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КАФАНАУРАВНИЧАРСКОМ
СЕЛУ:ОДБИРЦУЗА 

ДОКАФИЋА
Сажетак:Уовомраду суприказаниналази социолошкогистра
живањакафанауселуСтапар,којесеналазинатериторијиГра
да Сомбора, у северозападном делу Србије. У истраживању је
кориштенметодстудијеслучаја,арезултатисупоказалидаје
сеоскакафана/кафеважнаустановасеоскогдруштва,јеробавља
вишефункцијаодзначајазасело.Такођејеустановљенодасеу
сеоскимкафанама/кафеима,наособенначин,преплићутрадицо
налноимодерно.

Кључне речи: модерно, кафана, кафе, село, традиционално,
функције

Лаициобичносоциологијувидекаонекаквудосаднунауку,
која себави (пре)озбиљнимстваримаикоја са свакоднев
нимживотомнеманикаквевезе.Оназаистаможетаквада
буде, за оне социологе који свом предмету приступају на
„чиновнички”начин,каои заонекојимабављењенауком
служи јединоусврхусопственепромоције.Међутим,они
којиистраживањудруштваприступајусастрашћу,јакодо
бро знају колико социологија уме да буде занимљива, из
међу осталог и због тогаштоњенпредмет и те како јесу
„обичне”,свакодневнеситуације,оносачимесељуди,жи
већисвојдруштвениживот,непрестаносусрећу.Одтихи
таквихпредмета социолошкогистраживањамогуће је чак
итворитипосебнесоциолошкедисциплине,којеопетмо
гу бити део неких интердисциплинарних настојања да се
прецизноопишеиразумеи/илиобјасниодређенидеодру
штвенестварности.Управојетакавслучајсауделомсоци
ологијеукафанологији,науцикојасвомепредметуприлази
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на интердисциплинаран начин, повезујући историју, ет
нологију/антропологију и социологију, уз придруживање
економије,туризмологије,социјалнепсихологије,историје
уметности,комуникологијеинаукеокњижевности.1Место
социологијеуовомсплетунаукаодређенојењенимглавним
предметом:онаимазазадатакдаосветлидруштвенустрану
кафане,даиспитадруштвенеодносекојисусакафаном(на
различитеначине)повезани.

Уовомрадуауториимајузациљдапредставерезултатејед
ногмањегистраживања,(студијеслучаја),сакојимсуиско
рачилиунештослабијеистраженоподручје,подручјесео
скихкафана.Наиме,управокаоштосуселоиистраживања
селанаједномод„спореднихколосека”социологије,сеоске
кафанесутакођенедовољноистраженсегментпредметака
фанологије,нарочитокадасерадиосоциолошкојперспек
тиви.Задатакјесоциологаселадасесаоваквимстањеми
приступомнемире,већданаделу,емпиријскимистражива
њима,укажунанаучниисваколикидругизначајдруштвана
селу–укључујућитуисеоскекафане.

Кaфана,село,сеоскекафане

Досаданајозбиљнијидоприноскафанологијикоднасдали
суауторииприређивачзборникаКафанологија,објављеног
2012.године.Уовомесезборнику,изразличитихугловаи
намултидисциплинаранначин(какотокафанологијиидо
ликује)разматрајубројнетемевезанезадруштвенустрану
кафана,укључујућиинеколикопокушајадефинисањасаме
кафане.Заовопоследње,очекивано,највећезаслугеимају
социолози.

Каосоциолошкинајбитнијеодређењекафанечининамсе
њенопроглашавањеза„трећеместо”.Наиме,уживотучо
векаидруштваместаиграјувеомазначајноулогу.Тујенај
препородица,местоизкојегдолазимоиукојесе,управи
лу,увеквраћамо;затим,месторада,којеможемоимењати,
алионоготовоувекостајеодвојеноодпородице;коначно,
кафана јесте „треће место”, простор битно различит и од
породицеиодместарада,сасвојимдруштвенимспецифич
ностима.2Међу те специфичности треба убројати, између
осталог,њенуулогууконституисању јавности, затимњен
демократскикарактер,каоичињеницудасеуњој,барем

1 Ђорђевић,Д.Б.Еј,кафано,наукомоја,у:Кафанологија,приредиоЂор
ђевић,Д.Б.(2012),Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.15.

2 Маринковић,Д.Идеологија,јавностирођење„трећихместа”,у:Кафа
нологија приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012), Београд: ЈП Службени
гласник, стр. 1328. Творцем идеје о „трећимместима” сматра се Реј
Олденбург(RayOldenburg).
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закраћевреме,суспендуједруштвенахијерархија.Насвој
начин, кафана јеместо јачања социјалноги културног ка
питала.3Социолошкипосматрано,кафанапредставља јед
нуоддруштвенихустанова (институција).Установеимају
зациљдазадовољеодређенељудскепотребе,чинећитона
стабиланивредносноинормативнорегулисанначин,ака
фанасвакакозадовољавабројнељудскепотребе,нарочито
ону задруштвеношћу,којуможемосматрати генеричком.4
За нашу тему (сеоске кафане) посебно важним се чини
одређење које је далаКатринЛитарТавар (LutardTavard,
Catherine):„Кафанаједијагнозастањаукомесеналазило
калнодруштво”.5

Кафана није западњачки, већ источњачки изум. Сама реч
долазиизперсијског (апрекотурског) језика:qahvahkha
nah, којиозначавакућуукојој се кувакафа.Првакафана
забележенајеуМеки,дабисекафанезатимпојавилеуИс
танбулу,КаируиСирији.Уенглескијезикизразcoffeshop
улазипочеткомседамнаестогвека,наконштојеједанпут
никовуустановузапазиоуИстанбулу.6Одполовинеистог
века,кафанесесаЛеванташиреназапад(Лондон,Марсеј,
Беч,Лајпциг,итд).Одмахпосвомнастанкуонепостају„ле
гло”конституисањаполитичкејавности,павластиуВели
којБританији већ седамдесетих година седамнаестог века
траже од органа реда да поведу рачуна о ономешто се у
кафанама прича. Будући да су српски простори били под
турскомвлашћу,утицајЛевантасераноосетиоусфериуго
ститељства.Кафанеикафанскиживотнаставили суда се
развијајуинаконодласкаТуракаизСрбије.7

У литератури често налазимо став да је кафана изразито
везаназаградскиначинживота.ТакоС.Вујовићконстату
једа је кафана „(...) јавна градска социопросторнамикро
творевина”,каоидајеречо„(...)јавноми/илиполујавном
урбаномпростору”.8Д.Стојановић тврдида јеречо „(...)

3 Маринковић,Д. нав. дело, стр. 33 и 35;Вујовић,С.Феномен кафане
и модернизација, у: Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.58.

4 Шуваковић,У.Политичкафункцијакафанеусрпскомдруштву,у:Ка
фанологија, приредиоЂорђевић, Д. Б. (2012), Београд: ЈП Службени
гласник,стр.117118.

5 LutardTavard,C.(2010)LesCafesenFrance,Constat,NouvellesTendances
ouLieuxenVoiedeDisparition?,Темебр.3,стр.973.

6 Вујовић,С.нав.дело,стр.57.
7 Стојановић,Д.КафанекаотемељцивилногдруштвауСрбијикрајем19.

ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б.(2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.4354.

8 Вујовић,С.нав.дело,стр.57.
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једнојодкључнихинституцијаурбаногживота”,позивају
ћисеинауредбусрпскихвластииз1863.године,премако
јој јеотварањекафанадозвољеносамоуградовима.9Није
спорно, међутим, да су се кафане рашириле и по селима,
алијепроблемутомештојењиховоместоуруралнимдру
штвиманедовољноистражено.Социолози села су се сео
скомкафаномбавилисамоуспут,незалазећидубљеуис
траживањеовеустанове,узприметноодсуствоозбиљнијег
иутемељенијегемпиријскогприступа.Насеоскукафанусе
гледалокаонаградскуустановукојасепрошириланару
ралнепросторедоносећиновеобрасцепровођењаслобод
ног времена, са посебнимнагласкомнапојаву друштвено
девијантногпонашања,дотадаселумањепознатог.10Иако
суовиувидиуосновитачни,онинисупотпуниинедостаје
имсистематскоискуственопоткрепљење.У зборникуКа
фанологија налазимо веома корисна размишљањана тему
сеоскихкафанаЉ.ПушићаиД.Б.Ђорђевића(кафанакао
„сељачкифејсбук”),11каоиприлогеетнографскогкаракте
ра(П.ХристовиБ.Ибрајтнер),12опетбеземпиријскогис
траживањаместакафанеусавременом(српскомилинеком
другом)селу.

Наша намера је била управо да „заронимо” у друштвени
свет сеоске кафане, да покушамо да докучимо ко су вла
сници/особље/гости сеоских кафана и какав је њихов ме
ђусобниоднос.Такођесмонастојалидаистражимофунк
цијесеоскекафане,тј.даодредимоњеноместоуселукао
„друштвуумалом”,управоонакокакосутосаградскомка
фаномучинилибројниауториудосадауовомтекстувише
путанаведеномзборникуКафанологија.Притомесмопо
шлиодпретпоставкедајесеоскакафана,башкаоиградска,
полифункционалнадруштвенаинституција,чијасеулогау
сеоскомдруштвунеможесвестинапричуосоцијалнимде
вијацијама.

9 Стојановић,Д.нав.дело,стр.45.
10Костић, Ц. (1975) Социологија села, Београд: ИЦС, стр. 182 и 265;

Митровић,М.(1998)Социологијасела,Београд:Социолошкодруштво
Србије,стр.345346.

11Пушић, Љ. (2012) Градске кафане као кодови урбане географије, у:
Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б.(2012),Београд:ЈПСлужбени
гласник,стр.136137;Ђорђевић,Д.Б. (2012)Прилозизасоциолошку
кафанологију, уКафанологија, приредиоЂорђевић,Д.Б. (2012),Бео
град:ЈПСлужбенигласник,стр.207208.

12Христов,П. (2012)Крчмау бугарском селу – „кућа ђавола”илидру
штвенаинституција,у:Кафанологија,стр.371376;ИбрајтнерБ.(2012)
Винопилинасат,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.Б. (2012),
Београд:ЈПСлужбенигласник,стр.573576.
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Метод

Будућидасмоконстатовалидасерадиослабијеистраже
номподручју,логичноследидајетуморалодабудеречио
ономештосезовеексплоративноистраживање,акојесе
организујеи спроводиу случајевимау којима је сампро
блем мањевише слабо истражен. Отуд и избор метода –
студијеслучаја–помоћукојегјемогућедобитиразноврсне
податкеоистраживанојпојавиитакочитавустварразумети
„подубини”,штојепосебнобитнозаформирањехипоте
за у неким каснијим, обимнијимистраживањима.13Према
мишљењуВ.Милића,методстудијеслучајајепосебноко
ристан„(...)кадасерадиосвестраномпроучавањуцелини
појединчевогискуства,појава,установаиорганизација”.14

ЗаштобашселоСтапаристапарскекафане?Уразмишља
њимаопредметуистраживањазакључилисмодабиСтапар
биодобаризбориздваразлога:прво,селојеауторимабли
скоиоњемуимајубројнапримарнаискуства–удруштве
ним наукама ово уопште није неважна чињеница, јер она
можезначајнодопринетиправилномразумевањуистражи
ваногпроблема;друго,собзиромнавремекојенамјебило
нарасполагању,уовомсеселуприкупљањеподатакамогло
извршитинанајједноставнијиинајјефтинијиначин(аутори
сунатеренукористилиискључивосопственересурсе,без
ичијефинансијскеподршке).

Каоштотоипредвиђаметодстудијеслучаја,извораподата
кабилојенеколико.Најпре,тојебилалитератураосамом
селу,чијијеједанодтворацабиоипознатиписац,Стапарац
порођењу,М.ЈосићВишњићиузпомоћкојесмоосветлили
прошлост стапарских кафана.Када је реч о броју станов
ника у селу, коришћени су најновији статистички подаци
изпубликацијеРепубличкогзаводазастатистику.Најзани
мљивијеинајкориснијеподаткеосадашњемтренуткуиста
њуусеоскимкафанамадонелоје,наравно,теренскоистра
живањеукојемсмокористилиинтервјуинепосреднопо
сматрање;уексплоративнимистраживањима,квалитативни
методиитехникеимајунарочитоместо,јерсењимаразу
мевањеистраживанепојавепродубљује.Интервјуисубили
структурисаногтипа,вођениузпомоћосновезаразговор.У
формалномсмислуобављеноихјешест,искључивосавла
сницимакафанаикафеа(потри),алијевођенихразговора
устварибиломноговише:неструктурисанихинтервјуаса

13Yin,K.R. (2009)Case StudyResearch. FourthEdition,ThousandOaks:
SAGEPublications,Inc.

14Милић, В. (2011)Основи методологије искуственог истраживања у
друштвенимнаукама,Београд:Заводзапроучавањесела,стр.125.
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учесницима/познаваоцимакафанскогживотауселунекада
исадбилојенајмањејоштолико.Овометребадодатиито
дасусегостикафана/кафеаукојимасмоводилиразговоре
укључивалиуњих,очигледножелећидаионидајунекакав
својдоприноснашемистраживању.Прикупљањеподатака
обављенојеаприламесеца2016.године.

Искуствоистаживачана теренумоглоби се, безпретери
вања, назвати пријатним и социолошки инспиративним.
Свистановнициселасакојимасмобилиуконтактубилису
спремнинаразговор,отворениипонекадчакнестрпљиви
данампренесу,доудетаље,оноштонасјезанимало.Ујед
номбројуслучајеваразговорнијебилолаконизавршити:
наједнусепричунадовезиваладруга,надругутрећа,асвеу
простосрдачнојиприснојатмосфери.Такосеинаовомслу
чајупотврдилодугогодишњеистраживачкоискуствопрво
потписаногаутораостановницимаселакаоизузетно(како
социолошки,такоиљудски)захвалнимсаговорницима.

Стапарскекафаненекадисад

СелоСтапарналазисенасеверозападуБачке,натериторији
ГрадаСомбораодкојегјеудаљено14километарауправцу
југа.Стапарлежина94метранадморскевисине, ањегов
атаробухвата8.450хектараиграничисесаатаримадевет
места: Сомбора, Сивца, Малог Стапара, Крушчића, Бач
ког Брестовца, Дорослова, Сонте, Свилојева и Пригреви
це.15Селојенасталополовиномосамнаестогвека,кадасу
аустријскевласти,желећидаузДунавколонизујунемачко
становништво,Србе,насељенеузДунавкрајем седамнае
стогипочеткомосамнаестогвека,војномсилом,узоружане
сукобеипаљевине,протералиизместаБокченовићиВра
њешево(Апатин),каоисапустараНеорићиЂурић(При
гревица).ПротераниСрбиосновалисуновонасеље,назва
ноСтапар.Утокуреволуционарнихзбивања184849,Ста
парјевишепутанападанодстранемађарскевојске,абра
нилису гамештаниидобровољциизКњажевинеСрбије.
ТокомДругог светског рата село се сачувало од разарања
пресвегазбогтогаштојеималодобреодносесасуседним
мађарскимселомДорословом,тј.затоштосуДорословча
нигарантовализаСтапарце;Стапарцисукомшијскомселу
услугувратиливрлобрзо,кадаје1944.уовајкрајдошлапо
бедничкаЦрвенаармијаиЈугословенсканародноослободи
лачкавојска.ПериодкомунистичкевластинијезаСтапарце
биопосебнопријатан,јерсенисууклапалиуидеолошкеи

15Божин,М.иЋурчић,Б.(2002)Стапар.Причеијунаци,НовиСад:Terra
nova,стр.8.
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друге„кључеве”.Жбирисукомунистичкимкомитетимаре
довнопреносилигласдасуСтапарцијединствени:„Свису
закраља!”16

БројстановникауСтапару јеудругојполовинидеветнае
стогвекапрешаопетхиљада,алиседоданастајбројзна
чајносмањио,заокоједнутрећину.Главниузрокјесуодсе
љавањауградове(пресвегауСомбориНовиСад)исмањен
наталитет.СтановнициСтапарасускоростопроцентнопри
падницисрпскогнарода,рачунајућитуинеколикостотина
досељеника из Босне и Херцеговине и Републике Српске
Крајине (Баније,Лике иКордуна), који су у село стизали
токомшездесетихи седамдесетих годинапрошлогвека, а
највишенаконетничкогчишћењасрпскихкрајеваудана
шњојХрватској1995.године.

Табела1.БројстановникаСтапарапремапописима19482011;
Извор:Упореднипрегледбројастановника19482011(2014),

Београд:Републичкизаводзастатистику,стр.34.
УСтапаруданасживинештовишеодтрихиљадестанов
ника,одкојихседобардеобавипољопривредом,нарочи
торатарством;Стапарцисубилирекордериупроизводњи
кукурузајошубившојЈугославији.Стапаримасопствени,
сеоскиводовод;канализацијенема,уупотребисусептичке
јаме.Школапостојивећвишедвавека,аданашњаносина
зив„БранкоРадичевић”.Радемеснаканцеларијаипошта,а
Стапарцимаданаснајвишенедостаје банка (донедавноих
јебилодве)–имајусамоједанбанкомат.Сеоскацркваса
грађена је 1776. године; сеоска слава јеВеликаГоспојина
(28.август),којасеиукомунистичковремеобележавалабез
прекида.Стапарцисе,измеђуосталог,дичеибројнимис
такнутимличностимарођенимуњиховомселу,каоштосу
нпр.МирославЈосићВишњић(писац,кандидатзаНобело
вунаграду),ДинкоДавидов(секретарСентандрејскогодбо
раСАНУ)иСрбославИвков(једаноднајпознатијиххармо
никашаубившојЈугославијиудругојполовинидвадесетог
века),алиисвојимфудбалским(„Хајдук”,основан1923)и
стонотенискимклубом(„Гусар”,основан1961.године).17

16Исто,стр.9;Буквић,М.(2003)Апатинкрозвекове,Апатин:Бирограф,
стр.4147.

17Божин,М.иЋурчић,Б.нав.дело;ЈосићВишњић,М.(2000)Малаенци
клопедијаСтапара,БеоградСтапар:Књижевнафабрика„МЈВидеца”.

Година 
пописа

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

Број 
становника

4.811 4.925 4.582 4.242 3.988 3.795 3.720 3.282
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Стапарскекафанеикафанскиживотмогуће јепратитиод
временаизмеђудвасветскарата.18Закафанусеовде,иначе,
најчешћекаже„бирцуз”,штојеречкојадолазиоднемачког
Wirtshaus(„газдинакућа”).ПреДругогсветскогратанасред
селасеналазио„Великибирцуз”,којијепресвегабиосвра
тиштепутникаиимао„паркинг”за50коњаи20кола.Вла
сник„Великогбирцуза”дугојебиоРадишкоКатанић.Го
дине1929.уселујеизграђенхотел„Меран”(власникјебио
СтеванКовчинТата),начијојсумансардиспаваликакого
сти,такоипевачицеисвирачикојисунаступалиухотелској
кафани.Наконрата,стапарскодржавноугоститељскопред
узећетакођесезвало„Меран”,докјеседамдесетихгодина
прошлогвека,наизласкуизселапремаСомбору,изграђен
имотелсаистимименом.Мотел„Меран”имаојекафануса
двесалеиуњојсуредовносвиралитамбураши;годинама
је ово било једно од најпривлачнијихместа за излазак на
вечеруимузикуусомборскојопштини.

Кафану„КодЂоке”изградиоје,такођепреДругогсветског
рата,ЂокаИвков.Послератаионајенационализована,али
јеосталаједноодглавнихместазаигранкеисличнезабаве.
Тујебилаикухињаимузикасапевачицама,анекиодчестих
гостијубилисупознатиглумциМиодрагПетровићЧкаљаи
МијаАлексић.Укафани„КодЂоке”ТомиславПетернекје
1961.годинеснимиочувенуфотографију„Циганчицаводу
гази,овако,овако!”

Власница кафане „КодПавке” била јеПавкаСтајшићи у
њојсусе,послесточнихвашараипијачнихдана,окупљали
трговцикоњимаидругомстоком.Овајбирцузјеимаоиби
лијарикуглану.Билијарикуглануималесубројнестапар
скекафане.ИванЛукићКикабиојепознатибирташчијаје
кафанаималалетњубашту,нарочитопопуларнуосамдесе
тихгодинадвадесетогвека.Тихистихгодинанајвећакафа
најебилаонауЗадружномдому,којујеосновалаиводила
Земљорадничка задруга „Прва војвођанска”. Руководиоци
задругесхватилисудасенеисплатидаДом„зврји”празан,
пасуотвориликафанусароштиљемимузиком.

Укафану„КодМареиДује”седамдесетихгодинајенавра
ћаопознатифудбалерДраганЏајић,увремекадајеслужио
војнирокнасомборскомаеродрому.Познатајебилаикафа
на„КодПрде”,којујеводиоМиркоКојинПрда,најпознати
јикуваровчијегпаприкаша(омиљеногуовомкрају)несамо
уСтапару,већишире.„Лакуновакафана” (ВујицаСимин

18Стапарскекафанеупрошломвременуприказанесунаосновумоногра
фијаоовомселу(Божин,М.иЋурчић,Б.нав.дело;ЈосићВишњић,М.
нав.дело),каоинаосновунеколиконеструктурисанихинтервјуа.
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Перић)билајечувенапостапарскимтамбурашимаигајда
шуГојкуВукобратовуКоци.УВујицинојкафанисугости
честоостајалиипослефајронта,кадаимјепеваосамгазда,
док се пиће точило бесплатно. ГајдашКоца је, када мало
вишепопије,ређаоодчегасесастојегајде:глава,карабица,
рог,мехови,мешина,бас,прдаљка,уводиитрака–српска
тробојка.

ИмаојеСтапаринеколикочарди.Уједнојодњих,којује
водио РадаМиловановЧура, 1958. била су изграђена два
базена,великиимали(задецу).Малибазенјебиоусенци
великогдуда,аовокупалиштејеималоитравњакзасунча
ње.Наравно, газда јекупањенаплаћивао гостимакојих је
биломного,јерутовремејошувекнијебиопрокопанканал
ДунавТисаДунав.

Осимнаведених,бирцузајеуСтапарубилојошдоста,док
јебирташа(углавномСтапараца,алииљудисастране)било
вишедесетина.Уцелинигледано,Стапар јеудвадесетом
векуимаобогат,разноврстанизанимљивкафанскиживот.

Данасуовојсферивладалакоуочљиваинаизгледприлично
оштраподеланатрадиционалнекафане(бирцузе)имодер
некафее(кафиће),којисемеђусобомразликујупомного
чему,одентеријераиекстеријера,прекооногаштосвојим
посетиоцимануде,затимструктурегостију,сведопристу
па послу који имајуњихови власници. Бирцузи и кафићи
постоје напоредо, сваки са својомклијентеломи сваки са
својомнарочитомулогомусеоскомдруштву.

Активникафеи(кафићи)уСтапару

Кафересторан(ранијекафеклуб)Time

Тренутно најпопуларнији кафић (кафе) у Стапару.Налази
сеусамомцентрусела,непосреднопоредосновнешколе.
Отворенје2010.године,анажуркекојесусеовдевикен
доморганизоваледолазилисумладиизцелогЗападнобач
когокруга,пачакиизРепубликеХрватске(изсрпскихсела
ублизинигранице:Трпиња,Боботаидр).Наконштојеуве
денакухиња,преотприликегодинудана,овевикенджурке
престајудасеодржавају.Тренутно јеуизградњипосебна
халаукојојћесеорганизоватижуркеикојасеналазииза
самоглокала,удворишту.

КафебарипицеријаПајцин

Почеосарадомсрединомпретходнедеценије(2006).Нала
зисенараскрсниципутевазаДорословоиБачкиБрестовац
(обапутаводеуопштинскоместоОџаци),ублизинисеоског
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парка.Осимпића,овајлокалимаиврлоразноврснупонуду
хране:роштиљ,пице,бурито,палачинке,сладолед,кокице.
Усамомлокалујеибилијар,пикадо,стозастонифудбал;
тусуипокерапаратииелектронскирулет,чакиспортска
кладионица(заовајселокалпоселупричадаму„јошса
морингишпилфали”).Овдесетакођеповременоорганизују
журке,аудвориштусеналази„летњадискотека”укојојсе
журкеорганизујутокомлета.

Жис

Кафићотворен,каоипретходни,предесетакгодина.Првих
годинанаконотварањабиојенајпопуларнијеместозаизла
скеуселу.Уњемурадикладионица,атусуиелектронски
рулетипокерапарати.

„IdrinkbeerkodDžonija”

Кафићотворенпретригодине(2013),наконзатварањане
кадврлопопуларногкафића„Pink”,којијебиоместооку
пљања љубитеља рок/хардрок/метал музике. Комплетна
клијентела,заједносаконобарицом,пресељенајеуовајло
кал.Локалсеналазиусклопувласниковепородичнекуће,
науглунакојемседвеулицеспајају.Овдесеокупљајуиљу
битељимотоцикала,тусеорганизујеимотосусретусклопу
„Госпојинскихвечери”(културнеманифестацијекојапрати
сеоскуславу).

Активнекафане(бирцузи)уСтапару

КодБуше(КафанаКрмпотић)

Смештенанаглавнојулици,прекопутапарка,испредауто
бускестанице;радибезпрекидаод1981.године.Упоседу
јесадашњегвласника(некадаконобарауистојкафани)од
1993.године.

КодПрде

Налази се у делу села који се зове „Бара”, на самомуглу
УлицеКраљаПетраIиУлицеПартизанске.Некадашњивла
сник,МиркоКојин,имаојенадимак„Прда”ибиојенајпо
знатијикуварстапарскоговчијегпаприкаша.Наконњегове
смрти,наместокафанеотворенајепродавница,анедавно
(2013)јеМирковунукодлучиодапоновоотворикафану,са
старимназивом.
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Гуслар(Кајганинакафана)

ОвасекафанатакођеналазиуБари,алинадругомкрају,на
самомизлазуизсела,премапутузаСивац,аунепосредној
близинистадионаивашаришта.Упитањујенајстаријака
фанауселу,којујеосноваопрадедасадашњегвласникајош
1903.године,штозначидаради(сапрекидима)већвишеод
стотинугодина.

КодМише

Радиод1990. године.Њеноснивачивласник јеуСтапар
дошаокаоконобар,ожениосеисазидаокућуукојојсена
лазиикафана.Данасукафанирадииспортскакладионица.

Нашимсмоистраживањемобухватилитрикафеа(„Пајцин”,
„Time”и„IdrinkbeerkodDžonija”),каоитрикафане(„Код
Буше”,„КодПрде”и„Гуслар”).Насвихшестместавођен
јеразговорсавласникомлокала,којисечестопретвараоу
„групниинтервју”саприсутнимособљеминарочитогости
ма.Наовомместуукратко,коликонамтопростордозвоља
ва,преносимоосновненалазедокојихсмодошлиикојинам
осветљавајуулогукафана/кафеаудруштвуселаСтапара.

Оснивачииуједновласницикафеасу,безизузетка,млађи
људи,штојесвакакоочекиванојерјеуселукафе„млађи”
одкафане.Двојицасустаростиодпочетрдесет,аједанима
двадесет и девет година. Код двојице власника („Time” и
„Пајцин”) приметан је наглашен предузетнички приступ
угоститељству,саосновномнамеромдасезарадиноваци
дасе,самоакојетомогуће,делатностиспектаруслугапро
шире.Обавласникадолазеизпородицаукојимасе неки
однајближихсродника(отац,брат,паисамвласник)баве
пољопривредномпроизводњоми/илитрговиномпољопри
вреднимпроизводимаирепроматеријалом.Власниккафеа
„Time” каже да је „(...) одувекжелео да се бави овимпо
слом”; власник „Пајцина” (чији је отац директор задруге,
брат музичар, а он сам има завршену средњу угоститељ
скушколуипетјегодинарадиокаоконобар)истичедасу
гамногиодговаралиодотварањалокала,упозоравајућида
„(...)нијенаглавнојулици”,алидајеонвероваодаћеуспети
идајеуспео.Заиста,уовадвакафеаспектаруслугајенај
шири:овдеможетедобитиихрану(одроштиља,прекопи
ца,сведопалачинки)ипиће,аимајуиуслугу„кетеринга”,
уградовимавећдужевремеприсутну.

Власници две од три испитиване кафане старији суљуди
(педесеттриишездесеттригодинеживота),саизузетком
власникакафане„КодПрде”,којиимадвадесетишестго
дина.Засватривласникатрадицијаимамноговећуулогу
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оджељедасезарадиновац,чакбисемоглорећида језа
њихвођењекафаненачинживота,анепосао.Власникка
фане„КодБуше”језасвојукафанувезанвећвишеодтри
деценије,најпрекаоконобар,азатимкаовласникиконобар;
власник„Гуслара”долазииз„кафеџијске”породице–исту
кафануводилисуњеговпрадеда,дедаиотац;коначно,мла
дивласниккафане„КодПрде”заправонастављаоночиме
себавиоњеговдеда,оснивачкафане.Устапарскимкафа
наманудисепиће(изборјенегдеужи,негдемалошири),а
хранеу„редовној”понудинема,већсамокадасунекакви
договоренииорганизованискупови;тадајето,поправилу,
паприкаш.

Изузетакмеђукафеимаје„IdrinkbeerkodDžonija”,којије
заправосличнијикафани,негокафеима„Пајцин”и„Time”.
Зањеговогвласникабитивласниккафићајестеначинживо
та,нештомноговишеодделатностикојомсезарађује.

Разликаизмеђупредузетничке(модернистичке)итрадици
оналистичкеоријентације видљива јеикада серадио за
посленомособљу.Кафеи„Time”и„Пајцин”имајупопет
шест запослених, разних профила (конобарице/конобари,
куварице, чистачице) имлађег узраста.По правилу, запо
сленидолазеизсела,алиимаионихиздругихместа:„Ни
супроблемнипутнитрошкови,акојеупитањуодговоран
радник”.Флуктуацијараднеснагепостојиуовадвакафеа,
алијеготовонеприметнаукафанамаиукафеу„Idrinkbeer
kodDžonija”;вишеодтога,уњимарадечлановипородице.
Код„Џонија“судвеконобарице:власниковасупругаијед
надевојка;„КодБуше”власникјеуједноијединиконобар,
а додатнарадна снага се ангажује самоповремено,према
потреби;у„Гуслару”радедвеконобарицестаријеодпеде
сетгодина,одкојихјеједнасупругавласникова;„КодПрде“
суједанконобариједнаконобарица,обојесредњихгодина.

Посетиоцикафеаикафанасуразличитогузрастаипола,али
јеприметнодајеукафеимавишеонихмлађих.Најшароли
кије „друштво”окупљасеуTimeуи „Пајцину”,укојима
свакодобаданаимасвојуклијентелу.Укафе„Тime”,који
сеналазинаглавнојулици,честонавраћајуиљудикојису
упролазу,„(...)данештопопијуипоједуипровереимејл”;
таквихјечакполовинаодукупногбројагостију.Укафеи
мајемушкарацавише,алиненедостајенижена,поготово
онихмлађих;укафанамаженаготовоиданема,осимко
нобарица.Нанашепитањеуједнојодкафанадалидолазе
ижене,једанодгостијујелупиошакомосто,узвикнувши:
„Таманпосла!”.Премдаи„Time”и„Пајцин”имају,уз„про
лазне“,сталнегосте,можесезапазитидасусталнигости
једноодглавнихобележјекафана(каоикафића„Џони”).У
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„Гуслар”долазераднициизмлинаииззадруге,анаилазе
исељацикојиидусањиве.Нијереткаситуацијадасувла
сник,особљеигоститакотесноповезани,датовишеличи
напримарнугрупу,која језаправомноговишеод„трећег
места”.Примераради,власниккафане„КодБуше”нам је
показиваофотографијенакојимасуонисталнигостинана
чиннакојисепоказујупородичнефотографије.Другипри
мерјеизкафића„Џони”:„Свисмоовдена’браћала’...Овде
долазисталнодруштвокојесеиначедружиимимокафане.”

Сасвимочекивано,уекономскибољемположајусувласни
ци кафеа са предузетничком оријентацијом. Један одњих
(„Time”)кажедасе„(...)одовогпосламожеживети,алине
луксузно”,докјезадругог(„Пајцин”)кафесамодеоукуп
них економских активности. Супротно, власници кафана
углавномподвлачетешку(исветежу)економскуситуацију,
спомињућивеликепорезеидоприносеислабукуповнумоћ
становникасела:„Некадсамузвечерупродаваоипогајбу
вина,асадаједвадвелитре.”

Економскафункцијакафанеикафеанеисцрпљујесеупри
ходима које остварују власници и особље. Као и у граду,
уњимасесрећупословниљудииводепословниразгово
ри.Овопосебнопосебноважизакафеекојеводевласници
предузетничкеоријентације:тусеорганизујупословниса
станци и склапају различити договори. Ради се о послов
нимљудимаизСтапара,алинесамоизСтапара,негоииз
другихместа, рачунајући ту и градове.У кафанама, опет,
укојезалазепољопривредници,каоидругикојиимајупо
љопривредногаздинство,наделујеразменаинформацијао
ценамастоке,кукурузаисл.Чакионисељаникоји,иначе,у
кафаненазалазе,дођукакобичуликакосекрећуценеонога
штоонипроизводеилиморајудакупе.

Премаизјаваманашихиспитаника,политичкафункцијака
фана/кафеауСтапарунијепосебноразвијена.Ниједанема
разговораополитичкимтемамаидауњихнезалазељуди
којисебавеполитиком,алисенеможерећидапостојека
фане/кафеиукојимасеокупљајуискључиво(илипретежно)
заговорнициједнеполитичкеоријентације,нитисеуовим
локалимаорганизујунекаквастраначкадешавања(састан
ци,митинзии сл).Предузетничкиоријентисани власници
кафеа посебно истичу своју политичку неутралност, коју
објашњавајусвојомнамеромдакруггостијунипоштонесу
жавајуидасвојелокаледржеотворенимзасвепосетиоце.
Ополитицисеобичновишепричапредизборе,амаксимум
политичкогсукобљавањајестекадапредставнициједнепо
литичкеоријентацијеседнузаједансто,другезадруги,па
једнидругимадобацујуишалесе.Укафанамакојенисуу
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центруселаполитичкихразговорајеврломало:„Овденема
никодапричаополитици.”

Културнорекреативнафункцијакафана/кафеауСтапарује
свакакодоминантна.Укафанамасенедељомокупљајулов
ци(„КодПрде”,„Гуслар”),којинајчешћеспремајуза јело
оноштотогаданаулове.Кафана„КодБуше” је већвише
оддвадесетгодинаместоокупљањаузгајивачаиљубитеља
коња; сваког четвртка они се овде срећу и воде бескрајне
разговореокоњима;сведосвојесмрти,нањиховимјесу
сретимаовчијипаприкашкуваоМиркоКојин„Прда“.Ову
кафанузовуи„Малацрква”,затоштосеуњусвраћапосле
литургијеитоуданеукојимаимамного„свечара”(оних
којиславеодређенукрснуславу);попијесепићедва,пасе
иде кућина ручак.Специфичност кафеа „I drink beer kod
Džonija”јесумотосусретиусклопу„Госпојинскихвечери”,
накоједолазе„бајкери”изСрбије,алииизиностранства.
Уовомјекафеурокенролобавезан(23путамесечноовде
свирајурокенролбендовиизоколине), док суу кафанама
обично тамбураши ти који увесељавају госте. У кафеима
„Time”и„Пајцин”организујусежуркезамладе,каоираз
личитагостовањапознатихпевачаимузичкихгрупа.Про
шле(2015)годинеуTimeујепеваоМирославИлић,анај
вишепосетилацаимауданесеоскеславе(до1200људи).У
овадвакафеаможесечутиразличитамузика,одтамбураша
доонемодерне;кадасунекакваважнаспортскадешавања,
она се прате у локалима, на ТВ пријемницима.Да ни ка
феинеодустајуодтрадицијеговорииподатакдасеукафеу
„Time”заБожићредовнораспростреслама,кувавино,све
уз коњанике.Божић се славии у локалу „I drink beer kod
Džonija”:иовдесекувавино,печесепрасеислуша,нарав
но,рокенролмузика.Укафани„Гуслар”сниманасуидва
филма, једаннаши једанмађарски:„Кажуданисунашли
старијукафану.”

Кафана/кафејеиместонакојемсесклапајупријатељства,
алиибракови.Власник„Џонија” јесвојусадашњусупру
гу запросио башу свом кафеу на Бадње вече: „Добила је
шелнууместопрстена.”Укафани„КодБуше”одржанесу
идвесвадбе,анезаостајуни„Time”ни„Пајцин”,чијивла
сницикажудасеуњиховимлокалимаупозналобардесет
двадесетпаровакојисукаснијесклопилибрак,каоидаје
„остварен” велики број момачкодевојачких веза. Као и у
друштвууопштеиукафанама/кафеимаимасукоба(свађа,
туча), алиоњимавласницинерадо говоре,наглашавајући
дасерадиоспорадичнимпојавама.Акадасеидесе,суко
бљенестранеобичнонапустелокал(самоиницијативноили
назахтеввласника)ичитавустваррешавајунегдедругде.
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Понегдекафанскесвађеличенапородичне,као„КодБуше”:
„Мисеовдепонекадизамеримо,збогбезвезенечег.Ујутру
поновосвелепо,каодаништанијебило.”

Медијска (информациона) функција кафана/кафеа заузима
битноместоуживотусела.Овдеседолазидасечујуново
сти,илидасенекевестидругимапренесу.Осиминформа
цијавезанихзаекономскуделатност(ценепољопривредних
производаисл),улокалимасемогучутиновинеизбројних
области сеоскогживота: „Има трачева коликохоћеш, сед
нешислушашпричецеодан,штотеинтересујеиштоте
неинтересује”;„Идупричеодкафанедокафане,бржеод
људи,поготовонакићене,увекјетогабилоиувекћебити“;
„Тојезакафанестандардно,акодберберајејошгоре“.То
јестеправило,алионоимаиизузетак,кафе„Idrinkbeerkod
Džonija”:„Овдедођуљудидасеопустеипопијупиво,не
оптерећујусетуђимживотима.”

Погледубудућностразличит је.Доквласницикафана (са
додаткомкафеа„IdrinkbeerkodDžonija”)вишегледајукако
ћеекономскиопстати,амањеразмишљајуодиверсифика
цијиактивностииинвестицајама,у„Пајцину”иTimeуна
сампосаогледајупрагматичније.Власник„Пајцина”сесве
вишеукључујеу„кетеринг”(осимуСтапар,хранаседоста
вљаиусуседнаселаДорословоиБачкиБрестовац),видећи
тумогућностзазараду(„Ценеуселусуниженегоуграду,
иначенебиникодолазио”),доквласниккафеа„Time”гради
халузаорганизовањежуркиигостовањаестраднихзвезда:
„Јасамтежуркеранијеорганизоваонапољуиондагледаш
унебо.Веомајестреснокададоводитегостовањеод35хи
љадаевра,агледатеунебохоћеликишакојаможесведа
вамупропасти.Затосамсеодлучиоданаправимхалу.”

Измеђубирцузаикафића

Мишљењасмодајенашеистраживањејаснопоказалонај
мање две ствари, до сада у литератури о овом проблему
самонаслућиване.

Прво,башкаоуграду,сеоскакафана/кафејеполифункци
оналнаустанова.Истичусекултурнорекреативна,економ
скаиинформативнафункција,каоифункцијаграђењараз
личитихдруштвенихвеза,укључујућиипримарне(бракови
ипријатељства).Јединафункцијакојаје,чинисе,уселупо
нешто„закржљала”, јестеполитичка.Међутим,остајепи
тањедалибиподробнијеистраживањеважностиовефунк
циједало,можда,понештодругачијерезултате:друштвени
значај и пролазност моћи, које политика оличава, поне
кад знадаиспитаникедржи„затвореним”.Како годбило,
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полифункционалностсеоскекафане(атимеињеноважно
местоусеоскомдруштву)неможеседоводитиупитање.

Друго,наовомпољувладаособена„смеша”традиционал
ногимодерног.Притоме,поделанатрадиционалноимо
дерно не поклапа се у потпуности са поделом на кафане
(бирцузе) и кафее (кафиће). Тачно је да међу власницима
кафеаимаонихпредузетнички(модернистички)оријенти
саних,каоидакодвласникакафанапревладаватрадицио
налистичкаоријентацијанакафанукаоначинживота(осо
бенупоткултуру),алијетакођетачнодапостојеивласници
кафеакојисвојпозивсхватајунаистиначинкаовласници
кафана.Вишеодтога,ниједанкафеније„оперисан”одтра
диције:Божићсеможеславити(ислависе)иузрокенрол
музику,сасламомнаподукаотрадиционалнимелементом.
Очигледно једаономодернонепотиреупотпуностионо
што је традиционално и да се, судећи барем према сео
скимкафанамауСтапару,јошкакоможебитиимодерани
традиционалануистовреме.

Ауториовограданепокушавајудатврде(нититометоддо
звољава)дањиховиналазиважезасвакосело,алисенадају
даћесвакобудућеистраживањесеоскихкафанаморатида
водиотимналазимарачуна.Акотакобуде,ондајеекспло
ративноистраживањесеоскихкафанауСтапаруиспунило
својусврху.
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COFFEESHOPSINFLATLANDVILLAGES:
FROMBIRCUZTOCAFÉ

Abstract

This paper presents the findings of a sociological research of cofee
shops in thevillageofStapar (NorthwesternSerbia,near theCityof
Sombor).Thecasestudymethodwasused,andtheresultsshowedthat
aruralcofeeshop/tavernhasbeenanimportantruralinstitution,since
itperformsseveralfunctionsforaruralsociety.Thefindingsalsoshow
thatinruralcofeeshops/tavernsitispossibletofindaspecialmixof

modernityandtradition.

Keywords:café,coffeeshop,functions,modernity,rural,tradition


