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Увод

Ка фа је ве ко ви ма си но ним за ужи ва ње и ин спи ра ци ју, при
сут на у број ним обла сти ма жи во та, од по слов ног, дру штве
ног пре ко при ват ног и по ро дич ног, те пред ста вља фе но мен 
збли жа ва ња пре по зна тљив у го то во свим кра је ви ма све та. 
Ис пи ја ње ка фе је увек до бар из го вор за ви ђа ње са при ја
те љи ма, дру же ње, раз ме ну ми шље ња и као та ква део је 
суб кул ту ре ко ја нас сва ко днев но окру жу је. Из у зет но је це
ње на и због то га што су јој од са мог по чет ка кон зу ми ра ња 
при пи си ва на ра зна по зи тив на фи зи о ло шка и ле ко ви та деј
ства, што је да нас на уч но по твр ђе но, те је увр ште на у тзв. 
функци о нал ну хра ну1. 

С об зи ром на оп шту рас про стра ње ност овог на пит ка те шко 
је са си гур но шћу го во ри ти о то ме ко ју је пр ви от крио, али 
се сви сла жу да је род на зе мља нај це ње ни је ка фе ара би ке 
(CofeaArabica) – Ети о пи ја2 у ко јој и по сто ји исто и ме на ре
ги ја Ка фа (Kafa). То ком XV и XVI ве ка ка фа је из арап ских 
зе ма ља пре не та у Тур ску ода кле је осво ји ла Евро пу а по том 
и дру ге кон ти нен те. У Евро пи су ни кла и пр ва јав на ме ста за 
ис пи ја ње ка фе, а као ло ка ци ја на во ди се Кон стан ти но пољ, у 
ко јем је пр ва рад ња ка фе отво ре на 14753, а пр ва ка фе џи ни ца 
1554. го ди не4.  

Упр кос арап ском по ре клу ка фа је у очи ма Евро пља на цр ни 
на пи так из Осман ског (Тур ског) цар ства, што је оста ви ло 
тра га у рас про стра ње но сти име нич ке син таг ме „тур ска ка
фа”, ко ја под ра зу ме ва чи тав низ пра ви ла и ри ту а ла, те се 
од 2013. го ди не на ла зи на Уне ско вој ли сти не ма те ри јал не 
ба шти не (IntangibleWorldHeritageList)5. Ка фа је још у до ба 
Су леј ма на Ве ли чан стве ног (1494–1566) би ла ин сти ту ци о на
ли зо ва на. Овај ве ли ки тур ски осва јач имао је свог лич ног 
ка фе џи ју чи је је за ду же ње би ло да при пре ми ка фу од нај
ква ли тет ни јих зр на за сул та на, цео двор и зва ни це, а ње го
во рад но ме сто на дво ру је би ло ста бил ни је и си гур ни је од 

1 Dórea, J. G. and Da Co sta, T. H. M. (2005) Is coff ee a fun cti o nal food?, 
British JournalofNutrition  93, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press,  
pp. 778–779. 

2 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S.  (2001) Njenoveličanstvokafa, No vi Sad: Iz da
vač ka agen ci ja „Ot kri ća”, str. 11, 15; Ub bi di en te, R. (2012) “Oronero”–La
culturadelcafèinItalia:usi,costumi,teatroeletteratura, (Das) Dis kre te 
Ta ten buch, Ber lin: Di gi ta le Festschrift für Di e ter Kat ten busch.

3 Ub bi di en te, R. нав. де ло. 
4 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. нав. де ло, стр. 12.
5 Uni ted Na ti ons, Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion, “Tur kish 

coff e, cul tu re and tra di tion”, 1. Fe bru ary 2019., https://ich.une sco.org /en/RL/
tur kishcoff eecul tu reand tra di tion00645
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ме ста број них ми ни ста ра6. У вре ме ње го ве вла да ви не ка фа 
се пи ла би ло ка да (од ју тра до мра ка), би ло где (на дво ру, 
у при ват ним ку ћа ма, у рад ња ма, у дво ри шти ма џа ми ја, на 
ули ци – ку по ва ла се из по крет них ко ли ца улич них про да ва
ца), у би ло ком до бу (де ца и од ра сли) и ви ше пу та (на ро чи
то у ду го трај ним по се та ма, то ком ко јих се го сти ма ну ди ла 
дру га, тре ћа ка фа и та ко ре дом)7. Као по сле ди ца ви ше ве ков
ног ути ца ја Осман ског цар ства на Ср би ју то ком исто ри је, 
уз број не дру штве не кон так те из ме ђу ова два на ро да, мно ги 
пр во бит ни и ау тен тич ни тур ски оби ча ји ве за ни за ис пи ја ње 
ка фе се и да нас прак ти ку ју у Ср би ји. 

РазвојкултурекафеуИталији

Пр ви ка феи у Евро пи ван Осман ског цар ства су се отва
ра ли у сре ди на ма ко је су има ле ус по ста вље не кон так те са 
Тур ци ма, углав ном у тр го вач кој де лат но сти. Та кав кон текст 
про на ла зи мо и при ли ком осни ва ња пр вог ка феа у Ита ли ји, 
тач ни је у Ве не ци ји, ко ја је би ла ста ни ште не ма лом бро ју 
тур ских тр го ва ца, а за хва љу ју ћи упра во тој де лат но сти и 
моћ ној по мор ској фло ти одр жа ва ла је че сте и ре дов не кон
так те са Тур ци ма. Цен трал на Ита ли ја, а по го то во Рим као 
се ди ште па пе, су тра ди ци о нал но оста ја ли за тво ре ни за ино
ва ци је ко је су при сти за ле из дру гих кра је ва. То об ја шња ва 
за што су Ита ли ја ни, ви дев ши му сли ма не ка ко пи ју ка фу 
(уме сто ви на), тај цр ни на пи так про гла си ли са тан ским, што 
је узе ло то ли ко ма ха да је па па Кли мент VI II (1536–1605) 
ин си сти рао да га про ба ка ко би про ве рио гла си не. На кон 
што је оку сио ка фу за кљу чио је да та ко уку сно пи ће си гур но 
не при па да ђа во лу, те ју је бла го сло вио8. 

За раз ли ку од Ри ма, Ве не ци ја је то ком свог нај плод ни јег 
исто риј ског пе ри о да би ла из у зет но отво ре на ка Ис то ку и 
њи хо вим кул ту ра ма, те не чу ди по да так да је упра во овај 
атрак ти ван град на во ди до био свој пр ви ка фе 1683. го ди
не, у под нож ју па ла те Но ве Про ку ра ти ве на тр гу Све тог 
Мар ка9. Пр во бит но је то би ло са мо про дај но ме сто ка фе, тј. 
ду ћан ка фе (bottegadelcafè), да би ка сни је на ста ли пра ви 
ка феи ме ђу ко ји ма је нај по зна ти ји CafèFlorian (по сто ји од 
1720. до да нас)10. По ред ари сто кра ти је и ели те, у ово чувено 

6 Ub bi di en te, R. нав. де ло.
7 Gal li, М. (mar zo 1907) Il caffè tur co, LaLettura, nr. 3, рp. 241245.
8 Ukers, W, H. AllAboutCofee. 2nd ed. New York: Bu rr Prin ting Ho u se, 1935, 

p. 22; Sil va, R. M. (2014) Ilcafècomeprotagonistaculturalenellastoria
italiana, ma gi star ska te za, Ge or ge town Uni ver sity, Was hing ton, str. 15.

9 Ukers, W. H. нав. де ло, стр. 23.
10 El lis, M. (2004) TheCofeeHouse:aCulturalHistory, Lon don: We i den feld 

& Ni col son, pp. 8283.
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сте ци ште ин те лек ту а ла ца, књи жев ни ка и по ли ти ча ра, до ла
зи ли су и обич ни гра ђа ни да раз го ва ра ју и раз ме њу ју ми
шље ње. По ве ћа ва ње бро ја гра до ва, ур ба ни за ци ја и по бољ
ша ње про ход но сти пу те ва има ли су од лу чу ју ћу уло гу у раз
во ју ита ли јан ског дру штва, чи је су кла се по че ле да се све 
ви ше ме ша ју. Ка ко се ши ри ла мо да од ла ска у цен тар гра да, 
та ко су гра ђа ни све че шће свра ћа ли у ду ћа не ка фе, ко ји су 
по че ли да по ве ћа ва ју свој про стор, ну де ћи не са мо зр не вља 
већ и ску ван на пи так11. 

У XVI II ве ку ка фа у Ита ли ји већ по ста је ја сан со ци о ло
шки фе но мен, о че му све до че и пр ви за пи си у ита ли јан ској 
књи жев но сти, у ко јој се по овом пи та њу нај ви ше ис та као 
Кар ло Гол до ни (Car lo Gol do ni, 1707–1793), ре фор ма тор ита
ли јан ске ко ме ди је (commediadell’arte), па жљи ви по сма трач 
и кри ти чар ве не ци јан ског дру штва. У број ним ње го вим ко
ме ди ја ма се спо ми ње ка фа: Lavedovascaltra (Лу ка ва удо
ви ца), L’uomo di mondo (Свет ски чо век), Le femmine pun
tigliose (Твр до гла ве же не), La putta onorata (По ча ство ва на 
про сти тут ка), Labuonamoglie (До бра же на), Il cavaliere e
la dama (Ви тез и да ма), L’avvocato veneziano (Ве не ци јан
ски адво кат), Ilpadredi famiglia(Отац по ро ди це), Il teatro
comico (Ко мич но по зо ри ште), Ilcontrattempo(Не при ли ка),
Ledonnecuriose(Ра до зна ле же не). Де та љан опис по ре кла, 
на бав ке и при пре ме ка фе да је у ко ме ди ји La sposapersia
na(Пер сиј ска мла да), али је ове ко ве чио овај на пи так у де лу 
Labottegadelcafè(Ка ва на), у ко јем ка фа ну пред ста вља као 
ме сто пре кр ша ја дру штве них нор ми, где је при ступ же на
ма био за бра њен, али су се оне до во ди ле на по се бан зах тев 
редов них по се ти ла ца упу ће ног вла сни ку ка феа. 

На су прот Гол до ни је вог ка феа са чи та вом га ле ри јом нај ра
зли чи ти јих ли ко ва, бра ћа Ве ри (Pi e tro е Ales san dro Ver ri) уз 
зна чај но уче шће Це за ра Ба ка ри је (Ce sa re Bac ca ria) у про све
ти тељ ски ори јен ти са ном Ми ла ну об ја вљу је чу ве ни пе ри о
дич ни лист IlCafè, на ме њен про бра ној пу бли ци ин те лек
ту а ла ца, ко ја је про стор за сво ју ре флек си ју и де ба ту про на
шла упра во у ка феу. Овај лист је из ла зио сва ких де сет да на 
у пе ри о ду од 1764. до 1766. го ди не као ре зул тат ди ску си ја и 
ин те лек ту ал них рас пра ва за сто ло ви ма у ка феу, а глас гру пе 
оку пље не око Пје тра Ве ри ја је сти зао и до са мог по ли тич
ког вр ха12. Упр кос свом крат ком тра ја њу ми лан ски IlCafè
се афир ми сао као глав ни лист про све ти тељ ске ре фор ме, 

11 Sil va, R. M. нав. де ло, стр. 23.
12 Исто, стр. 4147.
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допри нев ши да Ми ла но, по ред На пу ља бу де дру ги нај зна
чај ни ји цен тар овог кул ту ро ло шкофи ло зоф ског по кре та13.

На пуљ и Ми ла но де ле исто ин те ре со ва ње за ре фор му дру
штва, о ко јој се че сто рас пра вља ло у ка фе и ма, као што је то 
био слу чај и у дру гим ве ли ким гра до ви ма Евро пе, ко ји су 
ујед но би ли и кул тур ни цен три. Та ко из Па ри за пра во у На
пуљ сти же мо да ка феа са пе смом и му зи ком (фр. Cafèchan
tant), с тим да је ста нов ни штво На пу ља вр ло бр зо до шло до 
сво је са мо стал не ин вен ци је у ви ду ка феаса му зи ком (Cafè
concerto) ко ји пред ста вља сво је вр сни про то тип мо дер ног 
стрип ти за. Ау тор ове кон цеп ци је, Лу и ђи Сте ла то (Lu i gi 
Stel la to), у са рад њи са му зи ча рем Фран че ском Мел бе ром 
(Fran ce sco Mel ber) ком по ну је и осми шља ва чу ве ну кан цо ну 
Lacammesella(срп. Ко шу љи ца), ду ет бу ду ћих су пру жни ка 
у ко јем мла до же ња по зи ва мла ду да ски не оде ћу и по ка же 
му сво ју ле по ту. Вр ло бр зо су у На пу љу ни кли број ни дру ги 
ка феи са му зич ким са др жа јем, у ко ји ма су не ке пе сме пр ви 
пут пред ста вље не ши рој пу бли ци. Ме ђу њи ма је и ка фе од 
исто риј ског зна ча ја Гам бри нус (Gambrinus), отво рен 1890. 
го ди не, ко ји је вр ло бр зо по стао глав но ме сто за оку пља
ње због но ве кон цеп ци је са чи та вом га ле ри јом умет нич ких 
де ла по зи до ви ма, а ме ђу број ним по зна тим по се ти о ци
ма ис ти че се Га бри је ле Д’Анун цио ко ји је ту свакодневно 
проводио вре ме14. 

Же ља за ау тен тич ним до жи вља јем и ис ку ством при сут на 
код ста нов ни ка На пу ља до ве ла их је до ства ра ња број них 
пра ви ла и це ре мо ни јал них ри ту а ла ко ји пра те ис пи ја ње 
овог на пит ка уз прет ход ну бри жљи ву при пре му. За ни мљи во 
је да је 1819. Фран цуз Мо риз (Mo ri ze) из у мео пр ву по су ду 
за кућ но спре ма ње ка фе ко ја је до би ла на зивса ја сном ита
ли јан ском су ге сти јом – наполетана(Сли ка 1). Она је ду го 
би ла је ди на по су да за при пре му овог на пит ка у Ита ли ји, а 
и дан да нас је у упо тре би15. За при пре му ка фе по мо ћу на по
ле та не би ло је по треб но 10ак ми ну та, а на кон што је оби чај 
пи је ња ка фе био ома со вљен у ита ли јан ском дру штву, ко је је 
ра ди тог на пит ка мо ра ло по се ћи ва ти ка фее, ми лан ски ин
же њер Ал фон со Бја ле ти (Al fon so Bi a let ti) је до шао до иде је 
ка ко да олак ша и убр за при пре му овог по пу лар ног на пит
ка и ка фу пре ме сти у ку ће Ита ли ја на. Сто га је 1933. го ди
не по ну дио оса вре ме ње ну вер зи ју по су де за спра вља ње ка
фе, по узо ру на чу ве ну на по ле та ну, у об ли ку Мо ке Екс прес 
(MokkaExpress,Сли ка 2), ко ја је да нас ин ду стри ја ли зо вана 

13 Ub bi di en te, R. нав. де ло.
14 Sil va, R. M. нав. де ло, стр. 8.
15 Ukers, W. H. нав. де ло, стр. 34. 
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и распро стра ње на ши ром све та у број ним ди зај нер ским 
варија ци ја ма16. 

РазвојкултурекафеуСрбији

Иа ко је ка фа осво ји ла осман ско дру штво тек по сле пот чи
ња ва ња Ма ме луч ког сул та на та 1517. го ди не, овај на пи так 
је за не ко ли ко де це ни ја по стао из у зет но по пу ла ран у свим 
дру штве ним сло је ви ма, ка ко у при ват ном про сто ру та ко и 
на јав ном ме сту17. За хва љу ју ћи уно сној и раз гра на тој тр го
ви ни зр но ка фе је сти за ло у да ле ке про вин ци је Ана до ли је и 
у ма ња ме ста Бал ка на, а по пу лар ност овог на пит ка се кон
стант но ши ри ла ве ли ком бр зи ном. На кон осва ја ња Бе о гра да 
кр ва ве 1521. го ди не, Тур ци су отво ри ли пр ву ка фа ну у Бе
о гра ду, ујед но и у Евро пи 1522. го ди не18. Кра јем XVI ве ка 
ни чу пр ве ка фа не и у Бо сни, као нпр. у Са ра је ву 1591. го
ди не, ка ко већ на во ди у сво јим опи си ма по у здан осман ски 
хро ни чар Ибра хим Пе че ви19. Ова ка фа на се по ми ње и као 
не по треб на но во та ри ја и ме сто пу но ис ку ше ња у ра ду чу
ве ног осман ског уче ња ка и ка ди је Ха са на Ка фи Пру шћа ка 
(Ак хи са ри)  Темељимудрости о уређењу света, за вр ше
ном 1597. у Пру сцу. Ипак, ис ку ства у кон зу ми ра њу ка фе су 

16 Schnapp, J. T. (2001) The Ro man ce of Caff e i ne and Alu mi num, Critical
Inquiry 28, No 1, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, рp. 251252.

17 Фо тић, А. (2005) Приватниживот у српским земљама у освит мо
дерногдоба, Бе о град: Клио, стр. 264.

18 Го лу бо вић, В. (2007) Механе и кафане старог Београда, Бе о град:  
Слу жбе ни гла сник, стр. 13.

19 Фо тић, А. нав. де ло, стр. 264.

Слика 1 Наполетана; 
Извор: https://www.flickr.
com/photos/26838346@

N03/6895943403

Слика 2 Мока;Извор: 
https://www.italymagazine.

com/sites/default/files/
featurestory/gallery/

bialetti.jpg
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махом по зи тив на ка ко у Ср би ји, та ко и у окол ним зе мља ма 
под тур ском вла шћу. 

Иа ко већ 1617. го ди не у Бе о гра ду из ла зи пам флет под на
зи вом Спевпротивупотребекафе,винаопијумаидувана,
као је дан од пр вих те вр сте, ни шта, па ни број не стро ге за
бра не ни су спре чи ле чин ис пи ја ња ка фе и отва ра ње ка фа на 
као но вих ин сти ту ци ја ко је су сре ди ном XVII ве ка по ста
ле део бал кан ске сва ко дне ви це20. Зр но и на пи так се на зи
ва ју кафа,кава или кахва, а по ти чу од осман ског тер ми на 
арап ског по ре кла кахве. Од осман ске сло же ни це кахвекане
на стао је из раз ка фа на или ка ва на, ко ји се сре ће и ка сни
је у срп ској књи жев но сти и по е зи ји (Ла за Ла за ре вић, Ђу
ра Јак шић)21, али исто та ко је и да нас у упо тре би. У дру гој 
по ло ви ни XVIII ве ка би ло је већ до ста ка фа на у Бе о гра ду, 
али и број ним ва ро ши ца ма Ср би је, те су по ла ко по че ле да 
ме ња ју из глед на се ља, пр вен стве но но ћу због осве тље ња, 
ко је је ра ни је до ла зи ло са мо од те ки ја и џа ми ја у вре ме вер
ских пра зни ка. Отва ра њем ка фа на по чео се во ди ти ноћ ни 
жи вот, ра ди дру же ња и за ба ве, а на истом ме сту су се по че
ли оку пља ти љу ди раз ли чи тих дру штве них сло је ва и до та да 
не спо ји вих по еко ном ском, со ци јал ном и кул тур ном раз во ју. 

Ка фа се ис пи ја ла вре ла, без ше ће ра, али уз до да ва ње слат ки
ша и пи ста ћи ја, а  за ни мљи во је да се ка фа на овим про сто
ри ма ни је ше ће ри ла све до ау строугар ске оку па ци је 1878. 
го ди не, већ се пи ла са ме дом22. У Ита ли ји се ка фа ше ће ри ла, 
али пр во одво је но слу же ње ка фе и ше ће ра по чи ње у нај ста
ри јем ка феу Ри ма, отво ре ном 1725. го ди не IlCafèdelVe
neziano на тр гу Ша ра23, а тај оби чај је оп стао до да на шњих 
да на. 

Иа ко су пр ве срп ске ка фа не би ле ве за не ис кљу чи во за му
сли ман ски свет и тур ске оби ча је, са на гла ше ним па три јар
хал ним и кон зер ва тив ним ам би јен том у ко јем до ми ни ра ју 
му шкар ци, у дру гој по ло ви ни XVI II и у XIX ве ку, ови ло
ка ли под ле жу мо дер ни за ци ји и беч ком мо де лу, у ко јем се 
ди ску ту је, чи та ју но ви не, осни ва ју но ве по ли тич ке гру пе и 
ства ра књи жев ност24. На кон осни ва ња но ве срп ске др жа ве 
1804. го ди не, про ши рио се ау стриј ски тип ка фа не и пи је
ња ка фе. Но во ру ко вод ство је би ло спрем но да ста ру тур ску 

20 Фо тић, А. нав. де ло, стр. 256.
21 Исто, стр. 266.
22 Mi lo sa vlje vić, Lj, i Je lić, S. nav. de lo, str. 12.
23 Ub bi di en te, R. nav. de lo.
24 Le to, M. R. Ep pu re be ve va mo il caffè in si e me, in: Lineediconfine:sepa
razioni e processi di integrazionenello spazio culturale slavo, (a cu ra di) 
Mo rac ci, G. e Al ber ti, A. (2013), Fi ren ze: Fi ren ze Uni ver sity Press, p. 284.
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го спо ду нaследи не са мо у има њи ма, ку ћа ма, оде лу, бу ла ма 
не го и у от ме ном слу же њу и ис пи ја њу фил џа на ка фе. Та ко 
је гор њи срп ски слој у пот пу но сти усво јио от ме ни тур ски 
на чин пи је ња ка фе. Срп ског ко ман дан та и вој во ду то ком 
Пр вог срп ског устан ка Ми лен ка Стој ко ви ћа (1769–1831) 
слу жи ле су же не чи бу ком и ка фом као ка квог па шу, а ме ђу 
ства ри ма во ђе устан ка Ка ра ђор ђа (1762–1817) про на ђе но је 
чак 17 ко ма да сре бр них ка фе них фил џа на. Ка фа је од устан
ка ко нач но усво је на у Ср би ји, код гор њег сло ја као стал но 
пи ће, а код на ро да као пи ће за го сте и сла вља25.

Културакафеусавременом
италијанскомдруштву

Со ци ја ли за ци ја за у зи ма ме сто од фун да мен тал ног зна ча ја у 
по на ша њу ста нов ни ка гра да, на ро чи то цен тра, те у мно го ме 
за ви си од по је ди них ко лек тив них ри ту а ла26. У XIX и по чет
ком XX ве ка дру штве ност има раз ли чи та ме ста на ко ји ма се 
ис по ља ва и то у за ви сно сти од ста ле жа, али и по ла. Та ко го
спо ђе у Ита ли ји све до 60их го ди на XX ве ка још увек ви ше 
бо ра ве у са ло ни ма за чај, док при ли ку за сре та ње и раз го вор 
има ју на не дељ ним ми са ма, у шет њи кор зом и на пи ја ци27. 
За раз ли ку од же на  углед ни и имућ ни му шкар ци од ла зе у 
ви на ри је или на ка фу у ба ро ве код ло ва ца, ко је по се ћу ју 
још слу жбе ни ци и тр гов ци, нај че шће на тр гу, као тра ди ци
о на лом ме сту оку пља ња. За на тли је, рад ни ци и мај сто ри се 
ра ди је оку пља ју у број ним го сти о ни ца ма где пи ју и ал ко
хол. У дру гој по ло ви ни XX ве ка у Ита ли ји су већ осет ни ин
ду стриј ски раз вој и по бољ ша ње оп штег еко ном ског ста ња 
ста нов ни штва, те ле ви зи ја и ме ди ји по ста ју моћ на оруж ја у 
мар ке тин гу и пла си ра њу све ла год ни јег сти ла жи во та, те је 
у та квој ат мос фе ри по рас тао апе тит и са мих Ита ли ја на за 
по ди за њем сте пе на ужи ва ња. Ши ре ње и раст гра до ва, не
пре ста на мо бил ност, а ка сни је и стал на до ступ ност пу тем 
тех нич ких уре ђа ја (мо бил ни, Ин тер нет) су ути ца ли на сма
ње ње сло бод ног вре ме на ко је чо век има на рас по ла га њу, па 
је то за овај ро ман ски на род би ла још ве ћа мо ти ва ци ја да 
тре нут ке крат ке па у зе учи не што са вр ше ни јим.

Ита ли ја ни су по сте пе но от кри ва ли пра ви ла ко ја тре
ба по што ва ти то ком пра вље ња и кон зу ми ра ња ка фе да би 

25 Ви на вер, В. При лог исто ри ји ка фе у ју го сло вен ским зе мља ма, у: Исто
ријскичасопис, Књ. XIVXV,(19631965) при ре дио Та дић, Ј. (1965), Бе
о град:  Исто риј ски ин сти тут у Бе о гра ду, стр. 346.

26 Car le, L. La rap pre sen ta zi o ne dell’identità so ci o cul tu ra le col let ti va, in: Rap
presentare i luoghi. Metodi e tecniche, (a cu ra di) Mag nag hi, A. (2001), 
Firen ze: Ali nea Edi tri ce, рp. 400402.

27 Исто, стр. 404405.
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постигли мак си мал но по ли сен зор но и естет ско ис ку ство, а 
свој кон цепт су уса вр ша ва ли до те ме ре док ни су за ди ви
ли цео свет. Упра во због осе ћа ја са вр шен ства, ко јем је по
све ћен сва ки тре ну так ужи ва ња у ита ли јан ској ин вен ци ји–  
еспре сока фи, ма кар ко ли ко он био кра так, учи нио га је мо
де лом по жељ ним за ими та ци ју. 

У да на шње вре ме ита ли јан ска ка фа је ве о ма це ње на у све ту, 
али не са мо због свог ква ли те та, већ и због оп штег сти ла по
на ша ња ко ји пра ти ри ту ал ис пи ја ња ка фе. Под се ћа мо ипак 
да ита ли јан ска ка фа, ко ја је то ли ко тра же на по ба ро ви ма и 
ре сто ра ни ма ши ром све та, уства ри уоп ште ни је ита ли јан
ска. Зр на ка фе и да ље при сти жу из зе ма ља са ју жне хе мис
фе ре, а „ита ли јан ским” их чи ни со фи сти ци ра на ин ду стриј
ска об ра да, раз ра ђен и уса вр шен на чин при пре ме по мо ћу 
апа ра та, естет ски до жи вљај упот пу њен по себ ним ди зај ном 
и ја сним умет нич ким асо ци ја ци ја ма, спе ци фич на и пре по
зна тљи ва ар хи тек ту ра ба ра и нај зад са ми Ита ли ја ни, ко ји 
су из гра ди ли ве о ма ком плек сну кул ту ру ка фе. Ита ли јан
ски еспре со је та ко по стао од раз од ре ђе ног сти ла жи во та, 
а сам по мен овог тер ми на је до вољ но су ге сти ван да стран
це асо ци ра на све оно што чи ни Ита ли ју. По је ди не ме то де 
за уче ње ита ли јан ског као стра ног је зи ка са др же espressoу 
свом на зи ву, као што је нпр. слу чај са ли ни јом уџ бе ни ка од 
по чет ног A до нај ви шег Ц ни воа NuovoEspresso 1/2/3/4/5 у 
из да њу фи рен тин ске ку ће Ал ма Еди цјо ни (AlmaEdizioni). 
Исти из да вач у сво јој по ну ди има и ме то ду BarItalia (срп. 
Бар Ита ли ја) ко ја на по је ди ним сво јим стра ни ца ма оправ да
ва то име де таљ ним об ја шње њи ма о при пре ми ка фе на ита
ли јан ски на чин. Та ко је пра ви ита ли јан ски еспре со са мо она 
ка фа ко ја је ску ва на на тач но 88 Цел зи ју со вих сте пе ни од 
тач но 7 гра ма ка фе, те по слу же на у бе лој шо љи ци угре ја ној 
на тач но 67 сте пе ни28. Пе на ко ја се фор ми ра на по вр ши ни 
на пит ка тре ба да бу де гу ста, ин тен зив ног уку са и до вољ на 
гор ка, а ако не ко же ли ма ње го рак и јак укус тре ба да по ру
чи тзв. про ду же ни еспре со (cafè lungo), ко ји за хва љу ју ћи 
до да тој во ди има бла жи укус. Ви ше теч но сти у шо љи ци се 
мо же до би ти и ако се по ру чи ду пли еспре со (doppio) али 
је та ква ка фа и да ље вр ло ин тен зив ног уку са. Под еспре со 
ка фом Ита ли ја ни увек под ра зу ме ва ју крат ки еспре со, тј. ка
фу ин тен зив ни јег уку са, ко ју нај че шће успе ва ју да до би ју 
са мо у сво јој зе мљи. За то је на свим ту ри стич ким пу то ва њи
ма Мо ка не за о би ла зан пра ти лац Ита ли ја на, ко ји се те шко 
од ри чу сво је ква ли тет не ка фе и ви со ких кри те ри ју ма. Ме ђу 
ја ким ка фа ма ис ти че се и „ко ри го ва на ка фа” (cafècorretto), 

28 Di Fran ce sco, A. and Nad deo, C. M. (2002) Albar, Fi ren ze: Al ma Edi zi o ni, 
p. 132. 



82

АЛЕКСАНДРА БЛАТЕШИЋ и ТАМАРА СТАНИЋ

кратки еспре со са до датком ра ки је, ли ке ра сам бу це (са аро
мом ани са) или брен ди ја по уку су. Упра во пи је ње ка фе са 
ра ки јом нај ви ше под се ћа на рас про стра ње не срп ске оби ча је 
да се го сти ма у кућ ној по се ти ну ди тур ска ка фа и/или до ма
ћа ра ки ја или ра ки ја про ве ре ног по ре кла. 

У раз ли чи тим ре ги ја ма Ита ли је се пи ју и раз ли чи то при
пра вље не ка фе. Та ко је на Си ци ли ји ве о ма по пу лар на ка
фа ду Па ри ну (cafèd’uparrinu, срп. Па ри но ва ка фа), ко ја 
је до би ла на зив по све ште ни ку Па ри ну јер је ње му и би
ла на ме ње на за окре пље ње то ком те шких по сто ва. Ре цепт 
овог ег зо тич ног на пит ка на ба зи ка фе, ци ме та, ка каа и ка
ран фи ли ћа из не ла је Си мо не та Ање ло Хор нби (Si mo net ta 
Ag nel lo Hornby) у сво јој но ве ли (итал. Un filo d’olio, срп. 
Малоуља)29. У На пу љу је то ком XX ве ка био ве о ма по пу ла
ран со ли да ран оби чај на ру чи ва ња тзв. „ви се ће ка фе” (cafè
sospeso), од но сно јед не ка фе за се бе и јед не за би ло ког дру
гог про ла зни ка. Ова ка фа се на ру чи ва ла и пла ћа ла код шан
ке ра, ко ји је са стра не бе ле жио да има упла ту за још јед ну 
ка фу те ју је ну дио углав ном сле де ћем го сту. На жа лост, овај 
оби чај је да нас у де ка ден ци ји, али има слу ча је ва по нов ног 
ожи вља ва ња ове на ви ке у дру гим зе мља ма Евро пе, као нпр. 
у Бу гар ској30, Бел ги ји31 и Шпа ни ји32.

У по стин ду стриј ској ери мно га ита ли јан ска пред у зе ћа, ко ја 
су и да нас део фе но ме на Made inItaly, пре по зна ла су зна
чај спа ја ња ква ли те та ка фе и ужит ка у ис пи ја њу на пит ка 
са обо га ће ним са др жа јем у об ли ку умет но сти, ди зај на, ар
хи тек ту ре, чи ме про из вод ко ји се про да је до би ја но ву, екс
тен зив ну ин тер пре та ци ју кон цеп та „кул ту ре ка фе”. Укус и 
ми рис то плог цр ног на пит ка спа ја ју се са умет нич ким ди
зај ном шо љи ца по себ ног об ли ка и ве ли чи не, ко је сво јом 

29 Ag nel lo Hornby, S. (2011) Unfilod’olio, Pa ler mo: Sel le rio Edi to re.
30 Ано ним, «Caffè so spe so», gran de suc ces so in Bul ga ria, 26. March  2013,  

(up da te 31 Oc to ber 2013), 1. March 2019, https://cor ri e re del mez zo gi or no.
cor ri e re.it/na po li/no ti zie/cro na ca/2013/26mar zo2013/caff eso spe sosban
cabul ga ria212355479906.shtml; Gi un tel la, I. In Bel gio ri vi ve la tra di zi o
ne na po le ta na: un caffè per chi non può pa gar se lo, ma an che pa ne e zup pa, 
13 De cem ber 2013, 1.March 2019, https://www.il so le24or e.co m/ar t/no ti
zie/20131213/in bel giori vi vetra di zi o nena po le ta nacaff echi non puo 
pa gar se loma an chepa neezup pa092302.shtml?uuid=AB ZNU oj&re
fresh_ce =1

31 Gi un tel la, I., In Bel gio ri vi ve la tra di zi o ne na po le ta na: un caffè per chi non 
può pa gar se lo, ma an che pa ne e zup pa, 13 De cem ber 2013, 1.March 2019, 
https://www.il so le24or e.co m/ar t/no ti zie/20131213/in bel giori vi vetra
di zi o nena po le ta nacaf fechi non puo pa gar se loma an chepa neezup
pa092302.shtml?uuid=AB ZNU oj&re fresh_ce =1

32 Pa ri si, M., Na po li fa scu o la nel Mon do: il caffè so spe so sbar ca an che in Spag
na, 8. April 2013, 1. March 2019, http://www.na po li to day.it /cro na ca/caff e
so spe sospag naca fespen di en tes.html
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високом естет ском вред но шћу до жи вљај ка фе тран сфор ми
шу у ис ку ство ко је при зи ва кон зу ма то ре на ди ја лог и ко му
ни ка ци ју. Ита ли ја ни ма се ви ше стру ко ис пла ти ло исто вре
ме но ула га ње у ин ду стри ју ка фе и умет ност, о че му нај бо ље 
све до че чу ве не ко лек ци је шо љи ца за ка фу про из во ђа ча Или 
(Illy),ко ји од 1992. го ди не па до да нас ан га жу је ре но ми ра
не са вре ме не умет ни ке ну де ћи им бе ли ну пор це ла на уме сто 
сли кар ског плат на. Ме ђу по зна тим име ни ма ау то ра ко ји су 
осми сли ли по себ не ко лек ци је на ла зи се и срп ска са вре ме
на умет ни ца пер фор ман са Ма ри на Абра мо вић, ко ја је по
ну ди ла ди зајн шо љи це са сво јим ли ком и за ста вом са сло
га ном на ен гле ском Weareallinthesameboat (срп. Сви смо 
у истом бро ду) (Сли ка 3), али и дру ге за ни мљи ве ко лек ци је, 
нпр. шо љи це са ру пи цом кроз ко ју се гле да у уну тра шњост  
и са др жај (Сли ка 4). Због по је ди них умет ни ка, као што је 
Деј вид Бирн (Da vid Byrne) про из во ђач је мо рао и да ме ња 
по стро је ња у фа бри ци, јер је овај аме рич ки умет ник тра жио 
да се из ра де шо љи це са две др шке, не ти пич не за уо би ча је ну 
ли ни ју (Сли ка 5) 33.

33 In zo lia, A. (2016) Lovemakers:emozionarepervendere:ilcasoIlly, ma ster 
te za, Lu iss Gu i do Car li Li be ra Università in ter na zi o na le de gli stu di so ci a li, 
Ro ma, рp. 7780.

Слика 3 ДизајнМаринеАбрамович (2002); 
Извор: https://www.illy.com/enus/shop/accessories/illyart

collection/illyartcollectionmarinaabramovicmug/22544.html

Слика 4 ДизајнМарине
Абрамович(2002); Извор: 

https://www.illycups.nl/contents/
media/l_illy%20collection%20

2002%20spirit%20cup%201.jpg

Слика 5 ДизајнДејвида
Бирна(2001); Извор: 

https://www.pinterest.com/
pin/371969250446078548/
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Да су Ита ли ја ни од на чи на пра вље ња, пи је ња и пла си ра ња 
ка фе на пра ви ли чи та ву на у ку го во ри по да так да од 1999. го
ди не по сто ји Уни вер зи тет ка фе (UniversitàdelCafè), ко ји 
је осно ван пр во бит но у На пу љу, а по том пре ме штен у Трст, 
се ди ште про из во ђа ча ка фе Или. Овај уни вер зи тет је на стао 
у окви ру ви со ког обра зо ва ња, а сту ден ти ма омо гу ћу је да 
упи шу ма стер сту ди је из еко но ми је и на у ке о ка фи, обла сти 
ме наџ мен та хра не, као и хра не и тех но ло шких би о ре сур са 
ка ко би до би ли ака дем ску и мак си мал ну про фе си о нал ну 
при пре му у по сло ви ма ко ји подразумеvaју ба вље ње ка фом 
као на мир ни цом и го то вим производом34. 

Иа ко смо у овом ра ду спо ме ну ли са мо јед ног про из во ђа ча 
ка фе, на ита ли јан ском тр жи шту их има из у зет но мно го, а 
раз ли ку ју се пре ма вр сти кон зу ма то ра за ко је пра ве и про
да ју ка фу. Са јед не стра не се на ла зе про из во ђа чи ка фе за 
ма сов ну упо тре бу и про да ју у су пер мар ке ти ма и ба ро ви
ма (Borbone,Lavazza,Motta,Toraldo,Vergnano,Pellini,Illy, 
итд.), а са дру ге су про из во ђа чи ко ји сво је про из во де пла си
ра ју кли јен те ли са ви со ким зах те ви ма и спе ци фич ним уку
си ма (EspressoGiada,LePiantagionidelCafè,PausaCafè,
TorrefazionePiansa, итд.). По след њих го ди на су на тр жи шту 
све при сут ни ји апа ра ти са кап су лом ка фе, ко ји по ла ко ула
зе у до мо ве Ита ли ја на, а исту тен ден ци ју при ме ћу је мо и у 
Ср би ји. Ипак, без об зи ра на тех нич ко по бољ ша ње по су да и 
апа ра та за при пре му ка фе код ку ће, Ита ли ја ни и да ље овај 
на пи так ве зу ју за бар и при ли ку за дру же ње. У ита ли јан
ском, као уо ста лом и у срп ском је зи ку по зив на ка фу је до
био екс тен зи ју зна че ња, те пи та ње „Хо ће мо ли на ка фу?” 
(итал. Prendiamouncafè?) ви ше не зна чи да ће мо по пи ти 
ис кљу чи во ка фу, већ у об зир до ла зе и сва дру га пи ћа у по ну
ди у ка феу или ба ру. То је ја сан по ка за тељ да је за оба на ро да 
пи је ње ка фе уства ри дру же ње.

Културакафеусавременомсрпскомдруштву

Од са ме по ја ве ка фа на, оне су се ме ња ле и број ча но по ве ћа
ва ле, по чев од пр вих у ко је су до ла зи ли тр гов ци и за на тли је, 
а ка сни је и оста ли ста ле жи, све до во де ћих ин те лек ту а ла ца, 
чи ме су се пре тва ра ле у во де ће кул тур не ин сти ту ци је. По је
ди не лич но сти су има ле број не при ви ле ги је у ка фа на ма, као 
нпр. Све то зар Ми ле тић у но во сад ској Кодбелелађе где је 
имао свој сто у про сто ри ји у ко ју ни ко дру ги ни је смео ући35.

34 Università del caffè Illy, 31 gen na io 2019., http://uni caff e.ill y.com /it/uni ver
si ta/pro po stafor ma ti va/al ta%20for ma zi o ne

35 Ђи лас, Г. (2001) Но во сад ске ка фа не, Златна греда, бр. 2, Но ви Сад:  
Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не, стр. 26.
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На Бал ка ну, па и у Ср би ји ис пи ја ње ка фе има ри ту а лан зна
чај, пи је се се де ћи, вр ло че сто уз ду ван ко ји да је по себ ну 
ди мен зи ју, уз ме ди ти ра ње или раз го вор36, док је у за пад ној 
кул ту ри уо би ча је но ис пи ја ње ка фе сто је ћи, без ду ва на, јер 
сам чин тра је знат но кра ће. Упра во ду жи на тра ја ња овог чи
на је оно што чи ни пр ву и нај ве ћу кул ту ро ло шку раз ли ку 
из ме ђу срп ских и ита ли јан ских оби ча ја. Јед ном Ита ли ја ну 
је до вољ но све га пар ми ну та да по пи је на пи так, а оста так 
по све ћу је раз го во ру, ко ји та ко ђе ни је мно го ду га чак, јер пре 
све га мо ра да бу де ве о ма свр сис хо дан. Код са вре ме них Срба 
тзв. „ка фе ни са ње” је и на чин опу шта ња, дру же ња, про во ђе
ња вре ме на са са го вор ни ком за сто лом. Иа ко се да нас спо
ми ње ка фић као обје кат у ко јем се ис пи ја ка фа, из во ри ште 
културе кафенисања је би ла упра во ка фа на37, ко ја и дан 
да нас увек има тур ску ка фу у по ну ди, док је у ка фи ћи ма у 
основ ној по ну ди еспре со ка фа. 

Без об зи ра на ме сто ис пи ја ња ка фе, овај чин мо же да по
тра је и два са та, на ро чи то ако на кон ис пи ја ња на пит ка и 
раз го во ра усле ди гле да ње у шо љу, дру ги оби чај ко ји је вр ло 
рас про стра њен на це лом Бал ка ну. Га та ње у шо љи цу при сут
но је код свих ста ле жа и уз ра ста, а цео ри ту ал је обе ле жен 
број ним и ја сно од ре ђе ним пра ви ли ма. Ка фа се пи је вру ћа, 
а не охла ђе на, а по том се шо љи ца пре вр не на тац ну да се 
та лог до бро оце ди ка ко би се на осно ву оцр та них фи гу ра 
га та ло38. У ли те ра ту ри по сто је број ни при руч ни ци или по
гла вља у књи га ма у ко ји ма се опи су је зна че ње фи гу ра, та ко 
нпр. пти ца зна чи оче ки ва ти пи смо, го луб је сре ћа, зми ја и 
мач ка на го ве шта ва ју не сре ћу, зло бу од не при ја те ља, сан дук 
пред ска зу је ско ру жа лост, а ави он – до ла зак вр ло ва жног 
го ста39. Гле да ње у шо љу је ма хом жен ска ди сци пли на, али 
има и му шка ра ца ко ји су овла да ли овом ве шти ном, за сно ва
ној на спо соб но сти чи та ња и де ши фро ва ња ша ра и зна ко ва 
оформ ље них у та ло гу40. Раз ли чи ти „чи та чи” ка фе мо гу да 
исти знак или фи гу ру у та ло гу ви де раз ли чи то, али им исто 
та ко мо гу при пи са ти раз ли чи то ту ма че ње. Упра во за хва љу
ју ћи сло бо ди ту ма че ња зна ко ва, гле да ње у шо љу по пи је не 
ка фе оп ста је као за ба ван хо би, те се и да ље пре но си са ге не
ра ци је на ге не ра ци ју, уз јед на ко за ни ма ње ста рих и мла дих.

36 Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. nav. de lo, str. 12.
37 Ђор ђе вић, Д. (2016) Кул ту ра ка фа не у огле да лу штам пе, Прилозисоцио
лошкојкафанологији, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 75.

38 Спа со је вић,М. (2009)ОбичајиуСрба, Ба ња Лу ка: Бе сје да, стр. 213.
39 Исто, стр. 213; Mi lo sa vlje vić, Lj. i Je lić, S. nav. delо, str. 67112, Aноним 

(без год. изд.), Вечити астро календар, Зе мун: Р. А. д.о.о. Бе о град,  
стр. 165170.

40 Aноним, нав. де ло, стр. 165.
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До ба да на у ко јем се кон зу ми ра ка фа је ве о ма те шко ја сно 
од ре ди ти. Мно гим  Ср би ма је оми ље на пр ва ју тар ња ка фа, 
ко ју пи ју са ми, у ми ру, као пси хич ку при пре му за све ак тив
но сти ко је сле де на кон тог ри ту а ла, или са чла но ви ма по ро
ди це и бли ским при ја те љи ма. Ка фа се пи је и из ме ђу до руч
ка и руч ка, а Ита ли ја не углав ном из не на ди рас про стра њен 
оби чај пи је ња ка фе у ре сто ра ну пре слу же ња руч ка, јер је 
они пи ју ис кљу чи во по сле тог обе да, ра ди по бољ ша ња ва
ре ња. По пу лар на је и по по днев на ка фа, не за ви сна од обро ка, 
ко ја се оба ве зно ну ди го сти ма у кућ ној по се ти, али је исто 
та ко че ста и као по вод за на ла же ње са при ја те љи ма у ка феу. 
Ни ве чер ња ка фа ни је рет ка по ја ва, али је мно ги из бе га ва ју 
због про ду же ног деј ства ко фе и на на ноћ ни сан. С об зи ром 
на ши рок вре мен ски ди ја па зон у окви ру ко јег је мо гу ће слу
жи ти и пи ти ка фу мо же мо за кљу чи ти да је у Ср би ји и да ље 
на сна зи при мар но тур ски оби чај пи је ња ка фе би ло ка да. 
Ка фа се слу жи и при ли ком пра знич них по се та и це ре мо ни је 
про сид бе за уда ју, у фор мал ним и не фор мал ним раз го во ри
ма, јер се афир ми са ла као сим бол дру же ња и го сто прим ства. 
О ње ној зна чај ној дру штве ној уло зи нај бо ље го во ри по зна та 
тур ска по сло ви ца „Успо ме на на по пи је ну шо љи цу ка фе тра
је 40 го ди на”41. Са вре ме ни Ср би ипак во де ра чу на о уз ра сту 
осо ба ко ји ма се да је овај на пи так, па је та ко за бра њен де ци 
уз ве о ма че сту на по ме ну „да ће им из ра сти реп”. 

Као су прот ност цр ној ка фи на ста ла је бе ла ка фа ко ја се до
би ја до да ва њем мле ка и ко ја не мо же да се по том ко ри сти за 
га та ње, већ слу жи ис кљу чи во за ужи ва ње у но вом, дру га чи
јем и не што бла жем уку су. Бе ла ка фа је при хва ће на као сим
бол сред њо е вроп ске кул ту ре, али нам по исто ри ча ру ка фе –  
Ја ну Бер сте ну (Jan Ber sten) сти же из ан гло сак сон ског све
та42. На и ме, овај исто ри чар је по ре дио арап ску цр ну ка фу са 
европ ским оби ча јем до да ва ња мле ка са ге не тич ким осо би
на ма на ро да. Та ко су Ан гло сак сон ци као то ле рант ни ји пре
ма лак то зи, скло ни ји да спа ја ју мле ко са ка фом или ча јем, 
док су Ара пи, Гр ци или Ки пра ни не то ле рант ни. Берн стен 
прет по ста вља да је то об ја шње ње и за оби чај ис пи ја ња ка
пу ћи на као ме ша ви не еспре са и мле ка у Ита ли ји ис кљу чи во 
ују тро и то ком пре по дне ва, а ни ка ко по под не, по сле руч ка, 
ка да је ва ре ње успо ре но.  

41 Ај кут, К. (2017) Турскифолклор, Ла по во: Ко лор прес, стр. 163
42 Mir ko vić, A. (2013) Ulo ga ka fe u kon stru i sa nju na ci o nal nog iden ti te ta En

gle ske, u: Naučnodruštvozaistorijuzdravstvenekulture, str. 10.
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Закључак

Ма ло цр но зр но од ко јег се мо же на пра ви ти уку сан на пи
так је од са мог от кри ћа до да нас пре шло дуг пут у раз во ју, 
кон стант но осва ја ју ћи све ве ћи број кон зу ма то ра. Пре у зе та 
од Ара па и Ту ра ка, као пред став ни ка му сли ман ског све та, 
ка фа је ушла у жи во те ста нов ни ка и оста лих ве ра у Евро пи, 
спа ја ју ћи све на ро де за сто лом у чи ну ужи ва ња и дру же ња. 
Раз ли чи ти исто риј ски ути ца ји у Ср би ји и Ита ли ји до ве ли 
су до на стан ка раз ли чи тих оби ча ја у на чи ну пра вље ња ка
фе, као и на чи ну ње не кон зу ма ци је, за др жа ва ју ћи при мар ну 
уло гу овог на пит ка као ме ди ја то ра у број ним дру штве ним 
окол но сти ма, зва нич ним, по слов ним или при ја тељ ским 
су сре ти ма. Са вре ме но дру штво у Ита ли ји је усме ре но на 
пер фек ци о ни стич ки стил крат ког, али ефи ка сног тре нут ка 
опу шта ња то ком да на, док у Ср би ји, упр кос све ма сов ни
јој упо тре би еспре са као „ка фе на бр за ка”, оп ста је оби чај 
ду го трај ног ка фе ни са ња и про во ђе ња вре ме на у дру же њу, 
што је при мар но био тур ски оби чај. За кљу чи ли смо да је у 
дру штви ма обе ју ис пи ти ва них зе ма ља, без об зи ра на при
су ство број них раз ли ка, до шло до иден тич ног про ши ре ња 
зна че ња тер ми на „ка фа” упра во због по ве зи ва ња овог чи на 
са со ци ја ли за ци јом. 
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SOCIOCULTURAL VIEW OF COFFEE IN ITALIAN  
AND SERBIAN EVERYDAY LIFE

Abstract

Nowadays, foods exclusively intended for indulgence are so often 
included in the basic human diet. Thus, we are so attached to them that 
they have become part of our everyday life, recognizable in the culture 
and the society surrounding us. Coffee is one of those foodstuffs: a 
drink known as “black gold”, which had to travel a long way in space 
and time to be in our warm cups today. Coffee, however, is much more 
than an ordinary drink that satisfies our senses of smell and taste.  It 
has eventually become a true sociocultural phenomenon which has 
acquired specific characteristics and has shaped norms of behaviour in 
different societies. In this paper we will present the significance and the 
influence of coffee on the culture of contemporary societies in Italy and 
Serbia, as well as on the formation of significantly different customs and 
rituals associated with coffee drinking. The aim of this paper is to point 
out potential cultural disagreements that could arise between members 
of these two nations due to the different historical development of the 

coffee culture that has led to emergence of different customs.

Keywords:Italy,Serbia,culture,society,cofee,everydaylife
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