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КАФАНЕУОГЛЕДАЛУШТАМПЕ:ПРИЛОЗИ
СОЦИОЛОШКОЈКАФАНОЛОГИЈИ,БЕОГРАД:
СЛУЖБЕНИГЛАСНИК,НИШ:МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТАУНИШУ,2016.

Упреданоминескривеномнастојањуданагласизначајка
фане и уприличи њену анализу као једне од најважнијих
неформалних друштвених институција и да, сходно томе,
утемељикафанологијукаоновусоциолошкудисциплинуу
корпусудруштвенихнаука,ДрагољубБ.Ђорђевићауторски
потписује јошједнукњигуподназивомКултуракафанеу
огледалуштампе:Прилозисоциолошкојкафанологији.Про
фесионалнинемири академскипорив, крчмарски заноси
љубавпремакафани,надахнулисуауторадаиовогапута
читалачкој публици понуди занимљиве и надасве ориги
налнетекстове.Оригиналност јесадржанауструктурним,
тематскимисадржинским,анарочитоустилскимкаракте
ристикама књиге,штопредставља сада већпрепознатљив
печат стваралачког духа аутора Драгољуба Б. Ђорђевића.
Мање упућеним читаоцима ваља обзнанити да се ради о
уваженом социологу, пре свега социологу религије, ромо
логуикафанологу,редовномпрофесоруМашинскогфакул
тетаУниверзитетауНишу,научникукојијесамосталноиу
коауторствунаписаоиприредиопедесетаккњигаизборни
ка,добитникуНаграде„ДесимирТошић”занајбољукњи
гу из публицистике у 2011. години, за монографијуКазуј
крчмоЏеримо.

КњигаКултуракафанеуогледалуштампе:Прилозисоци
олошкојкафанологијисадржипедесетиједансоциолошко
кафанолошки есеј, који су понуђени у две тематске цели
не:Културакафане иКафанскакултура.Осимпредгово
ранаписаногизпераЉубодрагаСтојадиновића (Реквијем
за „Калчу”), књига садржии закључнаразматрања аутора
(Читам,велим...окултурикафане),опширнулитературуса
130стручноодабранихновинарскихчланакаипубликација,
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користанпрегледабецеднопоређанихимена,каоинајзна
чајније информације о писцу.Визуелном ефекту публика
цијепосебнодоприносеибројнеилустрације, карикатуре
безречи,уметничкоауторскоделоДрагославаЈаношевића.

Књигукојуовомприликомпредстављамоможемоодреди
ти као својеврсну социолошку имагинацију на културно
кафанолошке теме, која јепроизашлапревасходноиз ана
лизе штампаног медијског садржаја и личних ауторових
опсервација. Објашњавајући одабран методолошки при
ступ,Ђорђевићуказуједаједвегодине(2014.и2015)сва
кодневноишчитаваодневнелистовеПолитику иНародне
новине,недељникеНИН,Печат,Недељникиполумесечник
Православље,небили„уловио”чланкекојисеиздижуиз
надхроничарскогбелешкарењаокафаниињенојкултури.
Притоме,ауторнасјасноупознајесасвојомнамером:„(...)
желимдаоставимдубљитрагоджурналистичкогомехан
скимзбитијимаидадопринесемкафанолошкојпаметарни
ци”.1 Поред издвојених новинарских чланака и запажања,
књига је утемељена и обогаћена ставовима и искуствима
стеченихуглавномукафаниилиувезисањом,какосамог
аутора такоимногобројнихличностиизнашег културног
живота,којесудобилезаслуженоместонастраницамаове
књиге.ДапоменемосамонекеодонихкојејеЂорђевићиз
двојиоиприписаоимнесумњивизначајзапрофилисањеи
уздизањесрпскекултуреуцелини,каоинеизмерандопри
носуношењуиподизањукултуреу кафани:ИвоАндрић,
БораСтанковић,МешаСелимовић,ДанилоКиш,ЈованЋи
рилов,МатијаБећковић,МомоКапор,БранаЦрнчевић,Бог
данТирнанић,ЈованБијелић,АлександарСашаПетровић,
Мира Траиловић, Зоран Радмиловић, Арсен Дедић, Тома
Здравковић.Притоме,сасвимјеизвеснодаауторнемана
меру да обезбеди апологију кафанењеним елитизовањем2
(штобибилонепримереносвакомозбиљномкафанологу),
већ,напротив,данаконкретнимпримеримапокажебоем
ску приземност и стваралачку инвентивност поменутих
културнихиуметничких„величина”укафанскомамбијенту

1 Ђорђевић,Д.Б.(2016)Културакафанеуогледалуштампе:прилозисо
циолошкојкафанологији,Београд:Службенигласник,Ниш:Универзитет
уНишу,Машинскифакултет,стр.95.

2 Напомињемо да је у књизиКазуј крчмоЏеримо (2011)Ђорђевић со
циолошком анализом као посетиоце кафана осликао управо „обичне
људе”,друштвенемаргиналце,малограђане,људеизнижихдруштве
нихслојева,необразованеилиполуобразованекафанскеноћобдије,ал
кохоличаре,проститутке,коцкаре.
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иманиру.Овосапревасходнимциљемдаесејистичкисти
лизованоисоциолошкидоследнодемонстриракултурнии
друштвени значајкафанекаоместаокупљањауметникаи
научника,одржавањаизложби,књижевнихвечери,сликар
ских колонија, позоришнихифилмскихпројекција, нови
нарских секција, политичких састанака, игранки и забава
(култураукафани).Ништамањеидаприкажекафанукао
простор за културно стваралаштво, креативне инспираци
је,интелектуалнеимагинацијеиконфронтације,друштвене
девијације,опозиционеиполитичкерасправеилобирања,
сучељавањасвакојакихмишљењаињиховогнереткогмоди
фиковањапредтежиномпонуђенихаргументација(кафан
скакултура).

Промишљањекултурнеулогекафанеињеногзначајазасва
кидашњицу,ауторсмештау јасанполитичкииисторијски
контекстширихдруштвенихкретања.Ђорђевићсеанали
тичкиосврћеначињеницуда јекафанабилаоличењесе
оскоги варошкогживотаСрбапосле одласкаОсманлија,3
нодаонаопстајекаоидентитетскаодредницаСрбаиуса
временомдигиталномсвету,4истовременочувајућиитран
сформишућисвојесоциокултурнефункције.Утомсмислу,
посебно јеинтересантноауторовозапажањеосвеприсут
нијемуношењурелигијскекултуреукафану,каопосебном
духовном простору у којем се обављају одређени право
славниобичаји–одслављењаславе,додавањапарастоса.5
Скицирањемкарактерологијепојединихкафанскихгостију
и честодуховитимосвртиманапојединепојавеидогађа
јеизнашеактуелнедруштвенестварности,осликавајусеи
бројнипримерикафанскеиопштедруштвененекултуре.

Анализакултурекафанеуогледалуштампе,изнесенауовој
књизи, има посебне теоријске имликације у погледу уна
пређивања академског стасавања кафанологије као науч
не дисциплине, истовремено представљајући својеврстан
интелектуалнидоприносизначајнуемпиријскуграђувећ
утемељенимдисциплинама, попут социологије свакоднев
ног живота, студија културе, социологије културе, култу
рологије.Овосенарочитоодносинаутемељењесинтагме
„култура кафане”, коју аутор уводећи у науку рашлањује
надвасегментаилиобликакултуре–културеукафании
кафанскекултуре–којисе,упркоссвојојмеђузависности

3 Исто,стр.32.

4 Исто,стр.33.

5 Исто,стр.42.
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ипреплетености, посебноиспољавају посредством својих
културнихфункција.Уизборутемеиначинуњенеобраде,
књигаодговараинтердисциплинарнимакадемскимзахтеви
ма,наглашавајућиваздадруштвеноактуелан,мадаеписте
молошкискрајнутфеноменкафане,штојојприбављакако
научни,такоиширидруштвенизначај.

Истанчаним аналитичким и критичким сензибилитетом у
осликавању социокултурнихфункција кафане, луцидном,
честодуховитом,понекадиироничномнарацијом,ауторје
уприличиоспецифичанстилписањакњиге(својеврснаком
бинација научног и књижевноуметничког стила), који је
лишенкрутогакадемскогвокабулара.Стога,књигаКултура
кафанеуогледалуштампе:Прилозисоциолошкојкафаноло
гијисе,узпохвале,можепрепоручитизачитањеикритич
копромишљањенесамостудентимафакултетадруштвено
хуманистичкеоријентацијеипредставницимастручнејав
ности, већиширој читалачкојпублици.Када је упитању
проучавање кафане, готово је немогуће умаћи произвољ
ности личног доживљаја, те се епистемолошкиоправдано
доводи у питањенаучна објективност сваког теоријског и
практичногкафанолога.УслучајуДрагољубаБ.Ђорђевића,
поличномпризнањуприпадникакафанскекултуреињеног
критичара,чиниседаистраживачканаучнаодговорностни
јенарушенапристрасношћуличнихдоживљајаиимпреси
ја.Но,оваквепроценеваљаоставитисудукритичкејавно
стиизаинтересованогпубликума.

Коначно, поменућемо забележену мисао безименог кафо
нољупца:„Кадабишанковиикафанскистоловимоглида
говоре,многепричекојебииспричалисигурнобиконку
рисалезавреднекњижевненаграде.”Мождаћеиовакњи
га добити прилику да неком наградом стекне формално
признање јавностизасвојнаучнидоприносистваралачку
креативност.


