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ИДЕОЛОГИЈА, ЈАВНОСТ И РОЂЕЊЕ
„ТРЕЋИХ МЕСТА“

У овом раду аутор се бави везама између идеологије, јавности и „трећих ме-
ста“, односно кафана у најширем смислу речи. Док је „прво место“ посвећено тајно-
сти или полутајности породичног живота, „друго место“ контролисаној продук-
тивности у сфери рада, „трећа места“ представљају просторе на маргинама поли-
тичке и медијске јавности и скривалачке стратегије живота грађанске породице.
Аутор наглашава да постоје веома чврсте историјске и друштвене везе у симулта-
ној генези грађанске јавности и грађанских слобода, идеологије (као визије друштвеног
света који се може мењати људком интервенцијом и мобилизацијом), грађанске кри-
тичке јавности приватних, слободних појединаца (који јавно резонују) и „трећих ме-
ста“ као једних од кључних генеративних чинилаца у настанку модерног грађанског
друштва. Посебно се наглашава спрега комуникативне револуције, штампаних меди-
ја и улоге „трећих места“ у настанку и развоју идеологије и критичке јавности. 

Кључне речи: идеологија, критичка јавност, „трећа места“, комуникативна ре-
волуција, модерно друштво

Увод: 
одсутност референци као мотив

Социолошка литература симптоматично оскудева у оним текстовима који
су посвећени граничном простору јавног и приватног – оном простору/подруч-
ју које је истовремено на маргинама две велике, монолитне сфере модерног дру-
штва – грађанске јавности и грађанске породице. Стога, не улазећи у дубље раз-
логе одсутности, што треба да буде тема неког посебног рада, може се постави-
ти питање на чега реферирати? Од чега или од кога кренути? Који је то „корпус“
литературе који може да послужи као референтни оквир бављења темом кафа-
на? Још теже је потражити одговор на питање у ком теоријском кључу писати.
Има ли тог теоријског кључа? Теоријско-литерарног оквира? Има ли барем ре-
лативно прихватљивог теоријског нацрта, радних, прелиминарних концептуал-
них схема које би могле да послуже као оквири за једну пролегомену о неоправ-
дано маргинализованој социолошкој теми каква је ова о кафанама – или како их
је Реј Олденбурд (Ray Oldenburg) назвао сјајним трећим местима – The Great
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Good Place (Oldenburg, 1989). Као једно од најцеловитијих дела посвећених кафа-
нама (у најширем смислу речи), Олденбургово дело Сјајна добра места1 старо је
тек нешто више од двадесет година. Дакле, једној науци, једном дискурсу који пер-
манентно подсећа на значај давно датог обећања о улози сопствене рефлексивно-
сти или како је приметио Том Ботомор (Bottomore) – сталној медитацији о соп-
ственом пупку (Bottomore, 1977: 37) – промакао је историјски детаљ да саме те со-
циолошке рефлексивност не би ни било, или барем не на овакав начин, да она ни-
је једним својим битним делом потекла из европских кафана – трећих места осам-
наестог и деветнаестог века. Ако не пупак о којем говори Ботомор, онда је заси-
гурно један важан крвни суд повезивао кафану и социолошку рефлексивност оли-
чену у култури критичког дискурса коју свака проницљивија социологија брижно
негује. Штавише, могло би се рећи да је њена непосредна предисторија рођена у
француским салонима, а њена рана историја рађала се у немачким кафанским дру-
штвима (Tischgesellschaften), енглеским пабовима, пивским кућама и кафеима
(Pubs, Coffee-Houses, Ale-Houses) и каснијим, постсалонским париским баровима
и кафеима. Стога је вредност овог Олденбурговог дела вишеструка. С једне стра-
не, оно је скренуло пажњу на друштвени значај и функције трећих места, као што
је, с друге стране, скренуло пажњу на то да ово није мање вредна социолошка те-
ма од свих оних које су се последњих деценија фрагментисале у социолошке под-
дисциплине (социологија спорта, социологија забаве, социологија тела итд.). У ве-
ликој мери латентна по својим функцијама за социологију, ова је Олденбургова
књига скренула пажњу да садашње социолошко бављење кафанама једино може
да се гради на фрагментима великих и значајних дела која су, заправо, посвећена
другим темама. Свакако Јирген Хабермас и његово Јавно мњење, али можда још
више Алвин Гулднер и његова Дијалектика идеологије и технологије; Сенетов
Нестанак јавног човека, Козеров Човек идеја, Патнамова књига Куглати сам,
Лефеврова Критика свакидашњег живота. Зашто не, на посредан начин и Ве-
бленова Теорија доколичарске класе и први том Броделове Материјалне цивили-
зације, економије и капитализма. Исто тако, или можда насупрот ономе што је
важно за социологију кафана стоји вишетомни Аријесов и Дибијев опус посвећен
приватном животу – Историја приватног живота. Тај зид којим је ограђена ин-
тимност и тајност породичног живота пандан је ономе што социологија може да
пронађе у друштвеном животу кафане. Коначно, та фрагментираност социоло-
шког бављења кафанским обликом друштвености без нарочитих интелектуалних
напора може да реферира на великог класика Георга Зимела и његовог Странца
(Zimel, 2008c), као и на Социологију друштвености (Zimel, 2008b) и Метрополис
и духовни живот (Zimel, 2008a).
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1. Image Stitching2

Речи и ствари Мишела Фукоа (1971), то, чак и за Фукоа у каснијим годи-
нама опскурно дело, започиње анализом познате Веласкезове слике Младе
племкиње (Las Meninas) из 1656. године. Његов је социолошки, историјски и
филозофски опис маестралан. Но може се наслути Фукоова намера, мотив или
пре тескоба: од чега кренути. Како започети дело у којем нестаје човек; у којем
се наговештава његова коначност? У којем речи владају човеком; у којем је су-
бјективитет надвладан дискурсом; у којем су нама наизглед важне друштвенои-
сторијске промене и њихове теорије само узалуд изазивале таласе и наборе на
површини: то је само слаба и безазлена бура (Fuko, 1971: 308). Дело у којем
оно што смо до тада сматрали човеком, када доспе до врхунца сваке могуће ре-
чи... стиже, заправо, у предео у коме лута смрт, у коме се гаси мисао... (ibid.,
421). Питање је заправо, како, након Речи и ствари, како након онога што је он
видео у Веласкезовом ремек-делу, ступити у простор где се рађао модерни кри-
тички дискурс кроз литерарну јавност приватних појединаца окупљених око
столова кафана касног осамнаестог и током деветнаестог века? Јер са Фукоовом
анализом Младих племкиња већ је све готово! Епоха се образовала у својој бе-
субјективности или само привидној субјективности. Заиста, ко је субјекат на
Веласкезовој слици? Ко су актери и шта је радња, сценарио, догађај (не рачуна-
јући пса, једанаест је могућих главних актера!)? Веласкез сам, који извирује
иза/из платна којег сам слика? Принцеза Маргарита?: „можда је у питању дода-
вање последњег потеза, можда још ни први није повучен“ (ibid., 71). Ми, посма-
трачи, само смо додатак, можда и сувишан. Да није детаља, наличја огледала на
зиду који је представљен као позадина, а из којег спокојно цео призор (и слика-
ра самог и нас) посматрају Филип IV и његова жена Маријана, слика би била со-
циолошки и историјски незанимљива. Сликар је, изврсно закључује Фуко, по-
слушао савет учитеља, Франциска Пахера (Pachero): слика треба да излази из
оквира (ibid., 76).

Дакле, морамо изаћи из оквира, из оквира устаљене одсутности социоло-
шког бављења темом кафана, из оквира оних институционалистичких теорија у
којима кафана и кафански облик друштвености и институционалности или није
присутан или је маргиналан, из оквира сужених моралистичких ставова који у
кафанама препознају бег од породице или непродуктивну доколицу која се пре-
твара у друштвену патологију. Иако би се очекивало да се у овом раду крене од
оних референци чији фрагменти могу да се уклопе у једну заокружену целину
(Gouldner 1976; Habermas 1969; Sennett 1989; Coser 1997; Oldenburg 1989; Smith
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2 Техника спајања више фрагмената фотографије у једну целину.



1983; Haine 1992; Cowan 2004) о спрегама (грађанске) јавности, идеологије и
трећих места, до ових спрега ће се доћи преко два велика и значајна импреси-
онистичка дела. Једно је слика Едуара Манеа (Manet) Бар у Фоли-Бержеру из
1881/82. Друго је дело Едгара Дега (Degas) Чаша апсинта из 1876. године (ви-
дети у: Janson, 1970: 490-491, слике 738 и 740)3. У овом случају, као што је то
урадио и Фуко, можда је боље кренути од слике него од текста и од језика, од
оног већ изреченог „мада је однос језика и слике бескрајан... Језик и слика су не-
сводљиви једно на друго: узалуд је понављати шта се види, јер оно што се види
не пребива никад у ономе што се каже... Али... Можда ће помоћу... језика сли-
карство, мало помало, разбуктати најзад свој сјај“ (Fuko, 1971: 77). Методоло-
шки, мора се унапред наговестити још нешто. Кренуће се не од две већ од једне
слике; од Чаше апсинта у Бару Фоли-Бержер. Спојићемо их, пришити једну
уз другу (Stitching). Онда ћемо изаћи из рама, у кафану, у онај друштвени про-
стор, амбијент друштвености који је на слици недоречен, који се тек наслућује,
а онда изаћи изван тог простора друштвености, на улицу, у град, у јавност и ње-
ну идеолошку инфраструктуру.

Више од два века дели Веласкезове Младе племкиње од Манеове/Дегаове
Чаше апсинта у Фоли-Бержеру. Дели их и географија: Мадрид и Шпанија на јед-
ној, Париз и Француска на другој страни. Раздваја их политички и друштвени по-
редак: краљевство Филипа IV на једној, Трећа република на друго страни. Свака-
ко, дели их и стил: Шпански је барок код Дијега Веласкеза у потрази за светлом.
Могуће је да зато догађај, субјект није важан. Импресионизам се још увек бори за
сопствену изражајну аутентичност. Едуар Мане се диви Веласкезу, али он неће
само светлост. Он хоће да боји мрље. Шта је код Манеа радња? Огромна блиста-
ва позадина кафане која се рефлектује или конобарица? Одсутност њеног погле-
да и доминација позадине угрожавају поредак тродимензионалности. Као да до-
минација кафане која се назире у огледалу лишава конобарицу да учествује у
животу слике, у животу кафане (Janson, 1970: 493). Чашу апсинта узећемо за
наставак претходне слике, за наставак кафане. То је оно што је сада десно од ко-
нобарице, али негде у самом дну, близу врата која само лабаво деле улицу и кафа-
ну. Вероватно је то пар, љубавници, познаници, супружници? Али иста је одсут-
ност погледа присутна (Haine, 1992: 609). Међутим, све три слике и Веласкезову,
и Манеову и Дегаову повезује иста позадина. То је огледало: у којем се рефлек-
тује распад старог режима у Младим племкињама; то је кафана пуна људи и жа-
мор, разговори који се виде у огледалу иза ћутљиве конобарице. Коначно, то је
прозор, стакло иза пара који пије апсинт. Прозор који дели улицу и кафану само
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танким завесама. Дакле, Мане и Дега су нас натерали да видимо оно невидљиво,
ненасликано, неизречено до краја. Натерали су нас изван слике – изван насликаног,
у много шири простор – у простор јавног и дискурзивно-идеолошког. То је простор
без којег епоха модерне не би могла да живи. 

Оно што је овде речено о ономе што је насликано назнака је карактеристи-
ка једне епохе у којој су се сажеле, синхронизовале многе конститутивне димен-
зије модерног, грађанског друштва. Од Веласкеза до Манеа и Дега протестанти-
зам је, својим неантиципираним последицама, већ преобликовао лице Европе.
Капитал и капиталисти, много старији од самог појма капитализма (Brodel,
1989: 60-61) – који је појам тек раног двадесетог века – уобличили су материјал-
ни живот и економију у игри размене (Braudel, 1992) кроз тржишну привреду.
Просветитељство је из дискурса париских салона крајем осамнаестог века иза-
шло на улице, „Бомаршеов (Beaumarchais) Figaro је већ ступио на позорницу, а
с њим, према чувеној Наполеоновој изреци, и револуција“ (Habermas, 1969: 22).
Коначно, револуција је само довршила растакање већ вековима трошне грађе-
вине, која би се, по речима Токвила, ипак негде пре, другде касније – посвуда
срушила. Та историјска увертира у оно што затичемо као већ установљене об-
лике једног новог поретка, грађанску јавност и идеологију, свакако и капитали-
зам и науку и државу и штампу и штампане медије и градове и салоне и кафане
и барове и луксуз који се са дворова прелива на улице и залази у куће где ути-
че на породични живот, а на шта скреће пажњу Зомбарт (2011), сажета је у То-
квиловом виђењу успона новог поретка: 

„Ма колико била радикална, револуција је ипак... донела много мање новог
него што се обично претпоставља. Истине ради треба рећи да је она потпуно ра-
зорила или управо разара (јер она још траје) све оно што је у старом друштву
проистицало из аристократских и феудалних установа, све што је с тим устано-
вама било на неки начин повезано и, у било ком степену, носило њихов и нај-
блеђи печат. Од старог света сачувала је само оно што је тим установама увек
било страно или је могло постојати и без њих. Истина, она је свет изненадила,
али је ипак била само круна много дужег рада, нагао и силовит завршетак дела
на којем се радило десет људских нараштаја. Да се револуција није збила, стара
друштвена грађевина била би се ипак негде пре, другде касније – посвуда сру-
шила, једино што би наставила да се урушава циглу по циглу уместо да се од-
једном суноврати. Револуција је намах, једним грчевитим и болним напором,
без прелазног раздобља, без упозорења, без икаквих обзира, докрајчила оно што
би, само од себе, било обављено мало-помало, на дуги рок. У томе се састоји
њено дело“ (Токвил, 1989: 50).

Све би се ово једним појмом или једном синтагмом могло означити као до-
ба идеологије (Gouldner, 1976: 93).
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2. Доба идеологије, јавност и комуникациона револуција:
простори критичког дискурса

Доба идеологије шири је појам од појма јавности – грађанске јавности. Он
га имплицира. То је, по мишљењу Алвина Гулднера, осамнаестовековно и де-
ветнаестовековно ширење идеологија (Gouldner, 1976: 91) које је посебно по-
везано са комуникационом револуцијом – настајањем и ширењем штампе,
штампарске технологије, штампаних медија и нагле продукције штампаних ма-
теријала. Ова комуникациона револуција није самоникла, нити је она могла да
прерасте у револуцију – у радикално преобликовање једне епохе – да се исто-
времено није рађала литерарна јавност као њен кључни адресат. Управо овај
тип јавности, може се рећи, дели две велике епохе, предидеолошку од идеоло-
шке; ону у којој доминира репрезентативни тип јавности и ону у којој је на но-
вој историјској позорници већ ступила драматургија критичке јавности са сво-
јом новом интелектуалном и политичком културом – културом критичког дис-
курса. На овом месту требало би појаснити да се синтагма доба идеологије и сам
појам идеологије разумевају на другачији начин него што је то случај са раши-
реним марксистичким схватањем идеологије. Наиме, појам идеологије се овде
премешта из вредносног у неутрално поље разумевања (Marinković, 2003;
Marinković, 2009; Marinković, 2010), које је зачето још са Манхајмовом Идео-
логијом и утопијом (Manhajm, 1978). Он није више марксистичким бременом
оптерећен појам лажне свести и когнитивне патологије, или искривљене
стварности, илузије стварности, „представе“ стварности, наспрам које стоји
„права“ (друштвена) стварност којој може да приступи само један структурал-
ни сегмент, епистемолошки повлашћен слој (авангарда или пролетаријат). Још
мање је то сужени појам неомарксистичког дискурса, пре свега оног алтисеров-
ског (Althusser), где је идеологија део државног апарата (државни идеолошки
апарат) или јој је одузета историчност (идеологија нема историју) – то и Ал-
тисеру звучи парадоксално (Altiser, 2009: 48-49). Модерно друштво је рођено у
идеологији. Оно је идеолошко друштво и идеологија има своју историју – то је
историја рађања модерног друштва, историја рађања модерне грађанске критич-
ке јавности. То је историја “ширења производа симболичких система која одго-
вара успону тржишта значења, а посебно секуларизованих значења, делом због
слабљења старог система вредности и религија који су везани за умирање ста-
рог режима” (Gouldner, 1976: 93). Још значајни је став да “идеологије служе за
мобилизацију друштвених покрета у оквиру јавности кроз посредовање новина
(штампе) и других медија… тако су друштвени покрети у модерном свету исто-
времено идеолошки и кроз штампу конструисани” (ibid., 100). У вредносно-не-
утралном простору разматрања, идеологија јесте визија света – визија која се
остварује кроз пројекат/план (мобилизације) да је друштвени свет људска тво-
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ревина коју је могуће променити. Творевина на коју је могуће утицати људским,
а не више божанским средствима. 

Управо на овом месту где се код многих аутора (Гулднер, Сенет, Хабермас,
Козер) историјске, друштвене, културне и политичке снаге модерне епохе сажи-
мају у сплет услова који генеришу један нови поредак значења друштвеног све-
та, није било могуће заобићи трећа места – прво место је породица, друго је
рад/производња, треће је кафана – у којима се дискурс једног новог типа јавно-
сти уобличио у критичко мишљење слободних, једнаких и приватних поједина-
ца о артифицијелном и променљивом карактеру друштвене реалности. Са раз-
војем јавних кафана, примећује Гулднер, “отвореним за приступ свима, задржа-
ло се само једно фундаментално ограничење у суделовању, а то је било ограни-
чење на рационалност које је преживело још од антике: и слободно време. Про-
вести време у кафани разговарајући са другима подразумевало је… да нико ни-
је одговоран за време оног другог. То је подразумевало да је свако сопствени го-
сподар због тога што је поштована свачија независност, професионална или
предузетничка, или сумњиво поштовање боема који су одбацили рутинска зани-
мања, или студента којег помажу други. Важно је додати да је чак и богати пред-
узетник, који упошљава друге, могао бити искључен из овог суделовања (у ди-
скусији, прим. Д.М.), од стане оних које упошљава” (Gouldner, 1976: 99). Дакле,
то треће место није било само место одвојено од породице и породичне приват-
ности или рада и производних захтева, где су (привремено) суспендовани (по-
родична) тајност и (пословна) продуктивност и лојалност. То је, што је за соци-
ологију можда најважније, било место привременог, али добровољног суспендо-
вања различитих друштвених положаја, а тиме је то била и привремена и добро-
вољна суспензија хијерархијских и формалних облика моћи оличених у власти
положаја. Једина присутна моћ била је моћ критичког дискурса. Готово у истом
маниру као и Гулднер, Ричард Сенет даје подједнак значај спрези кафана, кому-
никационе револуције (у двоструком смислу речи, како оне револуције која се
односи на штампу и литерарну јавност, тако и оне револуције која је обликова-
ла непосредну комуникацију људи кроз културу критичког дискурса), идеологи-
је и јавности када закључује да су кафане као информациони центри биле “ме-
ста где успешно тече разговор. Ушавши, човек би прво отишао до бара и пла-
тио penny, и ту би му, ако није раније посећивао то место, рекли каква су кућна
правила…и потом би сео да се забавља. То се пак односило на разговор с дру-
гима, а разговором је владало главно правило: да би информација била што је
могуће потпунија, привремено су стављене ван снаге разлике положаја; свако ко
седи у кафани имао је право да разговара са било ким другим, да се укључи у
било који разговор, без обзира на то да ли познаје остале и јесу ли га позвали да
говори или не” (Sennett, 1989: 105). У том смислу, трећа места су била повла-
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шћени друштвени простори у којима се генерисао рационални дискурс. Међу-
тим, у дискурзивној производњи различитих значења друштвеног света, у којој
су суспендоване класне разлике, прерогативи и моћ, у којој је једино било бит-
но шта неко говори, а не ко говори (за разлику од затворених клубова где је си-
туација била обрнута [ibid., 109]), некада (релативно) монолитна значења света
почела су да се фрагментирају у мноштва различитих и супротстављених интер-
претативних позиција. Распадало се, рекао би Манхајм, “објективно онтолошко
јединство слике света” (Manhajm, 1978: 67). Односно, више него било којој дру-
гој, литерарној јавности која критички резонује у просторима трећих места, би-
ла је јасна израстајућа алармантна чињеница “да се исти свет може различитим
посматрачима појављивати на различите начине” (ibid., 8). 

Колико год да су се класни положаји неједнаких утицаја и моћи привреме-
но суспендовани, учесницима у овом јавном критичком дискурсу било је јасно
да је кафана само позорница (врло често кафане 18. и 19. века и јесу биле анек-
си позоришта), да је то била нова врста друштвене драматургије у којој, “да би
дошли до сазнања и информације, људи тог времена створили су нешто што за
њих бејаше фикција – фикција да друштвене разлике не постоје” (Sennett, 1989:
106). Исто као и Гулднер и Хабермас, Сенет још додаје да је у таквој врсти дра-
матургије свако, без обзира на друштвени положај који заузима изван кафане,
могао без позива да буде подвргнут слободном разговору, а “та је ситуација про-
извела властити образац говора” (ibid., 106) – културу критичког дискурса или
идеалну говорну ситуацију (ideal-speech situation). Ако је већина поменутих
аутора, бавећи се проблемом јавности и њеним историјским, друштвеним и по-
литичким преображајима, од антике до револуције, те од репрезентативне до
критичке јавности, приметила да су клице античке јавности од агоре и форума
до улица и кафана европских градова осамнаестог и деветнаестог века преживе-
ле и обновиле се, овоме се мора додати да је преживео и обновио се, заправо –
hibris. Наравно, не hibris као људска охолост и ароганција према боговима, већ
секуларизовани hibris према људима – hibris према до тада безупитним стале-
шким прерогативима и друштвеним положајима моћи/власти, угледа и богат-
ства. Као што је антички тип hibrisa, кога је представљао људски разум у свом
филозофском изразу изазвао безупитну хијерархијску моћ богова и произвео
секуларизацију митске структуре свести, тако је секуларизовани hibris у кафа-
нама осамнаестог и деветнаестог века изазвао тадашње епистемолошке елите,
њихово повлашћено право на знања и њихову привилегију на тумачење света
да се суоче са новом чињеницом да је (друштвени) свет постао доступан мно-
штву различитих сценарија. Овде се не ради само о простој констатацији да је
друштвени свет постао многострук у својим интерпретацијама. Радило се о то-
ме да је плурализација друштвеног света захтевала неки облик легитимације и
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транзицију од епистемолошког монизма артистократије до епистемолошког
плурализма (Smith, 1983: 383) демократије у просторима трећих места. Дакле,
ако се радило о култури критичког дискурса, тај дискурс је морао бити рефлек-
сиван, што значи да је сопствени производ – плурализовани свет – и сам морао
бити подвргнут критици. Морало се сумњати у сопствену сумњу да друштвени
свет више није монолитан, већ се приказује као многострук (Berger, Berger and
Kellner, 1970: 63-67). То је заиста била алармантна чињеница. Овде се не твр-
ди, наравно, да су трећа места била искључиви носиоци ове нове врсте јавног
критичког дискурса који доводи у сумњу постојећу стварност.4 Развој науке од
шеснаестог века већ је понудио радикално другачије виђење природе (Clark, Go-
linski, Schaffer, 1999; Coser, 1997; Jacob, 1994), као што је протестантизам “на-
место унапред обећаног спасења, које је гарантовала објективна институција
цркве, ставио појам о субјективној извесности о спасењу… субјективисао дотле
један објективан критериј” (Manhajm, 1978: 34). У најширем смислу речи, леги-
тимитет критичког дискурса и легитимитет плурализованог, многоструког дру-
штвеног света који се конструише у јавном дискурсу и опосредован је литерар-
ним медијима, новинама и часописима, црпео се из оног кључног политичког
појма модерног друштва – демократије. Кафане (Coffeehouses), рећи се Луис
Козер, то су “најдемократскије институције које допуштају писцима да сретну
различите слојеве своје публике и своје пријатеље на једнакој друштвеној рав-
ни… [оне су постале] слободна тржишта идеја у којима су норме laissez-faire и
laissez-passer превладале чак и пре него што су биле примењене у економском
поретку“ (Coser, 1997: 4). Друштвенополитички демократски поредак и критич-
ка јавност окупљена на трећим местима сада комуницирају у двострукој игри: с
једне стране, лицем у лице – у кафани, а с друге стране посредно – преко штам-
паних медија. Но опет се рефлексивна петља комуникације наставља. Поново
се медијски садржаји враћају на расправу лицем у лице, тамо одакле су и поте-
кли. Требало би, на овом месту, нагласити да демократска атмосфера (као што
мисли и Козер), образована на трећим местима у осамнаестом веку, можда и не-
што раније, ипак представља политички сумњиву енклаву, јер напољу, на ули-
ци, у граду и држави, на тржишту, још увек двор зрачи својом политичком до-
минацијом. Демократска атмосфера кафана и демократски политички поредак
нису синхронизовани. Слобода говора или пре разговора, дијалога једнаких, ко-
ја се одвија у кафанама и која се постепено институционализује кроз штампане
медије не промиче дворској власти. Жамор, гласине, сумњиви разговори и „по-
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грешне информације“ које се роје у кафанама на прелазу седамнаестог у осам-
наести век у Паризу и Лондону не могу се контролисати из Версаја или Бакин-
гемске палате. Монархистичкој власти не треба много времена да схвати озбиљ-
ност ових разговора, али када то дође до двора, већ хиљаде кафана (Cowan,
2004; Haine, 1992) у великим европским градовима окупљају критичан број по-
литички заинтересованих, приватних појединаца који су припадници трећег
сталежа. За разлику од седамнаестовековних британских пивских кућа (aleho-
uses, у којима се служи локално пиво),5 транзитних преноћишта са локалном
храном и пићем (inn) или таверни (у којима је пиће само додатак храни скром-
ног избора), кафане у смислу coffeehouses имају другачији јавни карактер. Гла-
сине и „погрешне вести“ („false news“) које се рађају у британским кафанама,6

приморавају Чарлса II (Charles II, 1660-1685) и Џејмса II (James II, 1685-1688)
„да регулишу кафански (coffeehouse) политички дискурс у њиховом краљев-
ству“ (Cowan, 2004: 21). Исто је и у Паризу: Луј XIV (Louis XIV-Le Roi Soleil,
1638-1715) постаје сумњичав према париским кафанама, јер то више нису сало-
ни у којима аристократија још увек игра стару улогу репрезентативне јавности
коју је научила на двору. У децембру 1685. године Жан Батиста Сењеле (Jean
Baptist Seignelay), државни секретар Луја XIV, пише тадашњем префекту поли-
ције: „Краљ је информисан да се у неколико париских кафана састају свакојаки
људи, посебно странци. Краљ Вам налаже да ми пошаљете извештај о свима
онима који посећују кафане (cafйs) и пита да ли мислите да је потребно да их за-
бранимо у будуће“ (Haine, 1992: 608).7 Револуција се не односи битно другачи-
је према трећим местима: „салони, котерије и клубови сместа се потказују“
(Хант: у Аријес и Диби, 2003: 17), јер оно што је постало јавно мора бити до-
ступно контроли јавне власти, а не остати на до краја недефинисаној маргини
приватног и јавног, полуприватно или полујавно: „омиљена кафана или радња с
вином представљају места где су границе нејасне и где се мешају јавно и при-
ватно понашања“ (Корбен у: Аријес и Диби, 2003: 470). Заиста, зашто су кафа-
не испровоцирале овакво непријатељство француске и британске круне, пита
се Коун (2004: 21)? И зашто је дијалектичка тензија између слободе и контро-
ле (Dixon, Levine, McAule, 2006: 191; Forrest, 1990: 707) успостављена у јавном
простору управо, али не и једино, преко трећих места? Очигледно је да је још
увек формално неинституционализована и политички до краја неартикулисана
демократка атмосфера, која се полако успињала охрабрена једном новом визи-
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5 Сваки alehouse има своје пиво.
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7 Ово писмо је преузето из: Alfred Franklin, La vie privйe d’autrefois: la cafй, le thй, et le

chocolat (Paris 1983).



јом света – идеологијом – у којој је промена поретка постала видљива и извесна,
зрачила из трећих места не само својом неформалношћу, већ и првим покуша-
јима да се та иста демократска атмосфера једнакости преко штампе пренесе ано-
нимној јавности на улице све многољуднијих европских градова. У својој извр-
сној студији, Маргарет Џејкоб (Jacob) примећује да је „јавна сфера осамнаестог
века поставила један од услова за израстање модерног демократског западног
друштва... стварајући нови ментални универзум искуства, мрежу добровољних
повезивања и неформалне друштвености које можемо да пронађемо у салонима,
друштвима учењака, кафанама (coffee-houses), литерарним и филозофским дру-
штвима, позориштима и масонским ложама“ (Jacob, 1994: 96). Подсетимо и на
то да су прве британске масонске ложе осамнаестог века, унутар формално хи-
јерархизоване, али пресудно заједнице једнаких, као и градски театри и кабареи
и учењачка друштва, изнимно често „радили“ у кафанама. Лазар примећује да
су се ложе „углавном састајале по угоститељским објектима и у приватним про-
сторијама чланова. Штавише, у почетку се слободно зидарство веома мало раз-
ликовало од окупљања и дружења у кафанама, које су биле посебно популарне
у Енглеској у време обликовања спекулативне масонерије“ (Lazar, 2009: 70).
Прве познате масонске ложе, након 1717. године и носе називе кафана у којима
су се окупљали масони – на једнакој равни. Стога Олденбург није случајно за
трећа места седамнаестог и осамнаестог века одабрао назив Levelers. Наиме,
Чарлс II има дубоких разлога за сумњу да се у кафанама његовог краљевства ра-
ђа једна нова врста политичког дискурса, те уводи Прокламацију за сузбијање
кафана (Proclamation for the Suppression of Coffeehouse), али већ под Чарлсом I
(Charles I, 1600-1649) радикално лево политичко крило познато под називом Le-
velers захтева аболицију од свих друштвених разлика и хијерархизованих ста-
лешко-аристократских рангова. Иако у почетку ограничен само на политичку
употребу, овај је појам касније у Британији проширио своја значења, а пре све-
га на кафане чији је број растао у другој половини осамнаестог века. Дакле, у
политичком смислу, новонастали друштвени амбијент у којем слободни људи,
приватни појединци, пишу о ономе о чему су претходно дебатовали кроз култу-
ру критичког дискурса, не препушта се случају. Већ рани полицијски извештаји
тих времена документују намеру владајуће политике да стави под контролу и
сталну присмотру (Haine, 1992: 608) просторе у којима може слободно да се
разговара. Тако, нажалост, историјски документи, у форми полицијских изве-
штаја, представљају ретку и понекад једину грађу за увид у то да је дијалектич-
ка тензија између демократске атмосфере кафана и политичке доминације била
у сталном порасту, да би деветнаести век изнашао формалне процедуре за њи-
хово ограничавање. Да ли се радило о увођењу рестриктивних лиценци (Smith,
1983: 369) за отварање кафана у Лондону или о ефектима coup d’etat Наполео-
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на III у Паризу, чије је изразито непријатељство према кафанама формализова-
но декретом од 28. децембра 1851. године по којем су то места побуне и немо-
рала, или пак о урбанистичким интервенцијама попут османизације Париза (Ba-
ron Haussmann) која је, између осталог, младу и фрагилну друштвену хомоге-
ност кафана покушала (просторно) да сегментизује и „рационализује“, свеједно
је. Теорија етикетирања (Labeling Theory) кафана као „примарних места [по-
литичке] побуне и разврата“ (Haine, 1992: 610) изгледа да је преживела до да-
нас, те се може претпоставити да је политичко и морализаторско друштвено ети-
кетирање (стигматизовање, рекао би Гофман, 2009), не мање важан разлог за од-
суство озбиљнијег социолошког бављења кафанама, сем ако се не ради о дру-
штвеној патологији, о изгнаницима (outsiders, Becker, 1973) или о онима коју су
„сувише“ laissez-faire (Lemert, 1967: 75-76).

Узимајући у обзир чињеницу да идеологије никада нису утемељене на
неинтерпретираном свакодневном животу (Gouldner, 1976: 106), нити да
су оне једино производ усмене и непосредне дискурзивне праксе о плурали-
зованом друштвеном свету, већ су битно опосредоване медијским формама
комуникације, још једном ћемо напоменути да великих дијалектичких напето-
сти између трећих места и шире политике не би ни било да се слобода разго-
вора у демократској атмосфери трећих места није уобличавала у литерарној
медијској форми која је могла да постане доступна свакоме – „великој публи-
ци која се изван раних јавних институција дифузно формира...“ (Habermas,
1969: 51). Од првог броја Tatlera из 1709. године, па до каснијих Spectatora и
Guardiana, периодични информативни листови не могу се одвојити од кафан-
ског облика новостворене друштвености која јавно и медијски резонује. Исто
тако, створено поверење једнакости довољно говори и о томе да је чувени
Лојд (Loyd) као осигуравајуће друштво прво настао у кафани (у улици Лом-
бард), а таква врста осигуравајућих гаранција могла је да се темељи само на
првобитном поверењу. Наиме, у праву је Хабермас када констатује да је жи-
вот ових часописа толико повезан са кафанским, „да се овај живот могао, та-
ко рећи, реконструисати из појединих бројева часописа...“ преко њих „јав-
ност има пред собом своје огледало“ (ibid., 59). Не би се узалуд Ричард Стил
(Steel), оснивач Татлера, на почетку обраћао цењеним грађанима који више
живе у кафанама него у својим радњама. Ако се за тренутак вратимо на оно
што је речено у уводном делу, на Манеов Бар у Фоли-Бержеру, биће јасније
зашто је на самом почетку инсистирано не на анализи већ тада отуђених и
усамљених ликова (то може бити тема других радова) који доминирају плат-
ном/платнима, већ на огледалу из чије се рефлексије може очитати један но-
ви тип друштвености који ће имати једну од кључних улога у стварању мо-
дерног грађанског друштва.
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Закључак

Социолошко и/или историографско бављење улогом и значајем трећих ме-
ста у обликовању епохе грађанског друштва – доба идеологије, а кроз артикула-
цију културе критичког дискурса који тече слободно, међу приватним поједин-
цима који су привремено суспендовали своје положаје моћи, власти и богатства
задобијене у ширем друштвено-економском и политичком простору изван тре-
ћих места, данас изгледа као сентиментално путовање. Иако не посвећује зна-
чајнији део пажње оној друштвеноисторијској мрежи услова којом смо се на
овом месту бавили, већ новијом историјом настанка, али и нестанка трећих ме-
ста, Хендершотова ће у свом осврту на Олденбургова Трећа места приметити
да је историја трећих места/кафана „носталгично путовање ка местима где је
присност и познанство повезано са шољом кафе или чашом пива“ (Hendershott,
1991: 78). У подједнакој мери носталгичним се чини и данашње забрињавајуће
одсуство непосредних облика комуникације међу људима, у којима се учеству-
је на целовит начин, односно убрзано нестајање оних места – слободних енкла-
ва једнаких – узрокована ерозијом оних јавних простора који су неопходни за
„дневну друштвеност“ (Hummon, 1991: 931). Заправо, онога тренутка када су
окупљени око столова првих европских кафеа, пабова, барова, таверни – једном
речју кафана, трећих места – у ширем смислу тек полуслободни и полујавни, а
у ужем смислу повлашћених простора кафана арогантно слободни приватни
појединци својим грађанским hibrisom преточеним у једну нову културу – кул-
туру критичког дискурса – изазвали постојећу званичну интерпретацију дру-
штвене реалности, саопштавајући је и усмено и литерарно кроз прве информа-
тивне медије, посејано је семе самоуништења. Литерарна јавност која током
осамнаестог и деветнаестог, па и у првој половини двадесетог века резонује –
како би рекао Хабермас – критички и јавно употребљава разум (Habermas,
1969: 48) – а то може да угрози сваки вид власти – те артикулише своју прет-
ходно усмено конструисану представу друштвеног света и догађаја у литерарну
форму доступну сваком приватном и анонимном читаоцу, претворена је послед-
њих деценија у пасивне примаоце информација. Огледало Манеовог трећег ме-
ста, од чије се површине некада одбијао жамор критике и у којем се читају
дневне новине написане у кључу ослобођеног грађанског hibrisa, сада је зама-
гљено. Та иста критичка јавност, која се види у огледалима кафана осамнаестог
и деветнаестог века, а која је допринела утемељењу епохе која за себе зна по-
средством идеологије, данас је дифузна и хетерогена, јавност више налик оној
коју је превазилазила – репрезентативној. У данашњој глобалној друштвеној
драматургији, јавност више не игра интерпретативну улогу у креирању соп-
ственог друштвеног света, нити се, повратно/рефлексивно, оно што је медијски
садржај враћа на трећа места на поновну интерпретацију. Друштвена драматур-
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гија садашњице је нова репрезентативна јавност чија је улога више налик деко-
ру мекдоналдизованих (Ritzer, 1999) простора, у којима се задржава кратко, ко-
лико траје један брзи оброк, говори рестриктивним лингвистичким кфдом кли-
јента, да би се што пре вратило у интимност првих или бирократизовану отуђе-
ност других места. 
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IDEOLOGY, PUBLIC AND THE BIRTH OF „THIRD PLACES“

The author deals with the relationships among ideology, the public and “third place”, or
coffeehouses in the broadest sense. While the “first place” devoted to secrecy or semi secrecy
of family life, “second place” devoted controlled productivity in the sphere of work, “third pla-
ces” are spaces on the margins of political and media publics and concealed bourgeois family
life. The author stresses that there are very strong historical and social ties in the simultaneo-

us genesis of public opinion and civil liberties, ideology (as a Weltanschauung of the social
world that can be altered by human intervention and social and political mobilization), criti-
cal public of the private citizens, free individuals (who publicly reasoning) and “third places “
as some of the key factors in the onset of generative modern civil society. It emphasizes a
strong fit among communication revolution, print media and the role of “third places” in the
development of ideology and critical public. It is noticed that the age of ideology is broader
concept than the public – the public opinion, and that it is 18th and 19th century spreading an
ideology that is specifically associated with the communication revolution – the emergence
and spreading of printing, printing technology, print media and the rapid production of prin-

ted materials. As well as the classical authors (Gouldner, Sennett, Habermas and Coser) here
discusses the historical, social, cultural and political forces of the modern era, which are sum-

marized in a cluster of conditions that generate a new order of meanings of the social world,
and when it was not possible to bypass the „third places“ in which the discourse of a new type
of public was shaped in critical thinking of free, equal and private individuals on artificial and
changeable nature of social reality. So, „third place“, it was not just a place separate from your
family and family privacy, or labor and production requirements, where they temporarily su-

spended family and confidentiality business productivity and loyalty. That is, what is perhaps
the most important to sociology, the place was temporary, but the voluntary suspension of dif-
ferent social status, and thus it was a voluntary and temporary suspension of formal and hie-
rarchical forms of power presented in government positions. The only present power in „third
places“ was the power of critical discourse.

Keywords: ideology, critical public, „thitd places“, communication revolution, modern
society
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