељангост.

6 Коликоминулоглетапокушаосам,каонештонајочекиваније,даудве
кафанеумаломградићу,свегапедесетаккилометарасеверноодНовог
Сада,попијемеспресо.Упрвомсумисаосећањемкојејенајближега
ђењунапоменулидатаконештокодњихнепостојиаудругомсумисе
извињавалида,ето,јошувекнемајуту„машину”.
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Одсамихсвојихпочетака средином17. векакафетеријеу
Британијисубилепознатекаосвојеврснечитаониценовина
и памфлета, односно места где су се ројиле субверзивне
идеје.Због тога јеупоследњедведеценије тогвекабило
безбројмањеиливишенеуспешнихпокушајавластидаза
творекафетерије.Коднассуулогуцензораданаспреузели
власницикафићакојиневолебесплатненовинеусвојимло
калима.Речкојанепостојиуречнику,алибисправомтамо
могладасенађејекафеизам,односнопотребадасевреме
узкафупроведенеукафанивећикафеу.Кафеизамзначине
самопозивдругомдасеиспијезаједничкакафа,већпред
стављаисвојеврсну„блејачку”културу.Онајесвакакопо
везана(и)сагенерацијскимпразнинамаукоришћењусло
бодног времена.Време за упражњавање доколицемладих
људикоднасивремедоколицемладихљудиусрединамау
којима је „време новац”, сасвим је различито.Наиме, код
насјетовременеомеђеноипростиресенасвакодобадана.
Доккоднаскафенајчешћеслужикаочекаоницамладихљу
дизабољимсутра,којетешкодаћебаштудаитадапроћи,
caffeјеурбанаинституцијакојаградивредностиплемените
урбанекултуре.

Затим музика. Наши кафићи у највећем броју случајева
представљајуразгласнестаницекојесеобраћајуодређеној
циљној групии врлонедвосмисленорастерују клијентелу
којојниједогласнеипрегласнемузике,макогжанра.Да
кле,тинашикафићимаме,илирастерујупублику,већуза
висностиод јачинеразгласаи врстерепертоара.Иу томе
јејошједнавеликаразликаизмеђуcaffèaикафеаодносно
кафића.Упристојнимкафеимамузикајесамонадоградња
амбијентаипрактичнодеодобреуслуге.Самузикомјекао
са целокупним урбаним амбијентом; ако је пренаглашен,
тада захтева известан напор да се протумачи, одбије или
прихвати.Какосуурбанипросториустваривишеструкои
сложено структурисани социјални простори, захтеви који
сепредњихпостављајузнатносудругачијиодзахтевако
јисепостављајупредфункционалнодругачијеобликоване
просторекафеа.Урбанипросторнеморадабудекомерци
јалан,алиморадабудефункционалан.Предкафеомстоје
обатаквазахтева јериначеоннепостоји,гасисе.Колико
ли је самоурбанихпростораилипаксоцијалнихагрегата
попутулицаитрговакојинисуградопожељни;стојепразни,
невољенииотудружни,тепредстављајусамопролазишта
илинеуспешнеурбанистичкеартикулацијеиопетихнико
незатварааикакоби.Разумесе,њихова(по)јавностсасвим
једругачијапосвојојприродиодпросторакафеа.Уосталом,
товећспадаулепеиозбиљнеигреразумевањасемантичких
одређењаурбаности,штоостављамозанекудругуприлику.
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Дакле, овдене говоримоо специјализовнимкафеимакоји
негујуодређенуврстумузикеикојиуодређеномвремену,
углавномкаснијеувече,имајуобичајдапласирајуодређену
врстумузикекаодеоодређеногсопственогобележја.Тада,
топостајукафеизаодабранеиликлубови.

Минускулеоразличитостима7

Какоодабратисвојкафе?

Готово да нема градског човека који бар једном уживоту
није биоу дилеми: у који кафе свратити, ако се башније
намерио на онај прави.А тај прави понекад није на путу
или јенапростопотребнабрзаипривременаодлука.Ито
јестепроблем,маколикосенекомсастранечинилокакоје
речонечемупоптпуномаргиналном,готовобезвредномза
озбиљнаразмишљања.Такобимогаодапомислисамоне
козакогајеградмука,алионовомприликомнијеунашем
видокругу.Дакле,садсутумогућабардварешења,већу
зависностидалијеречоградуукомесеостављанајвећи
деоживотаилипакоградуукомесегостује.Атедвествари
итекакосеразликују.Уовомтренуткуинтересујенасдруги
случај.Књижевностиновијиисписигеопоетикепрепунису
примераозначењимаградскихкафеа,посматранихсаове
илионестране.Најчешћејеречонекимместимасакојима,
видећесе,главнијунакиманекаквуемотивнувезу.Да,да,
исакафеимасеможеиматитаквавеза,итекако!Но,свако
одонихкојипоходедругеградове,безобзирадалиимјето
пасија(срећници,рекаобих),илисуразлозинекакведруге
природе,биојебарједномуситуацијидаосетипадкофе
инскеенергијеилинапростопотребеданатренутаксврати
унекикафе.Инијебитнодалијетомприликомсамилиу
друштву.Градскеулицепонекадрадеуправосупротнооном
штоодњихочекујете.Каднемајусадржаја,терајувасдаих
штопренапуститеидођетедонекогсвогциљаилипакдо
онихулицакојенудеправуградскупричу.Атапричајеса
моонакојашетачуутомтренуткуодговара.Какобирекла
Џ.Џејкобс, празнеулицене требајуником.А ако је у тој
причисадржаникафе,каконаћионајкојићеутомтренут
кубитивашизбораненужда?Вашпотенцијалникафене
чимморадамами.Великестакленеповршинеокренутека
улицинудедобрупретпоставкузаодабир.Какосамоугодно

7 Деокојиследипредстављаизбородсвеганеколикоминускулаокафеи
мауРиму,каодеојошнеобјављеногрукописаоурбанимримовањима.
Заовајтекстможебитизначајнаичињеницадасамтокомсвојихмно
гобројних,згуснутих,мањеиливишедугихинетуристичкихборавака
уРиму,сајаснимнамерамаиистинскомстрашћуисписиваосопствену
кафегеопоетику.
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можедабуделењогледањекрозпрозоркафеанаулицуко
јомпролазељуди,алинесметаиакоонипролазеамиуну
трачитамоновинеилиразговарамо.Сетићемосекакосеу
многимфилмовимабашутаквојситуацијидогађајукључне
сцене:некојенекогнашао,мождабашоногкога јежелео
(макартобилаичежња),некосетунашаоанијежелео,неко
сеоткрио,некосесакрио.Коневерује,некасамопосматра
градскекафеекојигледајунаулицуивидећедасустоло
випоредокнаувекзаузети.Наравно,упристојнекафеене
убрајамонекојеуместостакленихпреградаодулицеделе
каквинајлонскизастори.Тамодакојасекоднаспримила,
истина,понекадсеможесрестииуразвијенијимсредина
ма,алијетопричакојасетиченемарнихтуриста,онихдо
маћихутренеркамаилинекогсветакомејесвеједно.Добро,
тојењиховизбор,каоисвакидругизакојибинекосамало
вишеестетскогпогледанаградскусценурекаодаприпада
јукичу.Изборможедабудеодређенмирисомкојиизбија
илинеизбијаизкафеа.Коднассуизбијајућеаромевезане
задуванскидимилипивскаиспарењааупристојномсвету
томожебитимириспецива,кафе,чоколадеиливаниле.Јед
накокаоиштодућанкојирачунасадобримпрометомувек
морадабуделакоприступачан,неунекаквимбуџацима,то
се очекује и од кафеа. Јасно је данемогу сви да будуна
главнимулицама,чакнионикојирачунајусатуристичком
клијентелом.(Отуристимаикафеимапосебно;тојечитав
урбаниперформанситражипосебаниспис.)Спратналока
цијаготоводасеискључује,семуколикојеречокафеима
сабашнесумњивимреномеом.Икафеиупасажимамогуда
имајусвојихпредности,алионисеналазевећуурбаномка
пиларномсистемукојијепотребнопознавати.Завиривање
укафепредоношењаодлукедасеуђезаозбиљноиседне,
макарбиларечотриминута,коликојепотребнодасестру
си једантипичаниталијанскиеспресо,можебитипресуд
но.Ентеријерјетуважан,алинијепресудан.Атмосфераје
оноштосеозначавакаоимеипрезимесвакогсоцијалног
простора,пасвакакоикафеа.Провиримо,намрштимосеи
кажемокакотонијето.Нећемотудапроведемосвојатри
минутаанекмолинештовишевремена.Упрвомтренутку,
каданамградскакафегеографијајошнијепозната,нераз
мишљамоотомедалијеублизини,нанашемпутуилитек
лагоднојшетњи, неки други кафе.Одлука данепоклони
мо недопадљивом кафеу своје време, и да се крене даље,
можедаседонесеикаднамјепотребнаокрепаихладпо
некомтропскомданунаасфалтуилисклоништеодзимеи
ветра.Јер,коволиград,морапонекаддаплатиценудобре
атмосфере.Кафејекаопартнер:озбиљансветнеприхвата
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партнеразбогтогаштонемабољегнавидику,већуњему
тражизнатновише.

Свакакојевећпримећено:свекафекојенасзанимајусука
снопреподневнеилиранопоподневне.Тосвакаконијеувези
сакафеимаилисакафом,већсаритмомукомесеримујемо.
Падобро,нијебеззначајанитоштосепристојникафеине
отварајузоромраном,алинеостајуотворенинидокасноу
ноћ.Изсвегатогамоглобисезакључитидајекафедневна
појава,штојеблизутогадабудетачно.Некакафанабрзи
ну,маданеиобавезно,алисвакакоранијеујутро,можесе
попитиикодкуће,изкафетијереилимашинезакафу.Може
инапутузапосао,каократкаибрза,упознатомилинепо
знатомуспутномкафеу.Аможеинапослу, наконшто се
удахнупрвирадниминутииатмосфера.Међутим,обдана,
лагано, не случајно, готово свечано и не било где − то је
сасвимдругаприча.Но,небудимонеправедни:свакоима
правонасопственоримовањеитогачинијошнарочитијим.

Аромеиречи

Омирисимауградуиградскиммирисима,штосвакаконије
једноисто,писалисмонадругимместима.Оноштоизвесно
знамоједабезспособностидасеуочеовенијансе,немани
могућностидасеградскаатмосфераразуме.Коликолисам
сесамопутасретаосатекстовимаоградовимаизкојихми
једоноздрвадопираонекипосебанмирискојијеонајшто
пише, речима успевао да створи. Бар исто толико је било
онихдругих, јаловихпокушаја, где од градске ароменије
остајаонитраг.Смеобихдасекладимдајемогућенаправи
тикартумирисасвакогграда,собзиромдапојединиделови
градаимајусвојуарому(понекад,истина,небашонублаго
угодну)покојојсе,каопоархитектуриилиљудимакојисе
нањиховимотворенимпросториманалазе,распознају.Иако
себашнемогупохвалитинекимпосебноосетљивимрецеп
торима замирисе,кад годотворимвратанекогкафеаили
станемсредонихвећотворених,поприличнојаснослутим
штаћуунутразатећииреткокадсепреварим.Кафеи(кафи
ћи)овдекоднасимајуједнуосновнуаромукојаменајчешће
одвраћа од наума да попијем кафу: арома дуванског дима
лоших цигарета.Данасме (и) то враћа у стварност какву
смонаовимпросторимапроживљавалиспочеткадеведе
сетихгодинаминулогвекакада,подсанкцијамаисколени
разнимпошастима, научисмода башсвеможеда се једе,
пијеипуши,јердругогнијебило.Реклобиседаиданас,
нажалост,донасстижуцигаретенајлошијегквалитета,ма
какосеупрвимахчинилодајеречосветскимипровере
нимбрендовима.Слошимаромамајекаосабатинама:косе
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једномнавикне,некакомујесвеједно.Аотрећеразредном
квалитетукафакојесеунаснуде,пишемонадругомместу.
КобирекаодасуИталијани,оникојисуспремнидасвојом
латинскомлукавошћумноготогапораде,присталинакафее
бездуванскогдима.Тунемаизмишљањанових„правила”
илажнихкукумавкидаћебезпушачакафанепропасти.У
Италији,каоиунајвећемделуЕвропенијебилодруге,већ
даседуванскидимпротераизкафана.Међутим,менеовде
немучездравствениразлозизазабранупушењанајавним
местима,којимасе,дакако,ништанедаприговорити,већ
наша овдашња упорност да изједначимо кафану и дуван
скидим.Као, тоодвајкадаиде једносадругимиунашој
истрајностидатакаоиостане,кријесеидеонашекултне
ароме,нашег,можебитибалканскогиликадгодтребалеп
шедазвучи–средњоевропскогкултурногсентимента,али
итврдоглавости.Пабашинисмонашлинечимвреднимда
сехвалимо!

Уримскекафееулазимпривезанмирисомкафе;чакика
даулетњедобанамеркамкаквудобрутерасуиспредкафеа
макаронабиласастављенаиоддванахеренастолаипар
распаренихстолица.Преодлуке,попуткаквенесавршено
стиилинекеврстеритуала,обавезнопровиримиуунутра
шњост.Штагодсеукафеудешавалоикогоддајеуњему,
над свима јемирис кафе. Тако се и десило да је један од
мојихнајомиљенијихримскихкафеаонајкојисезовеSapori
eParole.Истина,тоинијебашсамокафе,већиместоза
добарзалогај,ализаменеимногеокоменеитоубилокоје
добадана,томестојесамокафе.Паштајеињемутолико
добро?Улазсвакаконе јерготоводаничимсемнатписом
наулициViaAppiaNuovaанаброју147,одмахпослетрга
RediRoma,нескрећенасебепажњу.Улазјезаправопролаз
крозајнфорткапију.Текдоласкомумалоприватнодвори
ште,видимодасеупосебнојзградиналазисамкафе,дочим
нас ни ентеријер, чак помало сјајно кичаст, не привлачи.
Његованајвећапредностјеуправоједномалодвориштеса
свегапарстоловаидивнатишина.Каодатрговачкаулица
са које се ступа, не постоји.Иначе, дворишта су посебна
причаиталијанскихградова,посебноонихуЛацијуилиТо
скани.Кафа,заправокапућиноикорнето(кроасан)сеовде
непијунегогустирају.Бездима,безжурбе,безгаламе,без
разлога.Заправо,светојеразлог.И,да,ипоредодличног
сервиса,јефтинијејенегобилогдекоднас.

Кафенаћошкувредивише

Урбанакафегеографијапоседујенекасвојаунутрашњапра
вилакојачестонисулаказаодгонетање.Наједнонаизглед
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сасвимобичнопитање–збогчегасенанекомместуналазе
кафеианадругомне–многибивероватноодмаходговори
лидатозависиодпонудеипотражње,каоикодсвакедруге
врстеуслуга.Тоје,међутим,самодонеклетачнојерсвако
однасјебиосведокомдапостојекафеиукоје,чинисе,го
товониконеулази,каоштосмосвакакобилииуприлици
дасе,жељникафе,упитамозбогчегаублизининемабаш
ниједногкафеа.Тоје,отприлике,каосаградскимаутобуси
ма.Ненекимлинијамајегужва,нанекимне,маколикоони
честоилиреткопролазили.Амабашсвакаврстаделатности
уградуможесепосматратиинаовајначин.Постоји,међу
тим, једноправилокогсусвеснисвитрговци,занатлијеи
угоститељи,иако,свајеприлика,никаднисубилиуситуа
цијидаслушајуниједнопредавањеизурбанеекономије.То
јеправилодасуувекнајпожељнијеугаонелокације.Урбана
историјајепрепунапричаотомекакосуприликомнастанка
урбанеморфологије,највреднијаместазазапоседањебила
управо она на уличним угловима. То није само пракса из
некихпротоурбанихвремена,већдеосасвимрационалног
понашањанаурбанојсцени.Угаоналокацијасамазасебе
представљарекламу,већизбогтогаштосевидисабардве
стране,алииштоуличниугаообичноразговарасаостала
бардваачестоитриивишеуличнихуглова.Усвакомпери
одуградограђењаархитектисукаопосебноизазовнупри
ликуочекивалидасепојавиинвеститоркојићеградитина
раскрсници.Сад,штосетокоднасупоследњихградопро
падајућихбарчетвртвекапретворилоусвојеврснуизложбу
неталентованостииругањадобромукусутеурбанистичког
немарењазаградкаотрајнодобро,другаје(мадапосебно
важнаитужна)тема.Уградовимакојисуунекомпериоду
илисамонаделусвојетериторијенастајалиспонтано,те
шкојебилоутврдитикакоинакојиначинћебудућићошко
висадржински,обликовноиурбаноразговарати.Алиупра
воуспонтанонастајалимурбанимпросторимастваранаје
такваморфолошкасценографијакоја јеодуличнихуглова
ствараламаштовитеурбанемикропределе.КакојеРимто
комсвоједугеурбанеисторијенастајаонасвезамисливеи
незамисливеспонтанеипланскеначине,нијенеобичнода
сеналазе и успешниимањеуспешнипримери сучељава
њаулица.Нутосреће,овихдругих јеготовозанемарљиво
мало.Одувекапосебноодпериодабарока(којиседобрано
уписаоуурбануматрицуграда)кадајепосталојасноколи
којеиукојојмериградекономскатериторија,овелокације
постајалесујошвредније.

Збогчегаовако,наизглед, аналитичкиисписнечегочему
сморанијеписалинадругимместима.Збогтогаштосука
феикојиимајуугаонелокацијеувекнанекиначинизузетни.
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Наравно,постојеионикојитулокацијскупредностнеумеју
даискористе,алитаквекафееондасвиобилазе.НауглуVia
PoliиViadelBufalo,ималеномпроширењудвебашправе
римскеулице (штобимоглодабудеиларго),попутмало
ширихкањонакојеуоквирујудостојанственепалате,упри
земљулепечетвороспратницеиз19.века,сместиосекафе
Ангелина,створензапреподневнауживања;посебноуделу
којиједоподнеухладу,онајизВиаБуфало.Моглобисе
помислитидајекафенапосебномгласувећизбогтогашто
јеблизуфонтанедиТреви,алионсезбогтоганеправива
жан.Туулогупреузелојенеколикокафеанижеуулици,све
саливреисанимкелнеримаиособљеми,разумесе,ценама
којесувишеструкеуодносунанашкафе.Чиниседаовајка
фе,управозбогсвојелокацијскепредности,алииједногма
логтрика,нијеодвећинтересантанзатуристе.Наиме,мало
изнадњеговогнатписастојиипутоказзанајкраћидолазак
дочувенефонтане,тузаћошком,штосамоубрзавапроток
туристакојипомахниталограбемимоњегаикојинасоста
вљајудауживамо.Умедитеранскимградовима,којиимају
срећудаихлеповременајчешћемилује,порталикафеасу
унајвећемделуданаотворени.Натајначинпросториули
цеикафеанеучествујуусударујавногиприватног,какото
иначекоднасумедабива,већпренаговештавајунекуврсту
пријатногдоговарања.Кадаузантротоар,каоовде,дозво
љавадастоловитекпривиреизкафеа,изузетанједоживљај
седетинитамониовамо;каокадасаобале,већповољи,
можетедадодирнетеморе.

Кафаидосада

Моје разумевање улоге кафе у свакодневном животу нај
чешће јевезано занекалепаосећања.Исамапомисаона
испијањекафестваранекуврстурадостинакредит,лепог
ишчекивања.Чинимиседасамоузтајпредусловкафамо
жедаприја.Наравно,сложићемоседасенеможеочекивати
дасвионикојизапоседајупросторекафеадолазетуувеки
у сваком тренутку испуњени усхићењем због добре кафе;
поготовоштоселакоможеиспоставитидакафаинијебаш
однајбољих.Много јестраницаисписанонебилисеоб
јаснилода заједничкоиспијањекафепредстављанекувр
стусоцијалногдогађајаитукаодаништавишенебимогло
даседода.Истокаоштојејаснодамноштвопунихкафеа
коднасговорионекимсасвимдругиммотивимаокупљања
људиасамакафадођенекакоуспут,акоидође.Мадајеја
снодакафанијелекпротивдосаде,нијереткодасеуправо
понекадиз осећањадосаде човекможенамеритинанеки
кафе.Оном ко посумња даможе бити и овако, нека само
провириунекиоднашихкафеаисигурансамдаћегабар
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санеколикостоловаснажнопогодитилебдећеосећањедо
садекојеодашиљупосетиоци.Коликогоддасумојаримо
вањаједнимбитнимделомвезаназакафефилозофију,био
самготовосигуранкаконикаднисаммогаодавидимљуде
којејеукафедовеладосада.Товажиизаонемалекафееу
каквимиталијанскимпровинцијамаималимградићимагде
сам,такође,радопосећиваокафее.Изузевједномуфином
кафеууViaGaliaнаброју37.

Релативно тмурног новембарског поподнева (што је, ина
че,реткоуРиму)улазећиуLibreriaPagineecaffèiмаосам
утисаккаодасамступиоунекаквумонтирануslowmotion
сцену.Свејетубилоуспорено:момаккојемнијеодговара
лаулогакелнера,шенкеркакојојјетребаојакеспресодаје
разбудиистаригосподинкојијепродаваокњиге.Наиме,то
јеистовременобилаикњижара,алиодоневрстекојеније
успеладапронађесвојемуштерије.Налазимда јеидејао
књижарамакафеимазаистаодраздоброгспоја,алисамрет
ковиђаодатонадугирокифункционише.(Сећамсебарем
поједнеуБеоградуиНовомСадукојенисууспелеутоме
даспојеоведвелепествари,књигуикафу.)Такосуоникоји
судошлидаевентуалнокупенекукњигунакафепогледали
некакомрзовољноаоникојисудолазилидабипопиликафу
нисуразумевалиштаће туикњиге.Такавуспоренритам
неминовно сепреносиина госте, те је сценапоподневне
досадекомплетна.Иначе, једанодданаснеитакоретких
покушаја да се у кафеимадочараштоприближнија кућна
атмосферајестеиуређењеентеријерасаполицамасакњи
гама.Тогаимасвудпосветуапонегдеикоднас.Усвимслу
чајевиматоизгледакаоисвакадругаимиџварка. (Сећам
се,волеосамједанкафеуНовомСадучијисузидовиодпо
дадоплафонабилипрекривенифототапетамасакњигама.)
Помислиосамда јемождаовакавспојуLibreriaPaginee
caffèнаправљеннапогрешномместу,собзиромдајеуина
челепојулицибилодостакафеа,углавномиспуњенихмла
димљудима.Свеједно,капућиноуздвабисквитаикупљене
дведечјекњижицеидведрвенеиграчке,псаисове,пријао
је.Мојесумњеопогрешномспојунапогрешномместуипак
сенисупоказалетачним.Какојекафеједновремебиоза
творен,следећегодинеосвануојеновостари,сановимпро
грамима,изложбама,концертима.Исве јекренулосвојим
уобичајеним током, али без досаде. Јединошто је остало
истосумалабаштатерасапуназеленилаидобаркапућино.

Подаркадама:ChiostrodellBramante

Једномдавно, добиосамизРима, као сувенир,црнобелу
разгледницунакојојјеследећасцена:Поднекимаркадама



257

ЉУБИНКО ПУШИЋ

којеуоквирујумасивникаменистубови,наслоњеннаједан
одњихстојимладпарзанетсобомутренуткупредпољу
бац.Надватриметраодњихпролазигрупаодпеткалуђера
одкојихсвакогледанедругустрану,очевидноскренувши
погледесасценекојаихсаблажњава.Тојебиловремезнат
нопредигиталнефотографијеифотошопа,такода,осим
штонекиначиндуховито,делујеиаутентично.Фотографи
је,пасвакакоиразгледнице,унекимвременимакојаипак
нисубила такодавно, остављале суутисакда јенањима
башоноштотребадабудеуухваћеномтренуткуанеоно
штонамсехоћедабуде.Такојеикадасе,случајно,сударе
двасветакојасумеђусобно,барнамсетакочини,удаљена:
неспутанемладости и религиозне строгости.И тако је то
ваздаиуцеломсвету,мадасеовисветовипонекадпрепли
ћунамногеначине.УИталији,посебноуРиму,тосвеможе
дабудемалоизраженијебариздваразлога.Првијевели
кибројмладихљудиизцелогсветакојиношенизаносима
вечногградаопседајусвењеговепростореичестонемаре
запристојнопонашањеадругиразлогјеВатикан.Оношто
најбољеспајаовадвасветајенеписаноправилонесметања
једнихдругима:каоикодсценескривеногпољупцадвоје
младихислучајногпроласкагрупемладихсвештеника.Нај
постојанијаниткојаспајаовадвасветамоглабисеназвати
бизнис.МладиљудиуРимуостављајуновац,моногоновца,
избогчегаоннебиједнимделомотишаоиуправцуљуди
умантијама.

Фотографијаокојојговоримојезаборављенадоједногтре
нутка,многокасније,кадасеуготовоидентичномоблику
појавилапреднама.Местојетремподаркадама„Браманте
овогманастира”уРиму,укафеуDart.Речјеокомерцијали
зованомманастиру,самомсредиштуцрквеSantaMariadella
Pace, сад музеју, али са мноштвом других комерцијалних
садржајапопутизложбенихпростора,хотелскогсмештаја,
конференцијскогпростораикафеа.Подаркадамаманастира
сад неможе да се чујешуштање свештеничких одора са
мозбогжаморакојисераспростиреакустичнимпростором
пација.Амонасиицрквениадминистраторисасвимкомот
нотудапролазе,идућизасвојимпослом,пролазећипоред
столовакафеаибрижљивогледајућинадругустрану.

Место јешик,ализатонисузаслужниресторатери,хоте
лијериилимузејскирадницивећчињеницадаједоброочу
ванизгледБрамантеоверенесанснеградитељскемајсторије.
Највероватнијесамомалибројгостијукафеазнаподаткео
БрамантеовомпутуизМилана(наконпадањеговихранијих
послодавацаизфамилијеСфорца)идоласкууРимуслу
жбуводећегархитектеПапеЈулијаII,акаодиректантакмац
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млађаномМикеланђелу.Мајсторупознавањуикоришћењу
класичнихстилова,перфекционистакодуклапањаугеоме
тријскеформеииграњасасенкама.Једномречју,пациоса
својимаркадамајеоличењепросторнехармоније.Капућино
јебиостандардан,штоћерећиодличан,алиусенцичоко
ладнеторте,асвеоплемењенонеиспричивоматмосфером
којујеукаменуствориоБраманте.Покушајмодасесетимо
какокоднасфункционишеспој сакралнихобјекатаисве
товнихнавика,пронађимонекикафеуцрквиилиманастиру
ивидећемоданамтонећепоћизаруком.

Сакрова,узкафу,градсебољевиди

КаднекожелидасадеснестранеТибраувисиниPiazzadel
Popoloпређенадругустрану,немадругогизборанегодако
ристримостПонтеРегинаМархерита.Какојеречонечему
где се ни због чега не вреди заустављати, природно је да
најкраћимпутемодегдејенаумио,каоштојеприроднода
ганеинтересујенилевонидесно,поготовоштоганиједан
туристичкиводичнатонеупућујеазаинстинктивносна
лажењенемадовољнопросторнихрепера.Кадсевећнашао
наовомлепомтргуипожелидаљедауживауграду,посети
лацможедабиракојомодтрирадијалнеулицедасеупути
каисторијскомцентруграда.Усвакојодњихимадовољно
сензацијадабипролазникамогледапривукуилипак,уко
ликосунеадекватне,дагаодврате.Којигодправацдаиза
бере,малотогалевоидесноћегапривући.Сасвимобични,
премдалепи,стариградскиблоковидостојанствениусвом
кокетирањусабароком.Уосталом,овакавазаконитостнај
краћегпутасасвим јеприроднаствар,безобзирадали је
речонекомекојепрвипутуградуилиостароседеоцима.
Аконаспојединетачкеупросторупривлаче,очекиваноједа
пронађемонајкраћиилипакнајинтересантнијипутдоњих.
Такосепонашамоусвакомпростору,пазаштонебисмои
овде.АмеричкиурбанистаКевинЛинчјеранихшездесетих
година20.векапоказаокакокогнитивномапирањеодређује
кретањеградомаибезњегатаквоштајебилопознатоод
кадајечовекпочеодасесналазиуградскимамбијентима.
Вероватноипретога.

Таквимодабиромједандобардеограда,закојиинезнада
постојијернијепротканнитимаурбаногсаџајакојибимо
глидагаусмере,остајеванпосетиочевепажње.Таманпо
слакадабисенеко,комеједатосвегапарданазауживање
уРиму,завлачиоусвакињеговдео.Тонечиненионико
јицеоживотпроводеуодређеномкрајуакамолионикоји
сутутекповременоилипривремено.Садабимогладасе
назначидруга ситуација.У сваком градупостојеместа за
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којезнајусамоони„домаћи”итонебашсви,већсамоони
којезабављајумалаурбанатрагања.То,заправо,неморају
дабудускровитаместа,алинањимаиманештоштосене
појављујенадругимместимаишто,мождавредивидети.
Рецимо, даби се виделацелиналепог тргаPiazza delPo
polo,неопходнојепопетисаупаркVillaBorghezeиотићи
на скоро самуњегову западну страну. Јер, не заборавимо,
готовосвивеликитргови,билогде,манифестационипосво
јојприроди,тешкосупросторнообухватљиви.Потребнаје
некаподеснависинскатачкасакојетапросторностможеда
сеприкажеусвојојгеометријскојлепоти.(Тојестараприча
оурбанистичкомзанатукојијеодувекумеодаудеситакода
великипросторибудугеометријскипикторалнииувисини
људског ока јасни и пријемчиви, а не само лепи на црта
ћој табли и то из птичје перспективе, при чему то и није
зачовеканегозаптицу.)Људисутаквепросторе,свеједно
дали јеречо јавнимотворенимпросторимаиливеликим
комплексимазграда,доживљавалинадругеначине,првен
ственокрозњиховефункције,естетикуилисимболе.Улица
којасеналазисамомалчицеизвантрајекторијаокојимасмо
говорили,ViadellaPenna,нипочемусенебиразликовала
од осталих споредних улица, да се уњој не налази хотел
„Locarno”.И старијимРимљанима требамало временада
сеприсетедатакавхотелуопштепостоји.Кобисеисетио
свегаштоседанасзовехотеломкада,какототуристичкибе
декериволедаистичу,усамомградуимапреко1.270хотела
абројкасесвакакомаломења.Другимречима,шестхотела
наједнуцркву.Кознадалијетоуоштетачно,изаштобиза
римовањебиловажно.Споља,једнаготовосасвимобична
римскапетоспратница,саоригиналнодизајнираномтаблом
инапоменомдахотелпостојиод1925.године.Унутра,ма
лодекаденцијекојатребадаговориопрошлимвременима,
штобинас,иначе,удаљилоодидеједатуикадодседнемо.
Међутим,оноштосамопонекиРимљанинзнаапонекоима
срећуидазнаоногкојизна,тоједасенакровухотелана
лазишармантнаврттерасаиистовременокафе.И,наравно,
погледокомејенемогућеписатиадасетонепретвориу
јефтинеуздахезадовољства.Утисцисесабирајуузкапући
носачоколадомушармантномпацију,безгостијухотела(?)
и потпуној тишини.А само на неколико десетина метара
даљебрујиримскоранопоподне.
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WHYWILLAKAFENEVERBECOMEACAFÈ

Abstract

Thispaperisanattempttoanswerthequestionstowhatextent,how
andunderwhichconditionsitispossibletocompareonespecificurban
phenomenon such as a café in diferent environments.The basis for
suchacomparisoncanbefoundinhistoricalandculturalcontext,first
of all, but also in a number of features that stem from lifestyle and
everydayurbanlife.Empiricalinsightsintosocialrealityandelements
for comparisonwere observedwithin aminuscule formof everyday
urbanlifeinRome,thehomelandofcontemporaryEuropeancafés.
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