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КУЛТУРНИКОРЕНИ 
СРПСКЕКАФАНЕ

Сажетак:Ууводномделуовоградадајусепсихолошкеикултуро
лошкеосновеугоститељскихобјеката,сациљемдасеуопштечо
вечанскомконтекстусагледаместооригиналногкултурногфено
менаозначеногкаосрпскакафана.Потомсе,углавномделурада
дајеанализапореклапојединихкултурнихјединицаодкојихсеса
стојисрпскакафанакаосложенаислојевитакултурначињеница,
сациљемда сепокажуњеникултурникорени.Анализапоказује
дајеонајединственипроизводспецифичногспојазападноевроп
ских,оријенталних,аутохтонихбалканских,источноевропскихи
оригиналнихсрпскихкултурнихелемената.Речјеоинституцији
однационалног значаја,какозбогњенеулогеунационалнојпро
шлоститако и због тогашто представљатуристички бренд.
Зато треба плански радити на њеном неговању, унапређењу и
туристичкомвалоризовању.

Кључнеречи:слободновреме,српскакафана,западнацивилиза
ција, оријентална цивилизација, балканска цивилизација, српска
култура

Кафана јесте светла чињеница српске, балканске и европске
баштине.

ДрагољубБ.Ђорђевић

У сваком сегменту поимања културе кафане гранања су без
гранична,увекнасвраћајунапочетак,какобисмоуопштепојмили

накомсмонивоусазнања.

ЉубодрагСтојадиновић
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Уфилозофији1слободепресуднуулогуимапојамвоље.2Иа
корадумногомеиспуњавачовекаиимавезеисавољом,он
вишеприпадасферинужности,амноговећемогућностиза
остварењевољедајеслободновреме.Слободновремепоје
динац,ускладусасвојимумнимиматеријалнимспособно
стима,увеликојмериусмеравакаосећајимапријатности,
задовољства и испуњености. Те осећаје, неоспорно, може
датиирад,којисе,такође,примењујеиуслободномвре
мену, али се, ипак, трошењеовог временанајчешћеможе
сврстати у категорије задовољавањаживотних (физиоло
шких)потреба,беспослености,забавеидоколице,између
којихпостојиквалитативнаразлика.

TеоретичарСебастијан де Грација (SebastianDeGrazia) у
савременом свету препознаје две класе: 1. класу оних ко
јираде(кодкојихједоминантноприсуствонужнограда)и
којиуслободномвременууоквируразнихформизадово
љавајуосновнеживотнепотребеипотребузазабавом,2.
класуфилозофаипесника (схваћеноунајширемсмислу),
којисуспособнидасереализујуудоколициистваралачкој
имагинацији.Доколицајеживотновремекојеје,заразлику
одосталихпоменутихкатегорија,потпуноизванживотног
временанужности–онауправомсмислупредстављаин
дивидуалновремеусоцијалнојкатегорији.Појамдоколица
нијесинонимпојмабеспосличење–беспосленостсе,чак,
може схватити и као неспособност за доколицу.Она није
просторезултатслободногвремена,већје,стањедухаине
замисливајебезквалитеталичности.Какокажетеоретичар
ЈозефПајпер (JosephPeiper),она јеставума,условдуше.
Она је време личног унутрашњег мира и представља вид
егзистенцијекојаједобровољноодабранакаонајбољина
чинчовековесамореализације.3

Ради осећаја пријатности, задовољства и испуњености, и
прираду, алипосебноу слободновреме,људи свих свет
скихмеридијанаконзумирају,радипсихичкогопуштањаи
улепшавањареалности,унајразличитијимформама,опојна
средства(којасепију,пуше,жваћу),храну,музику,игру,за
бавнеигреидруге,најразличитије,врстезабаве.Важност

1 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствозапросвету,наукуитехноло
шкиразвојРепубликеСрбије.

2 Tadić, Lj. Sloboda, u:Enciklopedija političke kulture, priredioMatić,M.
(1993),Beograd:Savremenaadministracija,str.1053.

3 Božović,R.Dokolica,u:Enciklopedijapolitičkeкulture,priredioMatić,M.
(1993),Beograd:Savremenaadministracija,str.251255.
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постизања осећаја пријатности, задовољства и испуњено
стинапоменутеначине,показујеитоштојеоно,кодсвих
народа на свету, део и светог, празничног, времена, па је,
прематоме,удубокојвезиисарелигијамаиидеологијама.
Оно јеодликаимногихдругих,нерелигијских,обичајних
облика,аинеформалногдруштвеногопштења.

Кодсвихнароданасвету,изворнокодевроазијских,асаши
рењем западноевропске цивилизације и код свих осталих,
постојеипосебна,специјализована,јавна,местанакојима
сеузаменузановацнудеразличитасредствазапостизање
осећајапријатности,задовољстваииспуњености,местана
којима сеу слободновреме,билода јеречо задовољава
њуосновнихживотнихпотреба,беспосличарењу,потреби
за забавом или доколици, поменути улепшивачи живота
конзумирајуколективно.Оваместаможемообјединититер
миномугоститељскиобјекти.Ониодкултуредокултуре
имајуразличитеформеисадржаје,аиразличите,посебне,
амбијентеиначинедруштвенекомуникације.Честосенала
зенапутевимаидругимместимагдејевеликипротокљуди,
гдесвојевремемогудаутрошеоникојиимајупаузуприли
компутовањаилинекогдругогпосла,алиимаионихкојасу,
билоумалимбилоувеликимсрединама,науслузидомаћем
становништву.Збогпатријархалнеосноветрадиционалних
евроазијскихкултура,оваместасууглавномнамењенаму
шкарцима,мадајебилосоцијалнихрешењаизаприсуство
жена.Саеманципацијомженаузападнојкултури,током20.
векаовиобјектиизањихпостајусвеотворенији,доданас
ипотпуноотворени.

Угоститељскиобјектинајчешћеимајуакценатнаједномса
држају,алису,углавном,каопратећи,присутниидругиса
држаји.Тако,уевропскимдруштвимазнамозаместатипа
крчмеипивнице, гдецентралноместоимаиспијањеалко
холногпића(речкрчма,којасејављакодвећинесловенских
народа–значи:местогдесекрчми,зановацдели,пиће4,а
речпивницазначиместогдесезановацпије5).Усеверним
крајевимаЕвропе,уовимобјектимацентралноместоимају
алкохолнапићаоджитарица–сједнестранепиво,асдруге
жестокапића–вотка,виски,џинислично.Такоимамо,на

4 Речкрчмаје,примераради,упољскомјезику(karczma,kaczma)доку
ментована још у XIV веку (Адамовски, Ј. Језичкокултурни лик крч
меупољскимпословицама, у:Кафанологија, приредиоЂорђевић,Д.
(2012),Београд:Службенигласник,стр.359).Урускомјезикукрчмасе
зовекорчмá(Толстой,И.(1982)Српскохрватскорускиречник,Издание
пятоестереотипное,Москва:Издательство„Русскийязык”,стр.228).

5 Невезано за ово значење, у балканској традицоналној култури реч
пивницаозначаваобјекатувиноградуукојемсечувавино.
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пример,чувенечешке6ипољске7крчме,немачкепивницеи
енглескипаб8.УсевернојАмерицидосељенициизсеверне
Европестворилисупосебнетиповеоваквихместа–салуни
бар.УјужномделуЕвропе,пак,узонивиновелозе,уобјек
тиматипакрчмепијусе,сједнестране,вино,асдругера
кијеодгрожђаиразнихврставоћа.Поменућемо,например,
каокарактеристичне,шпанскетаверне9,источноаустријске
(бечке)хојриге10ибугарскекрчме11.Интересантно једа је
овајтипобјеката,укојемсепиловино,постојаоиумусли
манскомсветузападнеисредњеАзијеијугоисточнеЕвропе
изваосемехана(одмеј–виноихане–кућа,штозначи:ку
ћавина12).Усвимовимобјектимасе,каододатакпићу,нуде
ипојединеврстехране.

Осималкохолнихпића,јошједаннапитакзауживање–ка
фа,снажнојеутицаонастварањеугоститељскихобјеката.
У муслиманском свету од 15. века у урбаним срединама,
чаршијама,имамопосебнаместа,кафане13(одречикахве–
кафаихане–кућа,штозначи:кућакафе14),накојимасе,
у особеној, источњачкој, атмосфери, испија овај напитак,
чије је конзумирање у овим објектима током времена по
сталоскоронеодвојивоодконзумирањадувана15.Важноје
напоменутидаисточњачкекафанепостајуиместадоколице

6 Очешкојкрчмиможесевидетиу:Броучек,С.Крчмакаочешкапојава,
у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигла
сник,стр.183201.

7 Опољскојкрчмиможесевидетиу:Адамовски,Ј.Језичкокултурнилик
крчмеупољскимпословицама,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,
Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.359370.

8 Оенглескомпабуможесевидетиу:Фокс,К.Говорпаба,у:Кафано
логија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.233252.

9 Ошпанскојтаверниможесевидетиу:Диас,Л.Таверне,седељкеикафа
не,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службени
гласник,стр.229230.

10О хојригама се може видети на: https://sh.wikipedia.org/wiki/Heuriger
(читано4.априла2016)

11О бугарској крчми може се видети у: Христов, П. Крчма у бугар
ском селу – „кућа ђавола” или друштвена институција, у: Кафано
логија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.371376.

12Škaljić,А(1989),Turcizmiusrpskohrvatskomjeziku,šestoizdanje,Saraje
vo:Svjetlost,str.453,454.

13Стојановић,Д.Кафане као темељцивилногдруштвауСрбији крајем
19.ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.45.

14Škaljić,А(1989),Turcizmiusrpskohrvatskomjeziku,šestoizdanje,Saraje
vo:Svjetlost,str.379.

15Атмосфера источњачке, у овом случају босанске, кафане, веома пла
стично је описана у: Диздаревић, З. У босанској кафани, у: Кафа
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интелектуалнихкругова,накојимаседискутујеодруштву,
тако да у почетку турска држава на кафане негативно ре
агујеипокушавадаихзабрани.16Узто,намуслиманском
истокуучаршијамаиданаспостојеобјектиукојимасепре
васходноконзумирачај.

Већод17.векакафуоткриваизападнаЕвропа17иконзуми
рањеовогнапитка,насасвимдругачијиначиниусасвим
другом, западноевропском грађанском, амбијенту – у уго
ститељскимобјектимазванимкафеи,постајеодликаграђан
скогзападноевропскогживота.Овиобјекти,чијијекитња
стиентеријеруређиванпоугледунаприватнесалоне,осим
разнихнапитакаодкафенудеидругеврстезадовољства,на
пример,разнапића,слаткишеи,умањојмери,храну,углав
номонукојасебрзоприпрема.Они,каоцентриграђанске
доколице, постају и центри друштвености – интелектуал
ног политичког, културног и уопште друштвеног живота.
Њихова карактеристикапостају читањештампеи часопи
са,политичкоиуметничкоделовањеидијалог,културнаи
друштвенадешавања.Изападноевропскикафеиимајусвоје
подтипове,аовдећемо,каостеротипне,поменутипариске
кафее,почијемсуузоруграђенимногиевропскикафеи,и
бечкитипкафеа,везанзабившуАустроУгарскумонархију
иземљекојесубилеподњенимкултурнимутицајем.18

Поред објеката чија се понуда заснива на пићу и кафи (и
дувану),изападнаиоријенталнацивилизацијаразвилесу
и угоститељске објекте у којима је, пореддругих садржа
ја, главна понуда храна. Из западноевропске културе су

нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.533534.

16Оупотребиипијењукафеуисточњачкомсветуможесевидетиу:Елезо
вић,Г.КафаикафананаБалканскомполуострву,у:Кафанологија,при
редиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.319332.

17Стојановић,Д.Кафане као темељцивилногдруштвауСрбији крајем
19.ипочетком20.века,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.44;ГодинаГолија,М.Мариборскека
фане у периоду 19001940, у:Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д.
(2012),Београд:Службенигласник,стр.338.

18ОкултурикафеауЗападнојЕвропиможесевидетиу:Дига,Ж.(2007)
КултурниживотуЕвропинапрелазуиз19.у20.век,Београд:Клио,
стр.8695;ОкафеимакаоспецифичнимместимадруштвеностиуАу
строУгарској монархији може се видети у: Орел, К. (2012) Средња
Европа,Београд:Клио,стр.6263;Ошпанскимкафанамаможесеви
детиу:Диас,Л.Таверне,седељкеикафане,у:Кафанологија,приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.225228,230231.
О кафанама бечког типа уМарибору у Словенији може се видети у:
ГодинаГолија,М.Мариборскекафанеупериоду19001940,у:Кафа
нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.337348.
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ресторани, с тим што постоје и њихове специјализоване
врсте, каошто су рибљи ресторани, пицерије, ресторани
националних кухиња,ресторани брзе хране итд, а ту су и
посластичарнице западноевропског типа. У источњачкој
културикаокарактеристичнеимамоћевабџинице (кебап–
јелоодсаситњеногмеса),акаоспецифичнећемопоменути
иоријенталнепосластичарнице,саособеномпалетомпро
извода.

Поредобјекатаукојимасуокосницаугоститељскепонуде
пићеихрана,постојеиобјектичија јеокосницапружање
услугепреноћишта,пресвегаонимакојипролазекрозод
ређена места, путницима. На Оријенту су од најстаријих
временапостојаликаравансарајииханови,азападниизум
суразневрстехотела.Осимтогаимаимногоразнихврста
угоститељскихобјекатачијапонудајекарактеристичнапо
некојврстизабаве.Тосу,например,кабареи(саартистич
кимпредставама)19,јавнекуће(бордели),ноћнибарови,ка
зина (коцкарнице), спортске кладионице, разни објекти у
којимасеиграјукарте,томбола,домине,билијаритд.

НатериторијиданашњеСрбијеувремеосманскевладавине
било је, поготово у чаршијама, свих облика оријенталних
угоститељских објеката. Оријентална кафана у Београду,
једнаодпрвихуОсманскомцарству,помињесејош1522.
године20.Имамо записеомногимхановимана територији
Србије у времеОсманлија.Токомцелог 19. века напери
феријамасрпскихвароши(паиуњиховимоколнимсели
ма),поштосеразвијаробноновчанапривредаионепоста
ју трговачки центри, постојале сумехане – угоститељски
објектиукојимасугостисастране(например,сељацикоји
супериодичнодолазилинапијацу),зановацдобијаливино,
аијело,затимосновнебакалскепризводе,тусумоглиина
подуданоће,аобавезносуималеишталезаприхватстоке.
Овемеханеиликрчмеотваранесусезонски–власникве
ћегвиноградајезакупљиваообјекатидржаогасведокима
вина, а следеће године закупљивао други.21 И данас има
мо,учаршијамабалканских градоваиликвартова сапре
тежномуслиманскимживљем,укључујућиионеуСрбији

19Онастанкукабареаињиховојдруштвенојулозиможесевидетиу:Дига,
Ж.(2007)КултурниживотуЕвропинапрелазуиз19.у20.век,Београд:
Клио,стр.9197.

20Трајковић,В.Оријенталниплесикафана, у:Кафанологија, приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.442.

21Омеханама,односнокрчмама,током19.векауЗајечаруможесевидети
у:Љубиновић,Љ.П. (1979)Прегледразвоја занатства, трговине, уго
ститељстваитуризма (капиталистичкипериод18331944),Зајечарски
зборник,I,Зајечар:Матичнабиблиотека„СветозарМарковић”,стр.88,
104,105,122.



94

ДЕЈАН КРСТИЋ

(напримеруградовимауСанџаку),класичнеоријенталне
ћевабџинице.22 И у осталим, немуслиманским, градовима
Србијетакођепостојећевабџинице,укојимасенудиисти
производ,стомразликомштосекористиисвињскомесо.У
градовимаСрбијејоштуитамопостојеипосластичарнице
оријенталногтипа,коједржепосластичарипечалбариМа
кедонци,ГоранцииАлбанци.

Сдругестране,поштоје,одослобођењаодосманскевла
давине 1830. године и прихватања европског грађанског
државногмоделадоданас,Србијаподсталнимисвевећим
утицајем западне цивилизације, нањеној територији има
моимноштвоугоститељскихобјекатакојисунаправљени
позападниммоделима.Кадајеречоонимаукојимаједо
минантноалкохолнопиће,поменућемо,например,пивнице
(укојимасеслужипиво),бифее(малеобјектеукојимасе
пијужестокапићаиндустријскепроизводње),пабове,баро
ве,клубовеуметника.Кадајеречообјектимаукојимајеу
понудидоминантнакафа,иданасуСрбијиимакласичних
западноевропскихкафеабечкогтипа(например,уБеогра
дуухотелуМосква),алијеСрбијапреплављенаикафеима
савременогентеријера,такозванимкафићима(речпреузета
иззагребачкогсленга23),којисууЈугославијудошли80их
година 20. века.Када је упитањухрана у угоститељским
објектима,позападноммоделусуресторани(одентерије
раиуслугедоменија),каоиспецифичнеконобе,пицерије,
ресторанибрзехранеитд,а,безобзираштосуимкорени
наистоку,поугледунаЗападуСрбијиимаикинескихи
другихресторанасакухињамаСредњегиДалекогистока.
Требапоменутиипосластичарницезападноевропскогтипа
(ентеријераипроизвода).Одугоститељскихобјекатауко
јимаједоминантнауслугапружањепреноћишта,тусу,по
западном културноммоделу, најразличитије врсте хотела,
хостела,мотела,вилаидругихконачишта.Такођесупоза
падноммоделууСрбијиимногиобјектизазабаву:кабареи
(елегантнегостионицеукојимаседајуартистичкепредста
ве),клубови,казина(коцкарнице),адокрајаДругогсветског
ратаијавнекуће.

ТокомвременауСрбијисезаскоросвеугоститељскеобјек
те,узкоришћењеидругих,оригиналнихпојмова,усталио
појамкафана24.Међутим,уСрбијипостојеиугоститељски

22ОсимуНовомПазару,биосамконзументоваквихугоститељскихобје
катаиуОхриду(власницисуТурци)иуалбанскомделуСкопља.

23http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=904644&print=yes (читано 10.
априла2016.).

24УрошШуваковићтакођекаже:Кафана[уСрбији]представљаопшти
појамзасвеврстеугоститељскихобјеката(Шуваковић,У.Политичка
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објектизакојеможемодакажемодасуспецифичносрпски
икојеспунимправомможемоозначитипојмомсрпскака
фана.Речјеосложеномислојевитомкултурномфеномену,
који је састављенодмноштвамањихкултурних јединица.
Овејединицесуупојединачнимслучајевимаспојенеураз
личитимкомбинацијама,пазбогтоганијеречоуједначеној,
већвеомаваријантнојкултурнојчињеници.Подпојмомсрп
скакафанаовдећемоподразумеватииразматрати:класичну
српскукафану,етноресторан,печењаруивашарскукафа
ну.Српскакафанајекултурноисторијскипроизвод,паса
гледавањемпореклањенихпојединачнихкултурнихелеме
натауконтекстуширихкултурних,цивилизацијских,ути
цајаидруштвенихуслова,можемоодредитињенекултурне
коренекаоспецифичногкултурногфеномена.

Елементизападнецивилизацијеусрпскојкафани

НатериторијиСрбијепраксапостојањаугоститељскихобје
катаоријенталногтипакојислужепиће,кафу,хрануипре
ноћиштеукорењенајејошуосманскомдруштву,азадржала
сеипослеослобођењаодТурака.Чаксусе,послеослобо
ђењаодТурака,усрпскимчаршијамамехане(крчме)мно
жиле,јерсеоскостановништвосаразвојемробноновчаних
односаизанатствапочињечаршијемасовниједапосећује.
Санестанкоммуслиманскихчаршија,међутим,изгубиосе
оријентални тип кафана, које су биленамењене скороис
кључивомуслиманима,прилагођенемуслиманскомначину
живљењаипонашања(мадајекафауизвеснојмериостала
у употреби).Али, у последњој четвртини 19. века, пошто
серазвиохришћанскиградскислојстановништва,уСрбији
почињууградовимадасепојављујусталноотворениуго
ститељскиобјектикојисунамењенипровођењуслободног
временаиуживањудомаћег,локалног,становништва,икоје
можемоозначитипојмомсрпскакафана(припадницибал
канскогсељачкогдруштва,тојестбалканскецивилизације,
у којој је била доминантна натурална привреда, слободно
времесудотадатрадиционалнопроводилипокућамаина
другимместимау сеоскоматару, алинеуугоститељским
објектима).Самаидејанастанкаоваквихобјекатапоследи
цајеразвојаробноновчанепривреде,јачањаиразвојаурба
нихцентара(вароши)играђанскекласеподутицајемзапад
ноевропскецивилизације.Устваријетодиректнапоследица
постојања кафеа у градским срединама западне и средње
Европе,пресвегауАустроУгарској.

функцијакафанеусрпскомдруштву,у:Кафанологија,приредиоЂорђе
вић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.130).
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Осим саме идеје о постојању оваквих места, из западних
кафеасупреузетијошмногиелементи.Архитектурасамих
кафанскихобјеката,одкојихсумногинаменскиграђени,а
такође и ентеријер са инвентаром најчешће су у западно
европскомманиру – до половине 20. века у класичном, а
потом,саопштимтенденцијамауграђевинарствуиуређењу
простора,иумодернистичком.Многиназивикафанаодпре
Другогсветскогратапоказујуевропскиутицај,например,
дајусепоевропскимградовима(Атина,Париз...)илипоне
кимодликамаграђанскезападноевропскекултуре(Трише
шира,Старифијакер...).Чаксе,иакониједоминантан,туи
тамокаосинонимзатерминкафанакористииречбиртија
илибирцуз,немачкогпорекла.

Начинслужењагостијуусрпскојкафанитакођејепреузет
сазапада.Заособукојаслужигостеприхваћенајенемачка
речкелнер,акаснијејепреовладала,саживљењемуЈугосла
вији,подутицајемХрвата,речконобар(одобјектаконоба).
Келнери,односноконобари,усрпскимкафанаманекада,а
умногимаиданас,билисуобучениукласичномзападном
маниру:убелимкошуљама,сацрнимпанталонама,црним
ципеламаицрномлептирмашном,честоисацрнимсакоом
ипрслуком.Тојебиостандардиувремесоцијализма.Да
нас,подутицајеммодерногстилаоблачењасазапада,имаи
извесниходступања,алијеопетнајчешћеузападномдуху.
Иманириконобара–прилазгостимаизаписивањењихових
жеља,доношењепићаихране,каоинаплата–устаријим
кафанама,аумногимаиданас,постандардимасузападно
европскихкафеаиресторана.Заслужењесенајчешћекори
степосуђе,чашеиприборзајелоиндустријскепроизводње,
западногтипа,каоиузападнимресторанима.Ранијејебио
стандард,аиданаснијереткост,дасеточеновинослужиу
стандардизованојстакленојкафанскојфлашизападногди
зајна, званој литрењак, а ракија у флашици истог облика
званојчокањче.Виноседанасслужиубутељкамапуњеним
позападнимстандардима.

Уменијусрпскекафане(уњојсекористиуправоовазапад
на реч –мени) имадоста западних тековина.Њена важна
одликајешприцер,мешавинавинаигазираневоде(идеал
јеладаншприцер),којије,каконамиименемачкогпорекла
каже,дошаоизнемачкекултуре.Усрпскојкафанисеможе
попитипиво,којеједошлокрајем19.векасапиварамапра
вљеним по угледу на западноевропске.Могу се попити и
разневрстекоњака,вињака,вискија,вотке,ликераидругих
жестокихпића.Подутицајемсавременекултуре,усрпској
кафаниседанасможепопитииекспрескафаизаутомата.
Одхране,понудупосебнообогаћујукобасицесароштиља,
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а знамода супроизводиодмеса типа кобасица такођеиз
немачке културе. Из средњеевропске, тачније мађарске,
кухињепреузетјегулаш.

Одсамогнастанкасрпскекафанекрајем19.векауњојсе
користе западни музички инструменти. У почетку су, све
до послеДругог светског рата, доминирали гудачки орке
стри са виолиномкао главниминструментом. Јошизмеђу
двасветскарата,пореднароднемузике,кафанскимузичари
почињудасвирајуисрпскестароградскепесме,насталепод
утицајемзападноевропскеграђанскекултуре.ПослеДругог
светског рата, под утицајемшлагер оркестара, осниваних
подутицајемЗапада,прихватајусеиостализападниинстру
менти:хармоника,кларинет,гитара,бубњеви...Поредтога
штоупојединимкафанамаповременопочињудасвирајуи
шлагероркестри,кафанскимузичари,поредновихинстру
мената,прихватајуипојединешлагермелодије.Укафани
почињудасесвирајусветскипознатемелодијесасвихме
ридијана.Последицатогајеизаступљеностусрпскојкафа
ниизападнихигараупару(једноставанплес,валцер,пол
ка...).Прихватајусе,сапреведенимтекстовима,имађарске
ирускеромансе.Половином60ихгодина20.векакафанске
певачиценапуштајународнуношњуипочињудасеоблаче
позападимтрендовима.25Крајем60ихгодина,подталасом
модернизацијеукафануулазииозвучење,аодпочетка70
ихгодинаиелетричниинструменти:синтисајзер,ритами
басгитара(ипак,класичниоркестрисрпскекафанеиданас
свирајубезозвучења).Седамдесетихгодина20.векапевач
ТомаЗдравковић,којиседанассасвојимрепертоаромсма
тракласикомсрпскекафанскемузике,уфолкмузикууноси
ишпанскехармоније.Потом,одкраја70ихгодинаразвој
овемузикеподразумеваубацивањеразличитихстилова,та
кодауњојможемонаћиразнеелементепристиглесаши
рењемтековиназападнецивилизације (нпр.рокритмови).
Данассеукафаниотпеваипокојакласичнадомаћазабавна
песма.Посебанпечатнамузикусрпскихкафанадао јеод
80ихгодина20.векапевачЗвонкоБогдан,прекокогасуу
њуушлеинекемађарскеимногењеговеауторскепесмеу
староградскомманиру.Крајемдругогмиленијума,подути
цајемфестивалауГучи,укафануулазеидувачкиоркестри,
са доминантном трубом, који су од послеПрвог светског
рата до половине века били одлика сеоских средина. Ка
фанскимузичарииданасприликомсвирањакористенеке
изразеиззападнихјезика(например,форшпил–музички

25Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.431432.
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деопесмеизмеђудвестрофе,инструментал–уводноизво
ђењемелодијабезпевања,блок–низпоосмишљеномреду
изведенихпесамаитд.)26

Поугледуназападнекафее,српскакафанајеодсамогпо
четкабилаотворена задодатне забавне садржаје.Каоиу
западнимкафеима,дополовине20.века,паикасније,срп
скакафанајекаодеокласичнепонудеималановине,којесу
гостимоглидапрочитајуузкафуипиће.Ималајеобавезно
идржачезановинеодбамбуса,каквисубилииукафеима
бечког типа.Замногеприпаднике грађанскекултуре то је
биоритуал,такодајеусрпскојкафанипреДругогсветског
ратакласичнасцена:господинсашеширом,лепообучени
углађен, који уз кафу и пиће чита новине на држачу. Још
крајем19.века,каопонудаунекимсрпскимкафанама,по
мињесебилијар,амногекафанесууследећимдеценијама
садржалеикартање,играњедомина,шаха,томболеитд.И
проституција, која јепонекаддеокафанскихсадржаја, за
паднајетековина.Српскакафанајебилапотпуноотворена
за све техничке новине које су долазиле са запада.Уњој
сусепреДругогсветскогратаслушалипрограмисапрвих
радиоапарата,којисуосталињенсадржајсведомасовније
појаветелевизијекрајем60тихгодина20.века.Половином
20. векауњој сепојавиоџубокс – средство зарепродуко
вање звука са грамофонских плоча.Потом су се уњој на
првим телевизорима, кад јошнијемогао свакодаихима,
гледали и први домаћи телевизијски програми.Неке еми
сијенароднемузикеутовремесупунилекафане,аиданас
супунекадасунателевизијскомпрограмуважнефудбалске
уткакмице.Данасјесадржајсрпскекафанеиинтернет.

Поугледунаугарске,будимпештанске,кафее,којисубили
местазадруштвенеактивностисавишеструкомфункцијом,
кафанесудуго,допојаверазнихинституција,билецентри
друштвеногживота.Тусуосниванеирадилечитаоницекоје
сунудилечасописеикњиге,тусуодржаванепозоришнеи
биоскопскепредставе,сведоотварањапозоришнихибио
скопскихсала.Сасвојимпозоришнимпредставаманасту
палесупутујућепрофесионалнеилокалнеаматерскедру
жине.Путујућегрупеуњојсуизводилеимађионичарскеи
циркускетачке.Тусуосниванаиделоваламногаудружења,
на пример спортска, културна, културноуметничка, поли
тичка,хуманитарна,патриотскаитд.(свеовеобластиживо
та сунаБалкандошлеиз западноевропскецивилизације).

26Оразвојукафанскемузикеможеседетаљнијевидетиу:Крстић,Д.Му
зика зајечарских кафана: историјскокултуролошки поглед, у: Кафа
нологија, приредиоЂорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.391418.
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Укафанама се, каоина Западу, одвијаопартијскиживот,
новинарски живот, уметнички (књижевни и ликовни) жи
вот. Посебно важно за српску кафану је то,што се из из
францускихкафеа, каоиумногедруге европскекафее,и
уњуодсамогпочеткауселилабоемија (западнатековина
романтизма),каоотпоринтелектуалнихкруговакласичним
друштвеним матрицама27. Она је исписала многе славне
страницеисторијесрпскекафане.

Многе српске кафане и данас имају садржаје који подсе
ћају на некадашњу грађанску културу (западног порекла),
сациљемдаподсетенанекадашњеаутентичнесадржајеу
њој.Например,многекафанеимајуназидовимафотогра
фијезградаиљудипојединихсрединаизвременапреДру
гогсветскограта.УчувенојкафанскојчетвртиСкадарлијау
Београдуједанглумацобученуграђанскоодело,сажирадо
шеширомиштапом,идеодкафанедокафанеирецитујепо
езијутогадоба.Многиоркестриусрпскимкафанаманосе
шеширеилипрслукекојиподсећајунанекадашњуградску
културу,абезобзираштосвирајусвеврстемузике,зањих
је устаљен назив староградски оркестри. Многе песме
у новије време компоноване у староградском духу својим
стиховимаприказујусликенекадашњегградскогживота.

Данасјошједнатековиназападнецивилизације–туризам–
снажноутиченасрпскукафану.Онајепосталатуристички
брендСрбије.Много је забележенихпозитивнихреакција
гостијуиззападнеЕвропе,којијепосећујукаонештокарак
теристичнозаСрбију,пресвегазбоггастрономијеиатмос
ферекојесууњојзаступљене.Последњихнеколикогодина
је у источној и југоисточнојСрбији огроман пораст броја
туристаизБугарске,којитудолазе,пресвегазбогсрпских
кафана.28

Елементиоријенталнецивилизације
усрпскојкафани

Оријенталнекафане,каоштојевећречено,намењенескоро
искључивоградскоммуслиманскомстановништву,нестале
сусаодласкомтогстановништвасатериторијеСрбије.Ме
ђутим,кадајеподутицајемзападнецивилизацијеињених

27Офеноменубоемијеможеседетаљнијевидетиу:Коковић,Д.Кафански
обрасцибоемије:измеђурационалногдискурсаиепидемијеирационал
ног,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службени
гласник,стр.267274.

28Оприливу бугарских туриста у источној и југоисточнојСрбији гово
рисеиу:Крстић,Д.(2015)Зајечар:погледнаједанпровинцијалнии
пограничниградуСрбији,ГласникЕтнографскогинститута,LXIII,
свеска1,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,стр.111112.
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кафеа створенанова врста угоститељских објеката, она је
названастариморијенталнимименом–кафана29(безобзи
раштоодсамогпочеткаусрпскојкафаникафанијебила
примарни део понуде, већ су то алкохолна пића и храна).
Узовоиме,остаојеуупотребииданас,такођеоријентал
ни,називзачовекакоји јевласниккафанеиводипосаоу
њој–кафеџија.Поднагломекспанзијомновихкафана,пра
вемеханесусебрзоизгубиле,јерсукафанекаопримарну
прихватилеињиховуулогу–точењепића.Затоседоданас
туитамокаосинонимзасрпскукафанукористииоријен
талнитерминмеханаилимеана.Имагаиуназивиманеких
кафана(нпр.ГрадскамеанауВрањуиличувенаНишлијска
механауНишу).

Иакосукафанеуглавномграђенеиуређиванепозападном
узору,имапонегдеионихкојесуотваранеуобјектимаиз
добаТуракаинатомезаснивајусвојимиџ(таквесу,напри
мер,кафана„?”уБеоградуикафанаХаремлукуВрању).У
некимаодњих,напримерукафаниХаремлукуВрању,за
држанајеиоријенталнаунутрашњост(дрвенеизрезбарене
таванице,зидниормари,источњачкапећ,миндерлуцизасе
дење...).Укафани„?”уБеоградууместокласичнихстолова
истолицазаступљенесусофресатроношцима.Некиназиви
кафанаупућујунаисточњачкутрадицију:Оријентунеко
ликоместауСрбији,ШехерезадауБеограду,већпоменути
ХаремлукуВрању...

Међутим,доксеусрпскојкафаниоријенталнаархитектура
иентеријерјављајусамоспорадично,упонудихранеите
како има стандарно заступљених елемената оријенталног
порекла. Српска кафана је од самог свог почетка као део
основне понуде у потпуности преузела производе оријен
талнихћевабџиница–пресвегаћевапсароштиља,којисе
служисалуком.Токомвременаасортимансароштиљасе
веомапроширио,алићевапјеостаосимболроштиљскехра
неусрпскојкафани.Осимтрадицијеоријенталнихћеваб
џиница, српскакафана јепреузелаидва важнапроизвода
оријенталнихпосластичарница–уњојсенакрајуобилних
меснихоброкакаодезерт,скороискључиво,служебаклаве
илиораснице.

Српска кафана је од Турака делимично преузела и начин
пијења алкохолних пића. За разлику од крчми на северу
Европе,гдесепијебрзо,усрпскојкафанисе,подутицајем
Оријента,ракијапијеполакоиузлаганухрану(салате,сир,

29ИнтересантноједасетоистодесилоиуХрватској,којасеутовреме
налазила уАустроУгарској: за објекте типа бечких кафеа усталио се
оријенталниназивкавана.
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сувомесо...)званумезе(оријенталнареч),којасеспорадич
ноузима,штосеозначаваглаголоммезисе.Циљпијењау
српскојкафаниније,каоукрчмаманасеверу,дасештопре
дођеупијаностање,већдасештодужеодржавастањеиз
међутрезногипијаног(збоговогидеала,аиидеаларазно
врсностихране, једна кафанауПиротуносиназивДевет
мезета).У вези са пићем, у обилатој употреби је оријен
тална речмамурлук, која означава главобољуи буновност
послепретераногпијењаалкохолнихпића.Усрпскојкафа
ниоријенталнатрадицијајесачуванаиупијењукафе(која
јебилазаступљенаиуизворниморијенталнимкафанама).
Кафасеусрпскојкафанискороискључивокуваупосебном
лончетузваномџезва(такођетурскареч)иназивасетурска
кафа.Допренеколикодеценијабилојеуобичајено,аданас
сесамојоштуитамојавља,доношењесвакекафеупосеб
нојџезвиодбакра,посебног,уоријенталнојтрадицијиуста
новљеног,облика,исипањеушољепредгостом,атакођеи
служењекафесакомадомратлукаиликоцкомшећера,што
јеуоријенталнојтрадицијистандард.

ПресуднуулогуунастанкуиразвојуфолкмузикеуСрбији,
паикафанске,ималисуијошимајутакозванитурскиЦига
нимуслиманиилимуслиманскогпорекла30.Онисусепро
фесионалноилиполупрофесионалнобавилимузикомјошу
времеОсманскогцарства.Послеодласкамуслиманскогста
новништваисрбизирањаварошинатлуСрбије,онипочињу
засрпскеконзументедасвирајусрпскумузику,алиузсвоје
оригиналнодоношењетемузике.Њиховигудачкиоркестри
доминиралисусрпскомкафаномодњеногнастанкаскоро
дополовине20.века,апостојалисуикасније.Скоросвако
урбанијеместоималојесвојеЦиганепознатегудаче,посеб
новиолинисте(примераради,улегендусуушлишабачки
Цицварићи, а кафанска урбана легенда Зајечара је виоли
нистаШанко).Наизузетанразвојкафанскемузикеутицала
јењиховаизузетнаотвореностзаразличитеврстемузике,а
иразличитеинструменте,којесуодполовине20.векама
совнијеприхватали.31Дакле,онинисуодмахунелиоријен
талносвирањеипевање,алисуунелиоријенталниприступ
овојделатности.Изоријенталнетрадицијејепраксадасви
рачиипевачи,прилазегостимаиизводемузикусаусмере
номпажњом,ублискомконтакту(наувце).Изоветрадиције
јеидаженскоукафанипеваиузпесмуиграмушкарцима,

30О турским Циганима може се видети у: Ђорђевић, Т. (1984), Наш
народниживот2,Београд:Просвета,стр.297303.

31ОмузичкомзанатуЦиганаможесевидетиу:Ђорђевић,Т.(1984),Наш
народниживот2,Београд:Просвета,стр.302303;Ђорђевић,Т.(1984),
Нашнародниживот3,Београд:Просвета,стр.2740.
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изчегајеинасталаједнаодважниходликасрпскекафане–
институцијакафанскепевачице(певаљке).32Првекафанске
певачице билесууправотурскеЦиганке.Изоријенталне
традиције је и обичај да свирачиипевачиод задовољних
гостијудобијајунапојницу, која сеопетназиваречјуори
јенталногпорекла–бакшиш.Бакшишсеузадовољству,по
оријенталном обичају, даје театрално (ставља на инстру
менте,стављанаизвођаче,баца...).70тихгодина20.векау
фолкмузику,којајеутовремевећдубокоестрадизована,па
иусрпскукафану,подутицајемОријента(многиизвођачи
билисутурскиЦигани)улаземелодијеоријенталнеструк
туреихармонијеиоријенталнихритмова(9/8,бегин,румба,
саса).Током времена саставни, уобичајени, деофолкму
зикеуопште,паикафанске,посталесуоријенталненумере
типачочек,узкојесеиигранаоријенталанначин.Оваврста
игрејепреузетаодЦиганкииграчицаизјугоисточнихкра
јеваземље,којесујошу19.веку,укафанамазановац,лага
но,оријентално,обучене,играленаоријенталан,еротичан,
начин.33ЗавремепостојањаЈугославијебилајезаступљена
иалбанскаиграшота,којаимаоријенталнипризвук.Шунд
којијеодкраја80ихгодинаагресивноушаоусрпскуфолк
музикуикојиједелимичноушаоиусрпскукафану34,унај
већојмеријеподутицајемОријента.ТурскиЦиганисуују
гоисточнојСрбијинаосновуоријенталнетрадиције(раније
субилизурлаши)створилиипосебан,јужносрбијанскитип
дувачкихоркестарасадоминантнимтрубомикларинетом,
којикрајемдругогмиленијумапостајеопштепопуларан,па
постајеиповременисадржајсрпскекафане(краћинаступи,
упади,приликомвећихпрослава).

Свешто се ради у српској кафани, умногоме се одређује,
опеттурском,речјумерак,којаозначавадасенешторадиса
посебнимуживањемивеомаугоднимосећањемирасполо
жењем,санасладом.Овареч,каоодразосећајакојијеједна
одосновниходликасрпскекафане,узета језаназиввише
кафанауСрбији(Мерак).

32Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.431432.

33Онекадашњемциганскомиграњучочекаможесевидетиу:Ђорђевић,Т.
(1984),Нашнародниживот3,Београд:Просвета,стр.3031.

34Ова врста музике је створила и посебан тип кафана у Србији, међу
којимасекаокарактеристичнаподгрупаистичу,београдскисплавови.
Феноменсплавовакаоугоститељскихобјекатаобрађенјеураду:Ђур
ковић,М.ПоткултурасплавовауБеограду,у:Кафанологија,приредио
Ђорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.253266.
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Елементибалканскецивилизације
усрпскојкафани

Српскакафана,дакле,узелајепонештоииззападнихииз
оријенталнихугоститељскихобјеката.Балканскатрадици
ја,собзиромнатодауосновииманатуралну,аненовчану,
привредуидајеруралнаанеградска,изворнонемаугости
тељскеобјекте.Слободновреме,укојемсетакођетежило
остваривањуосећајапријатности,задовољстваииспуњено
сти,провођенојепокућамаидругим,алинеугоститељским,
местимаусеоскимпросторима(каснијеje,токомвремена,
ипак,изградасрпскакафанапродрлаинасело).Међутим,
усрпскојкафаниимамногоелеменатаизаутохтонебалкан
скетрадиције,којисујесуштинскиобогатили,учинилије
оригиналном. Реч је о оним елементима који су вековима
упражњаваниуслободновреме–тачнијеогастрономским,
етномузиколошким и етнокореолошким, обичајним, а по
себноетнопсихолошкимелементима.Кафанајеинаистоку
иназападуградскаинституција,алиуСрбијијујеприхва
тилоимногимсадржајимаобогатилосеоскостановништво.

Кадајеречоентеријеру,имадостакафанакојеусвомпро
стору,посебнопозидовима,имајупредмететрадицоналне
културе, честоифотографије које асоцирајунабалканску
сеоскукултуру.Честоуовимкафанама,означенимименом
етнокафане, посуђе које се користи за сервирање и кон
зумирањехраненијеодпорцуланаистакла,већодглине,
производ традиционалног грнчарства.Неретко се, побал
канскојтрадицији,уместоприборазајелокористеипрсти35.

Иакојеосновкафанаинаистокуиназападупијењекафе,
српскакафанајеодњихпреузимајућиидејууживањалокал
ногстановништвауугоститељскимобјектима,одмахупрви
планставилатрадиционалнеалкохолненапитке–виноира
кију (шљивову и лозову), који су вековимамасовно упра
жњаванинесамоприликомобичајаживотногигодишњег
циклуса и неформалних дружења него и у свакодневном
животу.НаБалканунеоспорнопостојикултпијењавинаи
ракије,којиједубокоукорењенутрадицијуиетнопсихоло
гију.Скороданемаобичајауоквирукојегсенеконзумирају,
аувишерелигијскихидругихритуалавиноимаважну,чак
кључну,ритуалнуулогу.Имадостатраговакултавиновело
зеиантичкогбогаДиониса,посебноуцентралнимиисточ
нимделовимаБалкана,аиданасживипрослављањеСветог
Трифуна,Дионисовогхришћанскогнаследника.Култвинаи

35Једна оваква сцена описана је у: Ђорђевић, Д. (2014),Кафанолошки
астал, НовиСад,Ниш:Прометеј, Универзитет уНишу –Машински
факултет,стр.5960.
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ракијеподразумевадасеонипијуувеомавеликимколичи
нама,санебашмногомере,штојеупотпуностипримењено
иусрпскојкафани.Дугоје,до60ихгодина20.века,српска
кафанакаодеоосновнепонудеималаскороискључивоса
модомаћевиноиракију.Самоексклузивнијекафанеимале
суидруге,индустријскипроизведене,алкохолненапитке.У
социјализму, подналетоммасовне производњеиндустриј
скихалкохолнихпића, једновремесутрошенииндустриј
скипроизведенивиноиракија,алисеупоследњевремеу
великојмеривратилокоришћењедомаћихилиумањимло
калнимвинаријамапроизведенихвинаиракија.Социолог
ДрагољубБ.Ђорђевићуказујенавезуизмеђутрадиционал
ногикафанскогконзумирањаракије,итонапримерумани
фестацијеРакијадаузлатиборскомселуШљивовица,ата
кођеинавођењемфолклорнихзаписаизпиротскелокалне
традиције,пречијегнабрајањакаже:Какодакафанологне
потегнезанароднимблагомитакопокажедубококорење
предметакојимсебави?36

Применаидејеуживањалокалногстановништвауугости
тељским објектима, која је произашла из западног кафеа,
одмах јеупрвиплан,осимпића–винаиракије, ставила
ихрану.Итојепотпуноускладусабалканскимдухом.На
Балканупостојикултхране.Скороцелокупнатрадиционал
напривреданаовомподручјубилајеусмеренанапроизвод
њухране,животјебиосталнаборбазањенообезбеђивање.
Њено изобиље било је идеал балканског традиционалног
човека.Збогтогајеидеаловекултуре,којисеспроводина
разнимсветковинама,акојијеиважандеосрпскекафане,
претеривањеуколичинихране,ионекојасесервираионе
којасепоједе.Важноједатрпезабудепунаифункцијахра
ненијесамода задовољичулоукусаидадоведеустање
ситости,већидаувизуелномсмислуизазивазадовољство
–дасуочипуне.Збогтогасеовденечекаодсервирањејела
дабиседонелоследеће,већсејеланатрпезипреклапајуи
такојечинебогатом.Главнахранасенеслужисвакомпо
себно,већувеликимзаједничкимпосудамаизкојихсвако
узима.Српскакафанасе,уодносуиназападнересторанеи
наисточнећевабџинице,разликује,кадајеречоколичини
храненатрпезиињеномконузмирању,поизузетнојнеуме
реностиинеуздржаности.Ованеумереностјевезанаиза
неумереноступићу,јервећаконзумацијахранеобезбеђује
имогућноствећеконзумацијепића.

Увезисахраномпостоји јошједнаважнакарактеристика
којујесрпскакафанапреузелаизбалканскекултуре–месо

36Исто,стр.102103,109110.
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каогастрономскиидеал.Онојенатрпезинајцењеније,ње
говоконзумирањесе,сапићем,сматраврхунцемуживања,
пасекаонајважнијепослужењејављанасвимбалканским
светковинама.Иакосеусрпскојкафанимогунаћиидруга
јела(јерјеонаизахрану,каоизасведруго,отворенаинсти
туција),основасудвеврстејела–јеласароштиљаипечење
наражњу.Идејадасеслужејеласароштиљапотиче,као
штосмовидели,изоријенталнекултуре,поугледунаори
јенталнећевабџинице,међутим,српскакафананесамода
једодатноразвилапалетујеласароштиљаодсаситњеног
меса(ћевапи,пуњенићевапи,пљескавице,пуњенегурман
скепљескавице,уштипци,ражњићи,бризле...),већичитаву
палету јеласароштиљаодкрупнијихкомадамеса (белаи
димљена вешалица, шницле, крменадле, пилећи стек, џи
герицаускрами,цревца...).Једанодидеалајеитакозвано
мешаномесо–у једнојвећојпосудисервирановише јела
са роштиља (мада постоји и лесковачки воз – сервирање
различитихјеласароштиљауконтинуиранимвременским
размацима). Из балканске културе је и укључивање изну
трицау сталну гастрономскупонуду.Кад јеречопечењу
–стандарднојезаступљенојагњећеипрасећепечење,које
јеиосновнакарактеристикасветковиназападногБалкана.
Овагастрономскатрадиција јеодредилаипосебнетипове
српскекафане–печењаре,укојиманемароштиља,већсамо
печење,каоивашарскекафане,којеимајуиједноидруго,
алисунавашарима,наотвореном,исподшатре.Каракте
ристикапечењараивашарскихкафанаједасеиспредулаза
јагњеилипрасепеченажару,наотворенојватри,штота
кођеимазациљдаиритирачуловида.Култмесаодређу
јеичињеницудасуусрпскојкафаниодмесаисвечорбе
(јагњећа,телећа,пилећа,шкембићи...).

Јошпрвесрпскекафанеималесукласичнајеладомаћебал
канске(сељачке)кухиње.Усоцијализмујепостојаопроје
кат спорадичног отварања ресторана националне кухиње,
којисуималиуглавномсвештоиосталекафане,алису,не
само амбијентом, већ и нагласком на националне, то јест
балканске, специјалитете оправдавали своје име. Из ових
традицијасуодпочеткановогмиленијума,аконеикојуго
динураније,каопечуркениклетакозванеетнокафане,ко
је,каоштосмовидели,имајуиетноамбијент(речјеонај
новијемпозитивномталасуобогаћењасрпскекафане).Кад
јеречохрани,онеимајуироштиљипечење,алијеуњима
снажанакценатнајелимаизбалканскекухиње,опетуглав
номодмеса(којатуитамоимајуидругесрпскекафане).Ту
сујелаисподсача,каотрадиционалногбалканскогпомагала
успремању:телетинаисподсача,овчетинаисподсача,хлеб
исподсача.Тусуикуванајеласамесом:свадбарскикупус
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(саовчетином),свињскаколеница,пасуљ.Избалканскеку
хињесуисармице(печенајагњећаилипрасећаизнутрица),
пихтије,гибаница,проја,качамак,разнесалате(например,
шопска салата) итд. Као и на традиционалним светкови
нама, уз печење се и у кафани стандардно сервира купус
салата.Унекимкафанамасеможегледатиприпремањеис
подсачанаотвореномогњишту,атакођеикувањесвадбар
скогкупусаувеликимлонцимаодглине,производимагрн
чарског заната.Овапојава је заступљенаикодвашарских
кафана.

И,накрају,кадајеречобалканскојтрадицијиупонудихра
неусрпскојкафани–хранајевеомајака,тојестмаснаи
зачињенаисавећомтермичкомобрадом.Неретко,према
укусуконзумената,иљута.Потомесеонаразликујеиод
источњачкехране,којајепоснија(немасвињскогмесаима
сти)иимамноговишејелаодповрћа,аиодзападне,којаје
такођепоснијаиимамноговишеповрћаитестенине.Због
коришћењасвињскогмесаимасти,инекаисточњачкајела,
каонапримерћевапиибурек,наовомподручјумногосу
пикантнији(бурексенесервираукафани,алиитекакоима
везесакафанскомкултуром,јерсечестопослебурнекафан
скеноћи,уранимјутарњимчасовима,радитрежњењаидеу
бурегџијниценабурексамесомилисасиром).

Усрпскојкафаниимаидостамузичкихиетнокореолошких
елеменатакојипотичуизбалканскесељачкетрадиције.На
чин весеља, односно реакција намузику је, ако изузмемо
реакцијунаоријенталнеизападнемелодије,углавномбал
канскогтипаиистајекаоинамногимбалканскимсветко
винама.У кафани се, каои на другимместима за весеље
(обичајиживотног и годишњег циклуса и друге пригоде),
посебноприликомпојединихпрославауњој,заиграјуираз
неврстебалканскихкола(ора).КафанскикомплексСкадар
лијауБеограду,например,пореддругихкреиранихсадр
жаја који одражавају дух српске кафане, има и фрулаша,
односнодвојничара,који,кадауђеукафану,засвираколо,
кафанскамузикапрекиневесељеипочнедагапрати,асви
гостиустануизаједноодиграјуколо.Важнакарактеристика
српскекафанејеизузетнаразноврсностмузичкогрепертоа
ра,пресвегазбогзаступљеностипесамаразнихбалканских
народа.Тако уњојможемо чути песмеи инструменталне
мелодије веома различитих музичких карактеристика: ма
кедонске,косовске,јужносрбијанске,шумадијске,босанске
севдалинке,сремачке,банатске,бачке,славонске,мађарске,
по коју далматинску, црногорску, муслиманску санџачку,
западносрбијанску, српску источносрбијанску, влашку пе
сму, а, као инструментал, и по које румунско и бугарско
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коло или грчку мелодију (под балканским се овде, шире
схваћено,подразумевајуинумереизрубнихпаноскихде
лова,које,иакоприпадајупанонскојкултури,имајуибал
канскекарактеристике).Одполовине70ихгодинаусрпску
новокомпоновануфолкмузику,којајеушлаиукафану,уз
оријенталне,улазеигрчкиритмови,којисеукомпоновању
користе и данас. Разноврстанмузички репертоар је умно
гомепоследицаживљењаунекадашњојЈугославији,алије
суштинскионпоследицаотвореностисрпскекафане,захва
љујућикојојуњојимаизападних,оријенталнихидругих
музичкихелемената.Поредтога,Балканподразумеваиве
ликокултурношаренилонарелативномаломпростору,што
омогућавадасемеђусобноразумеју,прихватајуиукрштају
веоманесроднемузичкеидругетрадиције.

Изаутохтонебалканскесељачкекултуреусрпскукафанусу
ушлеинекеобичајне,чакиобреднерадње.Сједнестране,
појединесветковине,којесусеславилекодкућеинадругим
местима,својеместосунашлеиукафани:свадбе,крштења,
испраћајиувојску,рођендани,паипосмртнипомени(пара
стоси).Сдругестране,тујенизмањихпоступака,којису
деокафанскогфолклора,акојисудубокоукорењениубал
канскојкултури.Кадсеучаршијидвеособесретнуитрећи
пут,ондасвраћајуукафануназаједничкопиће,ачастионај
когапридругомсусретуонајдругипрозове:Трећипутча
стиш.Овајобичајимавезесемагијским,божанским,бро
јемтри,којијеуобичајенубалканскојобичајнојиобредној
традицији.Такође,кадсесклопинекипосао,продавацику
пацсвратеукафануичастесе,јерсетакоразбијамалери
купопродајаусмераванасрећуинапредак.Многипослови
сесклапајуукафани,јерсепостижелагоднијаатмосфера,
којасеииначеубалканскомдруштвупостижезатрпезом
сајеломипићем.Балканскијеиначинкомуникацијезасто
лом, опуштен, неформалан, као и на светковинама.Ту се,
каоинадругимместимагдесезаједничкипроводивреме
(славе,мобе,прела...)упражњаваусменифолклор–вицеви,
ласцивнешаљиве кратке приче, боемске и друге анегдоте
(музичариодређенихсрединаимајусвојособеникафански
фолклор,например,зајечарскикафанскимузичариупаузи
препричајуновевицевеистаребоемскеанегдотеодређених
некадашњихлокалнихмузичара37).

Ипак,најритуалнијиелементиизбалканскетрадицијевезу
јусезаиспијањепића,туможемоговоритичакиорелигиј
скојосновикафанскихритуала.Куцањепунимчашамаили

37Крстић, Д.Музика зајечарских кафана: историјскокултуролошки по
глед,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службе
нигласник,стр.414.
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боцамауосновиимастаруираспрострањенуидејушире
ња звука у важном тренутку, на пример, црквеним звони
мазапразник,пуцањемпушкомприликомБожића,рођења
илисвадбе,музикомприликомвесеља,посебногласном(на
пример,дувачкиоркестар).Подизањепунихчашапреис
пијања,узблагослов:Наздравље!,Живели!,и сличнопо
стојииудругимбалканскимобичајимаиимаистомагијско
значење–вршисеуциљунапреткаиуславуживота,каои
подизањехлебаколачуславскимизаветинскимобичајима,
малогдетета,такозваногнакоњчетаприликомуласканеве
стеукућуислично.Подизањемчашевршисеулазакузону
небескогбожанства,тојестобраћањенебескомбожанству,
којеобезбеђујеживотинапредак.38Супротноодтога,упо
смртнимбалканскимобичајимазамртвесе,пауодређеним
приликамаиукафани,пречинапијења,уместоподизања,
изпунечашеодсипамалоалкохолногпића,итоузречико
јимасетопићенамењујеконкретнимпокојницима.Истота
косе,кадасенакафанскомстолупићеслучајенопроспе,у
шалиприметидајеономкомесетодесилонекожедан,при
чемусемислинанекогњеговогблискогпокојника.39Акосе
пићеподижеуфлаши,онаморадабудеотворена,даклепи
ћеприступнобожанству,каоштоморајусвисудовидабуду
отворени,какоприславском,такоиприпосмртномкађењу.
Укрштањерукусачашамаприликомиспијањапићапред
стављанекуврступобратимстваиимамагијскумоћвези
вањадвеособе,каоштосе,например,побратимствоуста
новљаваруковањемсазасеченимдлановима,дабисетом
приликомпомешалакрв(иначе,светазаменазакрвјевино)
илиштосемладенцимаприликомвенчањавежурукебелим
платном(итомприликомонисезапајајувином).

Ипак,оноштоизбалканскекултурепосебнообележавасрп
скукафану,јестењенопштидух.НаБалканујошувеликој
свежинипостојидионизијскиприступживоту,даупотреби
моконструкцијубалканологаТрајанаСтојановића:диони
зијскиидеалпретеривањаизаноса40,којивучекоренејош
изпредантичкогиантичкогБалканаикојипредстављавен
тилзастегеживотнесвакодневице,коликогодонебилете
шке.ТрајанСтојановић,објашњавајућидасаДоситејемОб
радовићемусрпскоибалканскодруштвопочињудаулазе
другачијипринципизападнекултуре,каже:Туналазимоза
четкеједногправцамеђујужнимСловенимакојисезалаже

38Ковачевић,И.Трикафанскаритуала,у:Кафанологија,приредиоЂорђе
вић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.387.

39Исто.
40Stojanović,Т.(1995)Balkanskacivilizacija,Beograd:Centarzageopoetiku,

str.166.
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за аполонијске (и хесиодовске) вредностимере и реда на
супротдионизијскомидеалумахнитостииусхићења.41Од
тадасубалканскадруштвапочеласвевишедаприхватају
западнимодел,аликакоисамСтојановићзакључује, ста
рабалканскакултураидаљеодређујемислииосећања,па
тимеиделовања,балканскогчовека.Захваљујућидионизиј
скомдухучестоусрпскојкултури,насветковинама,алииу
кафани,наилазимонаколективноалкохолноимузичколу
дило,наекстатичкоинеобуздановесеље,безобзираколико
свакодневицабилатешка.КафанологДрагољубБ.Ђорђевић
каже:ЈерштасуГучаиЕгзит,савскисплавовииибарске
крчме,рођенданиисвадбе,малеивеликематуре…негоиз
ливи„колективногпијанства,трансаинеспутанемузике.42
Холанђанин Матијас ван дер Порт, присуствујући једној
кафанској вечери у Новом Саду, имао је следећи утисак:
Када је цигански оркестар распалио атмосферу, беспре
корнивеокултурејесанарочитимзадовољствомодбачен
иукаљан.Уместосамоконтроле,видеосамусхићење;уме
сто скромности – претеривање, уместоштедљивости –
расипање;уместотрезвености–еуфорију;уместоразума–
емоцију;уместопоштовањаправилазабранаитабуа,на
мернокршењеистих;уместоконстантногодлагањазадо
вољствауимемагловитебудућности,неодложнослављење
оногштојеовдеисада.43

Постојијошједнацртабалканскогначинаживљењакојадо
неклеодређујеиживоткафане.Утрадиционалномбалкан
скомдруштвурадније,каоузападнојцивилизацији,строго
одвојен од тежње за постизањем осећаја пријатности, за
довољстваииспуњености.Узрад сенамобама,прелима,
приликомпољскихпословаиудругимприликама,певало,
приповедалоишалило,послуживалохраномипићем.По
следицауправоовогприступаживоту,који јетолерисани
токомсоцијализма,јесуиданаспунекафанеитокомдана,
токомрадногвремена.

Узсвето,кафанаиуопштезадовољавањечулаиповреме
ноигнорисањестварностимаколикоонабиласурова,упо
јединимтренуцимадајеидуховниосећајслободеиснаге,
осећај владања ситуацијом. Матијас ван дер Порт, поку
шавајућидапроникнеусржсрпскекафане,послеучешћа
у једнојбурнојкафанскојвечери, закључуједа је једнаод

41Исто,стр.167.
42Ђорђевић,Д. (2014),Кафанолошкиастал,НовиСад,Ниш:Прометеј,

УниверзитетуНишу–Машинскифакултет,стр.58.
43Ван дер Порт, М. Само Србин може разумети Србе, у: Кафаноло
гија, приредио Ђорђевић, Д. (2012), Београд: Службени гласник,
стр.452453.
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кључнихствариуњојосећајмоћи,осећајдаситигосподар
утомтренутку.44Овојебалканскакарактеристика,јербал
канскакултурапружајоштаквихтренутака,напримерна
разнимсветковинама:свадбама,крштењима,испраћајимау
војску, славама, када већи број припадника друштвене за
једницеподржаваобележавањеважногживотногтренутка
појединцаилиједнепородице,кадатипојединциилипоро
дицедобијајупосебнумоћ.Честајепојава,например,дасе
функционеримасвадбе,кумуистаромсвату,свеудовољава
и да они тада имајумогућност извољевања и истеривања
сопствениххирова.

Иуслучајусрпскекафанеприменљивесуи јошактуелне
речиТрајанаСтојановића(објављене1967.године):Уосам
наестомидеветнаестомвеку,аконеикасније,унашевре
ме,појавиласеелитна[западна]култура,штоједовелодо
коренитогпреображајастаренеолитске[сељачке]култу
реинаизгледјезбрисало.Данас,међутим,иакоприкриве
на, стара народна култура и даље у огромној мери усло
вљава најдубљемисли и осећања сељака, радника, писаца
имислилаца,каоиљудиодакцијеиполитичара–[једном]
речју,Балканацауопште.45

Оригиналносрпскиелементиусрпскојкафани

Српскукафану,даклесрпскомчини,пресвега,специфичан,
самоуСрбијизаступљен,склопзападних,оријенталнихи
балканских културних елемената, али има и оних који су
искључивоизсрпскогмиљеа.Можесерећидајеречсамо
осрпскимваријантамакултурнихчињеницабалканскекул
туреили,ређе,западнекултуре,којихнемаилисуумањој
меризаступљеникоддругихнарода.

Називинекихсрпскихкафанасадржепонекаделементеко
јиупућујунанештонационалносрпско,например, више
кафанауСрбијисезовеСрпскакафанаилиСрпскакруна.
ЈеднакафанауоколиниЧачка,примераради,зовесеШај
кача.Кадајеречоентеријеруетнокафана,умногимасеја
вљајудетаљисрпскешумадијскеношње,којајеопштепри
хваћенакаонационаникостим.Ранијесуумногимресто
ранима националне кухиње, а данас умногим етнокафа
нама, конобари обучени у овај костим или на себи имају
самонекењеговеделове.

44Исто,стр.472.
45Stojanović,Т.(1995)Balkanskacivilizacija,Beograd:Centarzageopoetiku,

str.47.
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Када је реч о пићу, у новије време, са експанзијом етно
кафана,каопосебансрпскикафанскибрендпојавиласера
кијадуњовача46,мадасуупонудиидругевоћнеракије,тра
диционалнашљивовица,крушковача икајсијевача.Можда
као особено можемо издвојити пијењешприцера из чаше
посебногоблика,класичнезасрпскукафану.Истотакоико
ришћењевећпоменутихбоцазавино–литрењакаималих
бочицазаракију–чокањчића,чијијеобликстандардизован
засрпскукафану.Особеностмногихсрпскихкафанајеспе
цифичномезе уз ракију – кисео купус, пихтије и слично.
Везанозагастрономскукафанскупонуду,требанагластида
се српски роштиљ, без обзира на постојање оријенталног
роштиљаи,рецимо, специфичногбугарскогроштиља,од
ликујепосебнимасортиманом,припремом,формомиуку
сом.Онсе,каобренд,посебношириуБугарскојукојојје
омиљен,такодатуитамонацелојњенојтериторијимогу
дасенађуугоститељскиобјектисаодељкомуменију,ре
кламомиличакназивомсрпскаскара.Истотакои јагње
ћеипрасећепечење,безобзираштосеспорадично јавља
икоддругихнародазападногБалкана,можесе,збогопште
заступљености,сматратиисрпскимбрендом.Товажииза
некедругегастрономскепроизводе,каоштосу,например,
кајмак,свадбарскикупус(саовчетином)ислично,атусуи
некаоригиналнајела,којанисупроизашлаизтрадицијевећ
сусмишљенауправоукафани,као,например,карађорђева
шницлаилесковачкамућкалица.Увезисахраномјеидео
кафанскогфолклорадасепослеобилногоброкакаоизраз
задовољстваритуалночачкајузубичачкалицом.

Када је реч о музици, специфично српским се може сма
трати заједничко конзумирање веома различитих балакан
ских,оријенталних,западнихидругихмузичкихелемена
та, као и специфична новокомпонованафолк музика, која
носи епитет српске, а садржи све ове елементе. Наравно,
специфично српске су све песме етнографских целина на
територији Србије: врањанске и друге јужносрбијанске,
косовске,шумадијске,западносрбијанске,источносрбијан
ске, сремске,банатске.Такопојамсрпскамузика означава
широк, али ипак специфичан, спектар музичких елемена
та.Уз то, српска кафана је изнедрила и посебну институ
цијусрпскепевачице(певаљке).47Изакафану је,наравно,

46О томе нештоможе да се види у:Ђорђевић,Д. (2014)Кафанолошки
астал, НовиСад,Ниш:Прометеј, Универзитет уНишу –Машински
факултет,стр.61.

47Хофман,А.Кафанскепевачице:музика,родисубјективностусоција
листичкојЈугославији,у:Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д.(2012),
Београд:Службенигласник,стр.419440.Отомеиу:Ђорђевић,Д.Б.
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карактеристичноспецифичносрпскоколо.Сажељомдасе
нагласисрпскидухкафане,укафанеуСкадарлијиуБеогра
дуулазисвирачобученусрпскинационалникостимисвира
српскокласичноколонасрпскимнационалниминструмен
тима–фрулиидвојницама.

Без обзирашто смо закључилида српску кафану умного
ме одређује балкански, али и оријентални и западни дух,
можесерећидајеуовомсмислуодређујеинештоштоје
специфичносрпско.Уњојјеразвијенапосебнакултурасо
цијалногопштења,културадружења,опуштеностигалант
ност захваљујући којој се игноришу формалности. У њој
немаситничарења,такода,например,немапојаведасвако
самплаћасвојрачун,већједнаособаплаћазасве,акасније
илидругипут,безпосебногпрерачунавањадатобудеуис
тојвредности,плаћадруга.Усрпскојкафанијеразвијени
посебанодноскомуникацијеукојојсусвиунекомсмислу
исти–одполитичара,научника,уметника,новинара,спор
тиста, до протува – и сви комуницирају равноправно, на
пример,ослављавајућисенадимцима.48

Поредтогаштосрпскакафанаиманационалнеелементе,у
њојсе,каоотворенојинституцији,утежњизаштоориги
налнијомпонудом,користеирегионалниилокалниелемен
ти.Например,уоколиниКњажевацапостојиугоститељски
објекатЕтнокућа Торлаци, који своју понуду заснива на
локалним гастрономским и другим особеностима, означе
нимназивомлокалногидентитетастановништваовогкра
ја–Торлаци.49Особеност западносрбијанскихкафана,пре
свегапечењара,јестепонудахлебасамочом–машћукоја
седобијапечењемјагњетаилипрасетанаражњу.Унеким
врањанскимкафанамасмишљенајепосебнакафанскапону
да–јутарњакиселачорба,каолекпротивмамурлукакоји
јепоследицапретходнекафанскеноћи.Унекимсрединама,
каоуЗајечару,већсмонапоменули,створенјеизистихраз
логапосебанобичајјутарњегједењабурекапослекафанске
ноћи.

Осимвезанозахрану,имаилокалнихособеностивезаних
заентеријер.Примераради,кафанаХајдукВељковконаку
Зајечаруимала јеуентеријеруелементевезанезаХајдук

(2011),КазујкрчмоЏеримо:периферијскакафанаиоколоње,Београд:
Службенигласник,МашинскифакултетуНишу,стр.128136.

48Ово је наглашено и у тексту: Тирнанић, Б. Београд за почетнике, у:
Кафанологија,приредиоЂорђевић,Д. (2012),Београд:Службенигла
сник,стр.523.

49Крстић,Д.(2016)БрендирањерегионалнихидентитетаТорлациукул
турном туризму северозападне Бугарске и источнеСрбије,Известия,
III,Габрово:Регионаленисторическимузей,уштампи.
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ВељкаПетровића,јунакаПрвогсрпскогустанка,рођеногу
околиниЗајечара.Многекафанеусвоментеријерусадрже
фотографијеизлокалнепрошлости.Одликавојовођанских
кафанасупосебнитамбурашкиоркестри,честосастављени
одЦиганасвирача,ауделовимаСрбијејужнијеодСавеи
Дунавазаступљенисупосебниакустичниоркестритакозва
ногскадарлијскогтипа.Уосталом,иовалокалнаирегионал
на разноврсност, уклапа се у једну општу карактеристику
српскекафане:дајесвакакафанаоригинал,понечемуосо
бена, толико да у кафанској топографији заузме своје ме
стоибудепрепознатљива(заразлику,например,одмногих
врстаугоститељскихобјекатаиназападуинаистоку,који
суувеликојмериунифицирани).УСрбијикаопосебнака
фанскакатегоријапостојељубитељикафана,којисуњихо
видобрипознаваоциначитавојнационалнојтериторијии
ширеиусталномсутрагањузасвеоригиналнијимсадржа
јима.Свакивласниксвојукафанууређујепосвомнахође
њуиукусу,тежећидаоригиналношћузаинтригараодређе
нуциљнугрупупотенцијалнихклијената.Ваљда збогове
могућностикреирањасрпскекафане,ушалисекажедаје
жељасвакогСрбинадаимасвојукафану,штоијестешире
заступљенапојава.

Источноевропскикултурниелементи
усрпскојкафани

Истинеради,неможемоостатинаконстатацијидасесрп
ска кафана састоји самодо елемената западне, оријентал
неибалканскецивилизације,каоиодоригиналносрпских
културнихелемената.Рецимо,традицијакрчме,којаједу
бокоутканаусрпскукафану,неможесевезатисамозаза
паднуиоријенталнукултуру.Онајемногошира.Дасрпска
кафанаимавезесаопштимпостојањемкрчмекодСловена,
показујеитоштоје,безобзиранатурскиназивмехана,са
чуваниопштесловенскиназивкрчма,којије,санестанком
правихкрчмиодносномехана, токомвременапочеодасе
употребљавакаосинонимзакафану.Уживојсуупотреби,
посебноуфолк песмама, и терминикрчмар икрчмарица.
Српскакафанајеупотпуностиапсорбовалатрадицијукрч
ме,одмасовногиспијањаалкохолнихпићадокрчмарских
туча,усрпскоммиљеупознатихкаокафанскетуче.

Поределеменатасазапада,оријентаисамогБалкана,срп
скакафанаимаинеке елементеизисточноевропског све
та:некаодоминантну, алиипакприсутну, ракију вотку, а
умузицирускепесмеипесмеисточноевропских (руских)
Цигана.
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Закључак

Српскакафанајеоригиналан,сложенивеомаслојевиткул
турни феномен. Реч је о посебном друштвеном дискурсу,
оригиналној врсти угоститељских објеката, која је сти
цајем историјских, друштвених, економских и културних
околностинасталаупоследњојтрећини19.века,алисуње
ни коренимного дубљи.НаБалкану, као подручју ориги
налнебалканскецивилизације(којаподразумеваиизузетну
етнографскушароликост), а и као подручју вишевековног
сусретањаутицајазападне,оријенталне,паиисточноевроп
ске цивилизације, са запада прихваћена идеја о оснивању
угоститељскихобјекатанамењенихуживањулокалногста
новништванијемогладабудеклишеирана.Богатомулти
културално искуство је, у тежњи за постизањем осећаја
пријатности,задовољстваииспуњеностиуугоститељским
објектима,српскукафануучинилоизузетноотвореномин
ституцијом,којајепремасвојојмери,сједнестране,при
хватилакултурнеелементеизпотпуноразличитихцивили
зација–упрвомредуиззападнеиоријенталне,асдруге,
уткала много аутохтоног оригиналног балканског, нацио
налног,паирегионалногилокалног.Тањенаотвореност,
која представља једну од њених основних и суштинских
карактеристика, чинила ју јеичини јеизузетнодинамич
номпојавом,којазадржаваконтинуитет,алисесавременом
исадржајнообогаћује.Управотаотвореностјојобезбеђу
јевиталностиактуелностусвимвременимаидруштвеним
системима.Онаупунојвиталностиживииданас,ипосве
мусудећи,уздаљеобогаћивањећеживетииубудућности.

Отвореностидинамичностсрпскекафанедовелаједотога
даонанебудеунифицирана,клишеирана(каоштојетоу
великоммерислучајсаугоститељскимобјектимаузападној
иоријенталнојкултури),већдадонеслућенихинеисцрп
нихразмерабудеподложнакреацијииваријантности,адау
истовремезадржисвојупрепознатљивостиоригиналност.
Егзистирајућипаралелносамногобројним(ипобројуипо
врстама)угоститељскимобјектиманаправљенимпозапад
нимиоријенталниммоделима,онаје,посвојојпрефињеној
мери,биралаиузималаодњихпојединеелементеиуткива
лаихусвојоригиналнимиље.Уњојможемонаћи,сааутох
тонимбалканскимисрпским,паилокалним,складноуком
поноване, елементе западноевропских кафеа, ресторана и
точионица, средњеевропских и источноевропских крчми,
оријенталнихкафана,механа,ћевабџиницаипосластичар
ница.Иакојеонауосновиградскаинституција,утежњиза
остваривањемосећајапријатности,задовољстваииспуње
ности, она јемноштво културних елемената, па умногоме
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иопштидух,преузелаиизбалканскогсељачкогтрадици
оналног друштва, углавном из балканских светковина. У
овомдинамичном једноиповековномпроцесу, она јеизне
дрилаинизсвојихоригиналнихкултурнихобразаца.Тако
јеона,изразличитихцивилизацијапреузимајућиразличите
техникепостизањапоменутихпозитивнихосећаја,постала
један од најсадржајнијих и најмултифункционалнијихти
поваугоститељскихобјекатанасвету.

Српскакафанајеинституцијаоднационалногзначаја.Она
је нераскидиви и оригинални део срспске националне кул
турне,економске,политичке,уопштедруштвенеисторије.
Тоћебитииубудуће.Али,узто,она,посебноуданашње
време,имаизузетнутуристичку,патимеипривредну,еко
номску,улогу.Иакојенасталаизидејеоуживањулокалног
становништва,саекспанзијомпојаветуризмакаотежњечо
веказападногначинаживотадаизађеизклишеаидоживи
нештоаутентично,егзотично, она јеодтуристасастране
препознатакаосрпскибренд.ОдмногихстранацасаЗапада
означенајекаоинституцијакојапружавеомапозитивнеау
тентичнедоживљаје.Сдругестране,уисточнојијугоисточ
нојСрбији,безпосебнезаслугелокалнихтуристичкихор
ганизација,последњихнеколикогодинасведоцисмовелике
експанзијетуристаизБугарске,чијијеосновнициљпосете
српскакафана.Бугарима,каоизразитимприпадницимабал
канскецивилизације,конзумирањесадржајасрпскекафане
представљаврхунацуживања.50Бугарскипесниксимболи
стаИванГрозев још20их година20. векакаже:Нашна
роднијецрквењак.Кодњегајеврлоизразитодионизијско,
динамичконачело...51

Балканскуцивилизацијууопштеможемоидефинисатикао
специфичан спој аутохтоног балканског, у различитим ва
ријантама, са оријенталними западним.Српска кафана је
управоизразитакултурначињеницабалканскецивилизаци
је,алисеподутицајемпроцесакојисуседесилиусрпским
националним границама развила као национална инсти
туција,каоаутентичан,српски,бренд.Собзиромнањену
оригиналност,потенцијалинационалнизначај,потребноје
нанационалном,али,уоквирунационалнестратегије,ина
локалнимнивоима,почетисањенимсвеснимнеговањеми

50Оприливу бугарских туриста у источној и југоисточнојСрбији гово
рисеиу:Крстић,Д.(2015)Зајечар:погледнаједанпровинцијалнии
пограничниградуСрбији,ГласникЕтнографскогинститута,LXIII,
свеска1,Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,стр.111112.

51Димитрова, Н. Кафана/крчма – свратиште „асфалтне” интелигенције
(визијемеђуратногбугарскогауторитаризма),у:Кафанологија,прире
диоЂорђевић,Д.(2012),Београд:Службенигласник,стр.488.
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унапређењем,креирањемњенебудућностиипланскимко
ришћењемњених потенцијала.Она је, каошто смо виде
ли,заиновацијеувекотворена.Започетакпредлажемдва
крупнакоракананационалномнивоу.Прво,требајеобра
дитиипредложитизаУНЕСКОвулистунематеријалнеба
штине,адруго,СкупштинаСрбијетребададонесезаконо
српској кафани, којимби се она заштитилаи унапредила.
Такавзаконбитребалодаподразумевастварањепозитивне
климеиолакшавајућихоколностизарадсвимаонимакоји
доприносењеномопстанкуиунапређењу–кафеџијама,ко
нобарима,куварима,музичарима,боемима,глумцима...По
словеафирмисањасрпскекафане,сасвимсигурно,нетреба
даспроводебирократе,оникојисупремањојравнодушни,
већ истински кафанолози и у теоретском и у практичном
смислу,оникојиразумејуњенусуштину.
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CULTURALROOTSOFTHESERBIANTAVERN

Abstract

The introductory part of this paper examines the psychological and
culturological background of catering facilities, aiming to place the
originalculturalphenomenonmarkedasthe“Serbiantavern“inaglobal
context.Then,themainbodyofthepaperanalysestheoriginofcertain
cultureunitsrepresentingtheSerbiantavernasacomplexandlayered
culturalfact,inordertodiscoveritsculturalroots.Theanalysisshows
thatitisauniqueproductasaspecificcombinationofWestEuropean,
oriental and autochthonous cultural elements from theBalkans,East
EuropeandSerbia.Itisaninstituteofnationalimportance,becauseof
bothitsroleinthenationalhistoryandthefactthatitisatouristbrand.
Thisiswhyitsnurturing,upgradingandtouristvalorizationneedtobe

wellplanned.

Keywords:sparetime,Serbiantavern,Westerncivilization,oriental
civilization,Balkancivilization,Serbianculture


