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Уни вер зи тет у Ни шу, Ма шин ски фа кул тет, Ниш
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КАФАНСКИИМЕНОСЛОВ
Сажетак:Урадусеизлажезначењскаиструктурнасистемати
зацијаназиваугоститескихобјекатанасрпскомјезичкомподруч
ју.Указујесеинамогућемотивезанастајањеовихимена.

Кључне речи: српски језик, имена кафана, култура кафане,
кафанологија,Србија

Именослов кафана1 (лексикон ,,кафана”, лексичка група
,,кафана”) део је ономастичке дисциплине хрематонимије.
Под,,кафаном”(,,кавана,тур.kahvehane,локалгдесеточии
продајекава”)овдемислимонаугоститељскиобјекат(УО),
односно на институцију јавне исхране, која подразумева
производњујелаипићаиуслугуконзуменатајелаипића,
односнојела,илипића.Унашимусловиматојејединствена
услуга.Међутим,кадасепогледашароликостимена,доми
шљатост,шеретлук,загонетност,призивањеименаинази
ваизпрошлости,изсветамасовнекултуре(филм,народна
песма, књижевност), лако ће се закључити да су ти наши
,,објекти”вишеместагдесе(по)пијенего(по)једе;вишесу
местазаразоноду,забаву,провод,мераклук,негоместагде
ћегладандасезаложииокрепипреноштонаставипут,у
животили–надалеко.

Ширипојамоваквеустановебиобигостион(иц)а,јерцела
оваделатнострачунасагостомкаонизбежнимучесником
комејесвенамењеноиподређено(ијелоипиће,имузика,и
разонода,иодмор),или:,,угоститељскиобјекат”,априпада
,,угоститељству”каопривредној(услужној)грани,алитоје
нанивоунекепојмовнедескрипције,једнаконедовољанкао
икафана,којабисеипакмогласхватитикаосамоједанвид

1 ПрипремљеноуоквирупројектаОдрживостидентитетаСрбаина
ционалнихмањина упограничнимопштинамаисточнеи југоисточне
Србије(179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРС.
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угоститељскогобјекта, истина, наразличитимподручјима
српскогтржиштавишеилимањеприхваћен,чакприхваће
нији од других појмова и термина, а на терену источне и
јужнеСрбијескородоминантан.Атидругипојмовибили
би:кафанче,механа,крчма,гостиона(игостионица),чар
да,биртија,пивница (и пимница),бифе...,даостанемона
нашимтрадиционалнимпросторима,јеризсветаимамојош
достапојмоваитермина(кафе,бистро,бар,паб,таверна...).

Проучавање овог ономастикона, тог фонда назива/имена
требакаоиуинимприликамадапочивананекомсистему
(актуелно назив увекфункционише у једном окружењу, у
једновреме,формирасеодконкретнихактера,подразумева
историјскиконтекст,обликујепозаконитостимаконкретног
језика,служипредвидивојциљнојгрупи,рачунасаефектом
наемоционалномплану,представљасинтезупотребакори
сника услуга, менаџмента, до друштва у целини). Сведен
напоједине,изабранеслучајевесаразличитихпростора,из
различитогвремена,поadhoc критеријуму–макакобио
загонетан, провокативан и инспиративан,може дати огра
ниченрезулат:показатисамобогатошаренилоиатрактивну
домишљатост уз неопходно питање: ашта је тек у ономе
штонијезахваћенорегистромианализом.2

Прегледкојиследисачињенјенаматеријалусасрпскогје
зичкогподручја,којије,насвојимходољубљима,утрену
цимазнатижеље,илимеракадугинизгодина(аипаксаза
кашњењем)бележиокафанологдрДрагољубБ.Ђорђевић,
професоруниверзитета,социологизДоњегКомрена(Ниш),
уоколиникрчмеЏериме,докјестајаопредкафанаманако
јесеслучајноипопозивунамериобио.Записивачжалишто
је многе записе оставио огољене, само на имену.Имему
јеудотичномтренуткубилодовољно,алисећањесеретко
одржалоунепомућеномвиду,штојеотежалодругуиденти
фикацијуианалитичараоставилонаповршини(наприлику,
кодапливаупенитамогдејебилопиванаточење,односно
накригле).Тимеје,мождаинесвесно,створиоприликуда
семогућипроучаваоцизадрженаименукафана,тражећи,
иналазећиуњима,најпремотивацију(заштојенештобаш
такоименовано),потоммаркетинг(упрорачунудаћенешто
баштакоименованобитипрофитабилнијеоднекенеутрал
неформулације),даодатлепрочитајууспомене,позивнице,
похвалнице и захвалнице; да протумаче могућу историју

2 Свеобухватнуанализу,сајезичкестране,урадиојеСлободанМарјано
вићудокторскојдисертацијиНазивираднихорганизацијанаподручју
бившеСФРЈ,ФилозофскифакултетуНишу,Ниш1995, гдесе,поред
другихслучајева,наводеиименаугоститељскихобјеката,потиповима
конструкције.
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нашегјавногживотакојиизмичеозбиљнимнаукамаизао
билазиуџбеникезаодрживиживот.Мождабинекисвесни
јиисвестранијисоциологодавдемогаосазнатиикојајето
,,критичнамаса”којојсекафанапрекосвогаименаобраћа.
И то би било занимљиво, можда и занимљивије од онога
штосмоовдесрочили.

Овдејехиљадуимена,аколикоихстварноиманаподручју
доклесеточевиноиракија,узмезеилибезмезета,тонико
незна,можданећенизнати.Широкојетопоље,потребне
сугодинедасесвеобради.

Одобромбројукафана,ињиховихимена,читалацимаам
бијенталноинформативнодоживљајнетекстовеупаралел
номиздањуДрагољубаБ.Ђорђевића,Кафанолошкиастал
иДимитријаБуквића,Кариранистолњак(књигасечитас
обестране).3

Ипак, већ и овај, и овакав, свакако непотпун списак нуди
некезакључкеотипуименовања.Наводимооноштосена
првипогледвиди:

Билопооснови,билопонаставку,некеречиинформишуо
турскoмутицају:кафана,механа,крчма,хан,другедола
зе са других страна, паииз других (европских) језика:
„бифе(fr.buffet,[...]2.малапродаваоницапићаихладних
јела”, биртија, бирцуз ,,нем. Wirtshaus, гостионица,
крчма”,чарда(mađ.,,csarda,крчманапуту”).

Овиапелатививећданасделујукаоатрактивниархаизми,и
понајбољесесмештајууправоовде–укафанскиономасти
кон.Некисудобранозагубилизначење,односнофункцију
(хан–објекатзасмештајиокрепупутникаутурсковреме).

Уједномбројутерминакријесеназивнекогпића,напитка:
кафа(кафана/кавана),пиво(биртија–бирцуз,пивница,која
имаимотивацијуупићуипијењуанесамоупиву,случај
Рајачкепимнице,искључуивоснабдевеневином).

Организационои архитектонски, некипојмови обухватају
објекат у целини, алимогу бити и као јединице у склопу
већег(другог)објекта:кафанаможебитиидеохотелаили
мотела–заједносрестораномилисамостално,паиједини
цаузградинекогдругогтипа–уоквирукућезастановање,
уприземљусолитераитд.Бифескородајеискључивота
ко(просторијаувећојцелини),чардајеобјекатнапуту,на
периферијиграда,илинаобалиреке.

3 Тамо се даје и богат списак литературе о различитим питањима
кафанологије.
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Уизмењенимусловимапостојања,икоришћењаобјекатате
врсте,каодасегубипраксадасунекетакве,,институције”
билевезанезасело,другезаград,трећезапутеве(саобра
ћајнице),каоштојебиохан,мадаиданасгостионицеире
сторанетребаочекиватиилинапрометнимместимаилиу
оквируградскихагломерација.

Свеовоимногоштадруго,условљавапотребудаУО(тако
ћемоназватионоштоусловноинепрецизноназивамока
фанамаanblok) добијепосебноиме, које требадаозначи
постојање нечега што посетилац (интересент, конзумент)
требадапрочита,чује,видииуименупрепозна.Притоме
ваљарачунатисатрадицијом,саменаџментом,сатежњом
дасезадовољиинтересзаснованнадоживљеном,илипро
будиновасклоност засновананамогућностидасестекне
,,башту,подовимименом”.

Алипоштосу:кафана,механа,крчма,гостиона (игости
оница),чарда, биртија, пивница (и пимница),бифе...,оп
штиназиви,апелативи,аобјекаттражислужбеноиме,има
примера да се до тога имена долази употребом апелатива
и неког атрибута, који диференцира објекат (дотичну ка
фану у односу на друге кафане), али и да пружи додатну
информацију,паидаинструирамогућисмисаоимена (да
означи,алиидаозрачи;даосветли,алиидаобасја...!).Та
конастајупосебнаимена,хрематоними,којаимајуисвоју
језичкуструктуру,комуникационуприроди,културолошки
смисао.Свакиодовихвидовапостојањаифункцијехрема
тониматегрупедајемогућност,алиитражиодговарајући
истраживачкитретман.

Овденећемопроцењиватиуспешностименовања,икорект
ностназива,алићемо,узгред,споменутидаиименакафана
требадабудуудухујезиканароданачијојсутериторијии
којиихдајеињимасекористи.Абити,,удухусрпскогје
зика”билоби,најопштије:даможедасепрепозназначење
идасеуклапајууграматичкунорму(дамогудасемењају
попадежима).Разумесе,идаподлежуправопису.Освему
овометребаводитирачунаприрегистрацијифирми,ушто
нисмобашсигурнидасесадачини.

1. Имена од основних назива. У корпусу забележених
посебнихименаУОимамодвочланаименасаапелативом
удругомделу:

а)Хан:Карахан,Шарениан;Мезулана(тур.menzilhane);4

4 Турцизмисетумачепрема:Škaljić,A.(1966)Turcizmiusrpskohrvatskom
jeziku,Sarajevo.
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б) Гостиона: Мала гостиона, Народна гостионица,
Општинска~;

в)Кафана:Батинакафана,Безимена~,Братска~,Вла
дикина,Дежурна~,Долчеи~,Дунијска~,Крвава~,Ма
цина~,Наша~,Небеска~,Плехана~,СК~,Тобџијска~,
Труманова~,Чамџијска~,Чукарева~,Џамбас~,Џодина
~,Џуџина~,Шарена~,Шаторска~,Ђокинокафанче,
Моје~,Кафаница,Кафанче,Кафанче+;

г)Крчма:Ајдучкакрчма,Велика~;

д)Механа:Гореламехана,Господарска~,Гужвина~,Ек
меклук~,Женска~,Нишлијска~,Чађава~;

ђ)Пивница:Рајачкепимнице;

е)Чарда:Гуљашчарда,Комарац~.

Безатрибута,дакле:апелатив=име,постојисамоједнаКа
фана,ипоједном:КафаницаиКафанче,аливећњиховде
минутивниобликпоказује (хипокористичан,пожељан)од
носпремањима.

УОсеможејавитиинаместупрвогделасинтагме,мадаје
оваквихпримерамање:

БирцкодШанте;

БифеПромаја;

КафанаИсторија,~,,кодМира”,~Мицотакис,~сум
њивогморала,~СФРЈ;КафанчеБањче,~кодМиланче;

Крчма1882,~стара;

МеханаСкаламерија.

Сазначењем,,подрум”,односноточионицапића:Прешерно
ваклет.

2. Антропонимски вид именовања подразумева употребу
антропонимазаназивкафане.Људскоиме,надимак,прези
ме–можесенаћикаоједино,односноантропонимпреузи
маулогухрематонима.Међутим,нифондантропониманије
јединствен,јерсеусвакомскупу(име,надимак,породично
име,презиме)појављујевишетиповазависноодмотиваци
је. Затоће, каоидругде,наша систематизација бити врло
условна,јошвишеотежананепознавањемстварнемотива
цијеименовањакафанаименимаизсфереатропонима:

а) Име: Аранђел, Јеврем, Јованча (Мицић), Југ Богдан,
Коштана,Џавер,Софка,Софроније,
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једанбројименајеизстраногономастикона:МаркоПоло,
Џавер,Рене,Сандокан,Синатра,Спартак,Пандора,

б)Надимак:Абисинац,Американац,Ацадевтка,Баја,Ба
лаџа,Бандист,Барон,БатаПежо,Баштованка, Боки,
Брана5,Братко,БрзиЏо,Брка,Бурдуш,Витез,Гарибал
ди,Геџа,Гроф,Гурман,Дагиплус,Дачо,Делија,Дилбер,
Домаћин, Дон Геџа, Драган Гадурија, Дуде, Дунђерче,
Дурак,ЖивкоПевац,Зак,Закасотина,Занатлија,Звоне
иШоне,ЗонеЗамфирово, Јенифер,ЈованВаћарош,Ка
занџија, Калдрмџија, Калимеро, Калча, Капетанче (Ка
петанчетово), Кнез, Ковач, Колар, Корчагин, Косовка,
КривиСтојко,КрстаМераклија,Крчимирац,Крчмари
ца, Кубура, Кум, Курта, Лаки, Лепа Нада, Лепи Боро,
ЛовацРаци,Лола,Луњевица,Маца,МериПопине,Меца,
МладиАрапин,Моравче,Муса,Мица–стрес,Нежења,
Нишчија,Олио,Партизанка,Пашон,ПераБабушка,Пе
раЖдера, Пинокио, Премијаш, Раде Варијанта, Рапа
ја,Рапоња,Сека,Сури,Твиги, Тито,Ђумурко,Фараон,
Фигаро,Франш,Цезар,ЦрниГруја,ЦрниМилош,Црнка,
ЧикаДуца,Џиџи,Џојуниор,Швалер,Шериф,Шопићан
ка,Шпика;

в)Презиме:(Јованча)Мицић,Трандафиловић,Сучевић.

Нијеискљученодасеидругинекиапелативипојављујукао
надимци који прелазе у име УО:Авионче, Бањче, Бејкос,
Беков,Борац,Весељак,Војажер,Врањанка,Гусар,Гуслар,
Жабар,Жичанка,Зајац,Зврк,Змај,Змајко,Камењар,Нани
ца,Орач,Ортак,Отац,Патролџија,Пилот,Предак,Раба
џија,Раденик,Радикал,Ратар,Стриц,Текијанка,Тексти
лац,Теча,Ћеремиџија,Четник,Ујче,Цар,Чича,Шнајдер,
Шофер.

Какосевиди,најбројнијисунадимци,алитојеииначенај
слободнијискупименовањаљуди,којиимасвојумотиваци
јуибогатуконотацију.

Једанбројименаналазимоиудругимтиповимаименовања
УО,анајвишекоддескриптивногименатипа:код+име:

КодАранђеловесабље,~Бивка,~БореАрапа,~Буљаша,
~Буре6,~Велинке,~ВојеШустера,~Гузе,~Дајца,~деда
Ристе,~Жмурка,~Марганца,~Милојка,~Министра7,
~МићкаСокаче,~Мице,~Папе,~РадетаМајмуна,~

5 Уколикосенерадионекомдругомзначењу–уставаисл.
6 Уколикоје,какомислимо,Буренадимак.
7 АкојеМинистарнадимак.
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РанкаУсташе,~Курте;МалипевацкодЦврце.Иовде
највишеиманадимака.

Антропонимомседетерминишуидругиобјекти(ипојмови)
којиулазеусаставимена:

Броћића авлија,Буцино ћоше,Ђурђеви вајати,Милошев
конак, Темкина кућа, Тонкино корзо,Шекијева колиба,
Шопићевокупатило.

3.ИзвесниУОимедугујугрупиграђевинскихобјекатако
јимаприпадају:

а)Собзиромнаизгледобјектаизградитељскетрадиције:
Брвнара,Веранда,Дашчара,Двор,Двори,Замак,Конак,
Кућана, Кућерак, Оџаклија, Солитер, Српска брвнара,
Талпара,Трскара,Хамам,Чакмара,Чардак,Чичинако
либа,Шадрван;

б)Собзиромнапостојањебаште, односнопростора за
гостенеспосредноиспредулазнихврата:Авлија,Двори
ште,Капија,КапијакодЊеме,Нишкапорта,Проклета
авлија;

в) С обзиром на околину:Амбијент, Висећи мост,Ис
под моста, Казанџијско сокаче, Коловрат, Комшилук,
Коњопој, Круг, Кућа до куће, Лавиринт,Ладовина, Ле
пи изглед,Липов лад,Мала астрономија,Мали рибник,
Међај,Месарскеливаде,Месечина,Оаза,Ораница,Орлов
крш, Пољаница, Промаја, Раскрсница, Семафор, Сиби
рија,Средорек,Сремскикутак,Тарапанха,Тихадолина,
Ћошак,Ћошка,Ујчино ћоше,У сокаку,Хаос,Чаршија,
Чивлак8,Шеталиште,Шећермала;

неколикокафанаусвојеимеукључује,,рај“,ваљдакао
местопријатноиблагодатно,попутраја:Рај,Пензионер
ски~,Школски~;Еден;

узрајидумир:Небескимир;

мерак:Врањскимерак;

илидом(кућа):Башкућа,Друга~,Зидарски~;

двор:Винскидвор,Душановидвори;

бања:Ваздушнабања.

г)Собзиромнаунутрашњост:Бункер,Бурдељ,Јазбина,
Кавез,Катакомба,Конзерва,Кутак,Пећина,Подрумче,
Рупа,Хајдучкапећина;

8 Чифлик?
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д) С обзиром на друге објекте неугоститељске наме
не:Мајкинсалаш,Мајур,Периферија,Перон3,Плевна,
Поточара;

ђ)Преузимањемземљописнихтермина:Амбис,Бавка,Бе
дем,Бунар,Видиковац,Врело,Врх,Гај,Градина,Ђерам,
Заветрина,Клисура,Мајдан,Поток,Пржар,Рукавац.

4.Кафанскоидругопокућствопрерастајууименанеколи
коУО:

Буренце,Вериге,Ведрик,Камин,Кафанскистолњак,Кон
дир, Котлић, Крвава секира, Кристално светло,  Лев
ко,Лончић, Огњиште, Оканик, Софра, Столови, Трпе
за, Холестерол (масна храна, вер. печења!),Штикла и
буренце.

5.Јелоипиће:(алкохол)Алкохолничарница,,,Вињак5“,Ман
џа,Мрвица,Соибибер,Чварак,Шљивовица,Крахерница.

6.Преузимањем назива и имена реалија у свету за имена
УО:

а)Континената:Африка;

б)Држава:КафанаСФРЈ,Манџурија,Мисир,Палестина,
Швајцарија;

в) Градова:Вашингтон, ГрадићПејтон,Казабланка,Кур
винград,Мадера,Палермо,Ремизијана,ХерцегНови,Цари
град,Текија(Текијанка),Џакарта;9

г) Градске четврти:Сењак,Ушће,Царева ћуприја,Нишка
Шећермала;

д)Села:Баранда,Кикевац,Шпај.

Урбаноними(урбалије,појмовинасељеногместа)уназиви
маУО:Авенија,Боровпарк,Варошкапија,Варошкисокак,
Вашариште,(венац)Жировнивенац,Гарависокак,Големи
мост,Дијагонала,Корзо,Окно,Савамала,Скршенаћупри
ја, Сокаче, Соколски сокак, Соскина чесма; Сува чесма,
Сувиђерам.Тунел.

7.Називипреузетиизкултуре(књижевност,филм,ТВсе
ријеисл.):Вечитимладожења,Видовдан,Врућветар,Гори

9 ЗанимљивусликупружанамименословварошицеСврљигизмеђудва
светскарата,тј.увремеуспона.Тадасусехотелизвали–Њујорк,Лон
дониПалас;механе:Сврљиг,Српскикраљ,Железничкакасина,Горњи
Матејевац,Слога,Еснаф,КодбатаМиле,Пролеће.Видети:Петровић,
С.(2006)УспонСврљига(измеђудвасветскарата1919–1941);Култур
на историја Сврљига, књ.VI, Етнокултуролошка радионицаСврљиг,
Сврљиг206,стр.121126.
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ватра,Жалзамладост,Лађафранцуска,Мостарскекише,
Свирајбрате,Слаткигрех,Т`газајуг.

8.Називи јавнихустановаифункцијауименимаУО:Ам
басада,Архив,Астрономскакула,Барутана,Берза,Библи
отека,~кодМирка,Болница,Градскакухиња,Дегустаци
оницентар,Еснаф,Жандарскакасина,Задруга,Задужби
на, Комитет, Комуналац, Парламент, Парно купатило,
Пилићарска станица, Ракијска пијаца, Табор, Удружење
пензионера,Хитнапомоћ,Читаоница;

јавнефункције:Градоначелник.

9.РеалијеупросторууименимаУО:

а)Планине:Авалица,Каменичкивис,Папук,Равнагора,
Торник;

б)Реке,jезера,мора,мореузи,острва:Босфор,Дардане
ли,Дунавац,Елба,Корзика,Поток;

в)Крајеви:Жупа,Калабрија,Херцеговина;

г) Гранични прелази: Кадибогаз (Гранични прелаз на
Старојпланини);

д) Фитоними, називи биљака: Борјак, Борова глава,
БрестГај, Граб, Грм,ДренКисело дрво, (Јапанска тре
шња)Клуб љубитеља јапанске трешње, (јоргован)До
лина јоргована,Лешњак,Лимунжут,Мирођија, (орах)
Ораховлад,Орашче,Плавицвет,Платани,Чокот,(џив
џан–врабац)Џивџанова;

ђ) Зооними, називи животиња, птица, риба, инсеката:
Барскамушица,Бубица,Вепровдах,Веселопрасе,Гладна
врана,Градскимачор,Гргеч, (грм)Таковски грм,Гусан,
Долинаовна,Јелен,Јеленац,Кошутица,Криваврба,Кри
во врпче,Кукавица,Лазинотеле,Ланемоје,Ластавче,
Ловачкирог,Лудара,Љутагуја,Малина,Матица,(Ма
чак)Мачковподрум,Орао,Орлић,Оро,Пастув,Погођена
патка,Певац,Петао,Пиленце,Поповашума,Пуж,Ра
њенипевац,Ровац,Рог,Рузмарин,Сврака,Скачак,Сла
вуј, Слепи миш, Тигар, (трешња) Трешњев топ, Фазан,
Фламинго(врстаптице),Чапа,Шкољка,Штука.

10. У апелативе са значењем природних појава спада и:
Вихор,Дуга,Пахуљица,Роса(уколикосенерадионадиму
некеРоске,Розалије,Роксандеисл.),Сунце,Талас.

11.Добадана,иноћи,односнокафанскеактивностивезане
зањихимотивисанењима,такођеимајуместауименима
УО:
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Давнавремена,Даниноћ;

Ђурђевданскиуранак,Зора,Излазаксунца,Јутарџијска
(?),Рујназора,Уранак;

Излетник;

Зонасумрака,Мрак,Ситнисати;

Топчидерка ноћ,Фењер, Циганска ноћ, Чудна ~,Шо
ферска~.

12.МеталуназивуУО:Гвозденипук;Златанплуг,Златан
праг, Златан топ, Златна лига, Златни бик (Arany бик),
Златни крст, Златни ован (Arany barany), Златно брдо,
Златно буренце, Златно звонце, Златни плуг. Разуме се,
нигде овде није реч ометалу:Гвоздени пук је име чувене
војне јединице изПрвог светског рата, а све остало (изу
зев,можда,Златногкрста)суметафорекојимасеистиче
високавредностименованогобјекта.

13.Накит:Бисер,Дукат,Ђердан.

14.Укафанскомономастиконунашлосеинеколикоимена
компонованих од назива за оружје:Ана4 пиштоља,Кум
бара, Магнум, Сабље димискије, Топ, припадника војске:
Регрут, (стрелац)Слободни стрелац, или војне јединице:
Батаљон, војну опрему:Сумарен, Фишеклија, па и војна
дејства:БомбардовањеБеограда,Устанак,анашлосеме
стаи занајвишедржавничкепозиције:Престо, ињихове
носиоце:Престолонаследник,(цар)Царскаохота(охота–
жеља;лов,ловиште),Рускицар.

15.Апстрактнипојмовиизсферерасположења,душевног
стања, друштвеног стања, карактерних особина, посту
пакаиактивностиузабави,уименимаУО:Авантура,Беса,
Блеф,Брука,Ватренипољубац,Дангуба,Енигма,Жеља,За
мор, Заплет,Карактер,Контакт,Коцка,Лудост,Нате
нане,Несаница,Носталгија,Опуштено,Оригинал,Отров,
Правда,Прича,Проблем, Разбибрига, Риболовачка прича,
Романса,Романтика,Севдах,Слободни ум,Тајна,Узбуна,
Укус,Џерима.

16.ПојмовизаознакустањакорисникауслугаУО,атмос
фереиобјектимаУО,програмаиопштегутиска,такођесу
искоришћениупопуњавањуономастикона:

Гурман,Туђабрига;

Анестезија,Апокалипса,Јефтиноћа,Рефрен,Ротација;

Бродолом,Земљотрес,Растура,Суша,Шоксоба;
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Гала,Квиско,Кец,Нештолепо,Полет,Помак,Флеш,
Џентлменидама;

Епос,НојеваБарка.

17. Појмови сусрета, сусретања, дружења, односа пре
мадругомеуименимаУО:Безец(узначењу,,дајимени”),
Бис (узначењу ,,понови”),Бре (узвикзаобраћање),Гушт
(,,укус”, мерак), Дубл (,,двоје”),Журка, Рандеву, Реванш,
Сусрет.

18.Одназивазавршиоцепослова,носиоцезанимања,сред
ствазарад,припадностинекојврстиделатности,продав
ница,такођеиманеколикопримера:

Бос(газда,послодавац),Гусар,Кобра,Пинтер,Пират,
Текстилац, (чобан)Чобанов одмор, (шофер)Шоферска
ноћ,Мокрабраћа,(глумац)Путујућиглумац,Пријатељи,
Сељак;

Вагон,Волан,Галија,Греда,Калауз,Кочије,кош,Плуг,
Точак;

(кулинарство)Кулинарскиринг,Печарник;

ДетерминативиуименимаУО

Радисеоконструкцијама,односноовишечланимименима
УО,гдесеузосновнуречсинтагме,јављаидетерминативна
реч(придев,број,прилогисл.).Такваименаобичноимају
паралелнеоблике(једно:друго).

1.Мој:наш:

Мојабивша,МојаРада,Шеширмој;

Нашкрај,Нашеместо,~село.

2.Младо,новоистароуименимакафана:

младо:МладиАрапин,Младић;

Нова,~Влада;

старо:Старазанатлија,~лоза,~мачка,~планина,~
трешња,чаршија,Стариамбијент,~амбар,~запис,~
мајдан,~млин,~фијакер;Стародрвце,~здање.

3.Весело:Ø(*тужно,невесело):

Веселидвори,~Роми,~рудар,~шкембићи;

4.Добро:Ø(*лоше):

Добраглава,~срећа,Добреводе,Добројутро.

5.Криво:Ø(*право):
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Криваврба,Кривоврпче.

6.Великоималоуименимакафана:

 велико:Велика крчма, ~ паприка, Велики басамаци, ~
бук,~Грабовски;

 мало: Мала асттрономија, ~ гостиона, ~ двојка, ~
искра;Маливрабац,~корзо,~певацкодЦврце,~рибник;
Малобитетако,~маче,~сунце.

7.Ладно:Ø(*топло):

Ладнавода,Ладнокупатило.

8.Ø(*прво):последње:

Последњибоем,~ грош,~динар,Последњашанса,По
следњезбогом;

9.Бојеуименимакафана:

бела:Белалађа,~мачка,~Рада,Белибагрем,~зец,~
миш,~нарцис,~цвет,Белојагње;

жута:Жутаоса,~ружа;

зелена:Зеленадолина;Зеленивенац,~змај,Зеленодрвце;

плава:Плавафрајла,Плавеочи;

сива:Сивидом;

црвена:Црвеналампа,Црвенипевац;

црна:Црнамачка,~Груја,~Милош,~орао;Црнка;алт.
Чађавамехана.

10.Бројуназивукафане:

два:Дваамбара,~белаголуба,~вола,~пајдаша,~па
ња,~побратима,~путића,~тежака,~тесача,~фаза
на;Двемегданџије,~чашекодПаше;

три:Трибагрема,~бика,~вашке,~лађара,~листаду
вана,~лепе,~мускетара,~промила,~сељака,~сестре,
~ сисе, ~ сома,~тачке, ~ питања,~ ћевапа, ~ увијена
дирека,~шахта,~шешира,3+1;Трећасрећа;Тројка;

четири:Четвртикилометар;Четириветра,~годишња
доба,~лава;

пет:Петшева,5+5;

шест:Шесткаплара,~топола,6и400;

 седам: Седам плавих, ~ чунова, ~ Шваба; Седми
километар;
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осам:Осамтамбураша;

девет:ДеветЈуговића;~мезета;

једанаест:11;

хиљада:Хиљадуружа.

Запосебнујеанализускуппојмовадетерминисанбројем.

ДескриптивнеконструкцијеуименимаУО

1.Предлошкопадешкесинтагме,сапредлозима:

испод:Исподмоста;

код:КодАранђеловесабље,~бакенаручак,~Бивка,~
БореАрапа,~Буљаша,~буре,~Велинке,~Војешустера,
~вола,~гаврана,~Гузе,~дабра,~Дајца,~дедаРисте,
~дивљегчовека,~жабу,~жирафуваневропскузверку,~
Жмурка,~Записа,~лажногсведока,~Марганца,~мене,
~Милојка,~министра,~Мићкасокаче,~Мице,~морна
ра,~навике,~палидрвца,~Папе,~пастира,~последњег
залогаја,~поцепанихгаћа,~проје,~РадетаМајмуна,~
РанкаУсташе,~рђавогвремена,~СветогДимитрија,~
стрикана,~таште,~твојекеве,~трисома,~триуну
ка,~трихрасталужњака,~Курте,~ЦараиКраља,~
црнетачке,~чавке;

под:Подгроздом,~липом,~торњем;

поред:Поредпута;

преко:Прековезе.

2.Посебнузанимљивостчинедескриптивниназиви,фразе
олошкеприроде:Ајддапробамо,Акоимашдођи,аконемаш
прођи;БиблиотекакодМирка;Бићескоропропастсвета;
Боље овде него преко пута;Викајтуру, Вино итакото,
Вишеодигре,Дазназора,Дати,кажем,Добројело,добро
дело;Домога,Имадана,Иматипанемати;Јединаукрају,
Једноместо,Јошједну,Јошовуноћ,Кадјагањциутихну;
КажиВиолета,кућостара;Каокодкуће,Кафанасумњи
вогморала;Клубљубитељајапанскетрешње;Кодбакена
ручак,Коджирафуваневропскузверку;Кодпоследњегзало
гаја;Којиглођекости;Кототамопева,Крајсвета,Кркај
бре,Лажешдушо,ЉубитечикаРаде;Малобитетако,
Мишбелисрећудели;Наједноместо,Накрајсвета,Нема
даље,Обрниокрени,Она,аненекадруга;Онамоја,Пат
касевратила,Прикочимајсторе,Причакојатраје;Пце
токојелаје;Пукнизоро;Садиникадвише;Сиђидореке,
Сипај,непитај,Стопћалемагистрале;Такојесуђено;Уђи
бато,Штајетује.
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3. Једанбројречи заознакупредметаразличитогпорекла
изначењаостајејасаннанивоуапелатива,апреузимањеза
имеУОсвакаконосисвојуисторију:Гнездо,Жирадо(врста
шешира),Кликер,Олук,Потковица,Сено,Сидро,Славина,
Сребрњак,Стакленац,Шајкача,Џеп,докјетомањејасно
код именаУО типа:Атомски цвет, Бирибић, Ведрик, Ви
лењак,Гаучоси(становницинекихделоваЈужнеАмерике),
Гнездошпијун,Грал,Графит,Грација,Грокси,Дајдам,Da
Capo,  Домино,Ђезба, Егета, ЕКГ, Елипса,Жмара, ,,И“,
Кабак, Казбек, Каљавац, Карахан, Кљештавица, Кљунац,
Лаф, ЛМ, Мадачова Маредо, Мецовалија, МЗ, Момбаса,
Мрњак, Обница, Октагон, Препрека, Престоница, Рана
поз,Рем, Саванова,Сеневодила,Слануша,Слаћко,Спин,
Срч,Стенка,Страторија,Типтоп,Транзит,Trach,Треф,
Тулба,Уједињење,Франш,Харчаш,Ходачнаводи,Цапко,
Цапцап,Цесла,Ципирипи,Црвца,Чимнија,Чудић,Шљам,
Шишка,Рускиоџак,Циганскосрце.

Разумесе,ниједаноднаведенихпојмовакојисуупотребље
ниуконструкцијиифункцијиименаУО,најчешћекафана,
нијебеззначења,најпреономекојеименовао,аонда,веро
ватноипосетиоцима.Исвиониимајубарједнуоддимен
зијаугоститељскеделатности(позвати,привући,угостити,
забавити,испратити...).

4.Асоцијативностјебитнадимензијапосебнихименаобје
ката који рачунају са посетом свакодневних ,,потрошача”,
намерника, случајних пролазника, али и оних који имају
другеживотнеиобичајнеобавезевезанезапросторгдесе
објекат налази.Скрећемо пажњу само на нека имена која
семогуи овакочитати (немамопотврдуда је баштакоу
конкретнимслучајевима):Бикопој(местогдеседобропије,
такодасеибикможенапојити),Гол(објекатблизуспорт
ског игралишта), Дим, Димчић, Димчина (објекат који се
бавироштиљањемипечењарењем);Домовина(објекатне
ког повратника, гастарбајтера);Жар (сугерише постојање
роштиљакаонајпознатијепонудеобјекта),Немановци(они
којинемајуновца);Падеж(негденајугу!),Парастос(обје
катблизугробља,погоданзаодржавањепоменаумрлима);
Топличкиопанак(аналогнонекимдругимсазнањимагдесе
продавала ,,сељачка вешалица”, величине опанка; алимо
ждаиобјекатнамењенсељацимаизТоплице);Траг(место
где се и најизгубљенији могу пронаћи), Удовице (брачни
статус власница);Харемлук (место где семоже стећи ви
шеод једнежене);Хороскоп (место гдесеостварујулепа
предвиђања,пророковања);Храм(близинахрама);Чалабр
чак (према народној изреци ,,чалабрчак, док приспије ру
чак”). Па и изван оваквог, скоро насумичног одгонетања,
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остајенамнештоштонаокоинијетешкоодгонетнути,само
кадбисмозатоималидоказа:Журнал,Запис,Знакпитања,
Петковача,Писмо,данеколикоименаоставимозаслободно
тумачење:Мајчина,Разводбрака,Сточнахрана,Умајчину
(ваљда,овде–кадсевишенемакуд).

Надругимместимавећсморазматрализаштоћемо,насу
протмишљењуданетребасачињаватиникаквеспискове–
чијијенајенергичнијизаговорникбиоУмбертоЕко(Umber
toEco)(2011)–наставитисњиховимправљењем,поготово
сразноврснимпописимаименакафана.

Нашалистахиљадувеличанственихназивакафана„немо
жебитичинрационалногестетскогвредновања”.Јер,сва
калиста–механа,албума,песама,оркестара...–служимсе
формулацијом музичког критичара Жикице Симића, пот
пуно је субјективна: „Она је лажнипут на чијем се крају
налазиогледало.Одразћепоказатиправостањествари.”

Именовањекафанајеизразраданародногдуха–подавање
крчмарскомамбијенту,каоизразиндивидулности,сведочи
отоме.

Ниједанисуусуштинскојвезиимекафане,уживањеипра
востањествари?!10Социологиматуштаданаучииоткрије
одруштвукојеизучава.

Списаккафана:

Aбисинац,Авалица,Авантура,Авенија,Авионче,Авлија,Ај
дапробамо,Ајдучкакрчма,Акоимашдођи,аконемашпро
ђи,Алкохолничарница,Амбасада,Амбијент,Амбис,Амери
канац, Ана 4 пиштоља, Анестезија, Апокалипса, Аранђел,
Архив,Ас,Астрономскакула,Атомскицвет,Африка,Аца
деветка,Бабуна,Бавка,Баја,Балаџа,Балканик,Бандист,
Бањче,Баранда,Барон,Барскамушица,Барутана,Бата
љон,БатаПежо,Батинакафана,Башкућа,Баштованка,
Бедем,Безец,Безименакафана,Бејкос,Беков,Белалађа,Бе
ламачка,Беларада,Белибагрем,Белизец,Белимиш,Бели
нарцис,Белицвет,Бело јагње,Берза,Бермудскитроугао,
Беса, Библиотека, Библиотека кодМирка, Бикопој, Бири
бић,БирцкодШанте,Бис,Бисер,Бифепромаја,Бићескоро
пропастсвета,Благостање,Блеф,Божанствени,Бољеов
денегопрекопута,Боки,Болница,БомбардовањеБеограда,
Борац, Борова глава, Боров парк, Бос, Босфор, Борјак,

10„Именасуживабића.Улазеумодуиизлазеизње.Расту,цветају,коп
не, нестају као реке без повратка. Појављују се изненада из мрака.“
(Блашковић,Л. (2013)Причепартизанке,Политика–Култура,умет
ност,наукабр.21,стр.3)
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Брана,Братко,Братскакафана,Брвнара,Бре,Брест,Брзи
Џо,Брка,Бродолом,Броћићаавлија,Брука,Бубица,Бунар,
Бункер,Бурдељ,Бурдуш,Буренце,Буциноћоше,Вагон,Ва
здушнабања,Варошкапија,Варошкисокак,Ватренипољу
бац,Вашариште,Вашингтон,Ведрик,Великакрчма,Вели
капаприка,Великибасамаци,Великибук,ВеликиГрабовски,
Вепров дах, Веранда, Вериге, Весели двори, Весели Роми,
Веселирудар,Веселишкембићи,Веселопрасе,Весељак,Ве
читимладожења,Видиковац,Видовдан,Вињак5,Викајту
ру,Вилењак,Вино итакото,Вински двор,Висећимост,
Витез,Вихор,Вишеодигре,Владикинакафана,Војажер,
Волан,Врањанка,Врањскимерак,Врело,Врућветар,Врх,
Гај,Гала,Галија,Гарависокак,Гарибалди,Гаучоси,Гвозде
нипук,Геџа,Гладнаврана,Гнездо,Гнездошпијун,Гол,Голе
мимост,Гореламехана,Гориватра,Господарскамехана,
Граб,Градина,ГрадићПејтон,Градскимачор,Градоначел
ник,Градскакухиња,Грал,Графит,Грација,Гргеч,Греда,
Грм,Грокси,Гроф,Гужвинакафана,Гуљашчарда,Гурман,
Гусан,Гусар,Гуслар,Гушт,Дагиплус,Дазназора,Дати
кажем,Давна времена,Дајдам,DaCapo,Дангуба,Дани
ноћ,Дарданели,Дачо,Дашчара,Дваамбара,Двабелаголу
ба,Двавола,Двапајдаша,Двапања,Двапобратима,Два
путића,Дватежака,Дватесача,Двафазана,Двемегдан
џије,Две чаше кодПаше,Двор,Двори,Двориште,Дебеле
мачке,ДеветЈуговића,Деветмезета,Дегустационицен
тар,Дежурнакафана,Делија,Дембелија,Дијагонала,Дил
бер,Дим,Димчина,Димчић,Домога, Добра глава, Добра
срећа,Добреводе,Добројело,добродело,Добројутро,До
линаована,Долинајоргована,Долчеикафана,Домаћин,До
мино, Домовина, Дон Геџа, Драган Гадурија, Дрен, Друга
кућа,Дубл,Дуга,Дуде,Дукат,Дунавац,Дунђерче,Дунијска
кафана, Дурак, Душанови двори, Ђезба, Ђерам, Ђердан,
Ђокино кафанче, Ђурђевдански уранак, Ђурђеви вајати,
Егета,Еден,ЕКГ,Екмеклукмехана,Елба,Елипса,Енигма,
Епос,Еснаф,Жабар,Жалзамладост,Жандарскакасина,
Жар,Жеља,Женскакафана,Живкопевац,Жирадо,Жиров
ни венац,Жичанка,Жмара,Жупа,Журка,Журнал,Жута
оса,Жута ружа (Sarga rozsa), Заветрина, Задруга, Заду
жбина, Зајац, Зак, Закасотина, Замак, Замор, Занатлија,
Запис,Заплет,ЗвонеиШоне,Зврк,Зеленадолина,Зелени
венац,Зеленизмај,Зеленодрвце,Земљотрес,Зидарскидом,
Златанплуг,Златанпраг,Златантоп,Златибор,Златна
лига, Златни бик (Arany biкa), Златни крст, Златни ован
(Aranybarany),Златнобрдо,Златнобуренце,Златнозвон
це,Златниплуг,Змај,Змајко,Знакпитања,ЗонеЗамфир
ско,Зонасумрака,Зора,И,Излазаксунца,Излетник,Има
дана,Иматипанемати,Исподмоста,Jaзбина,Јеврем,11,
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Јединаукрају,Једноместо,Јелен,Јеленац,Јенифер,Јере
мичак,Јефтиноћа,ЈоваВаћарош,ЈованчаМицић,Јошјед
на,Јошовуноћ,Југарџијска,ЈугБогдан,Кабак,Кавез,Кади
–Богаз,Кадјагањциутихну,КажиВиолета,кућостара,
Казабланка,Казанџија,,Казанџијскосокаче,Казбек,Кала
брија,Калауз,Калдрмџија,Калимеро,Калча,Каљавац,Ка
меничкивис,Камењар,Камин,Каокодкуће,Капетанчето
во,Капија,КапијакодЊеме,Карактер,Карахан,Катаком
ба,Кафана11,КафанаИсторија,КафанаКодМира,Кафа
наМицотакис, Кафана сумњивог морала, КафанаСФРЈ,
Кафаница,Кафанскистолњак,Кафанче,КафанчеБањче,
Кафанче кодМиланче, Кафанче +, Квиско, Кец, Кикевац,
Кисело дрво, Кликер, Клисура, Клуб љубитеља јапанске
трешње, Кљештавица, Кљунац, Кнез, Кобра, Ковач, Код
Аранђеловесабље,Кодбакенаручак,КодБивка,КодБоре
Арапа,КодБуљаша,Кодбуре,КодВелинке,КодВојешу
стера,Кодвола,Кодгаврана,КодГузе,Коддабра,КодДај
ца,КоддедаРисте,Коддивљегчовека,Коджабу,Коджи
рафуваневропскузверку,КодЖмурка,КодЗаписа,Кодла
жногсведока,КодМарганца,Кодмене,КодМилојка,Код
министра,КодМићкасокаче,КодМице,Кодморнара,Код
навике,Кодпалидрвца,КодПапе,Кодпастира,Кодпослед
њег залогаја,Код поцепаних гаћа,Код проје,КодРадета
Мајмуна, Код Ранка Усташе, Код рђавог времена, Код
СветогДимитрија,Кодстрикана,Кодташте,Кодтвоје
кеве,Кодтрисома,Кодтриунука,Кодтрихрасталужња
ка,КодКурте,КодЦараиКраља,Кодцрнетачке,Кодчав
ке,Којиглођекости(Csontrаgo),Колар,Коловрат,Кома
рацчарда (Szunjogcsarda),Комитет,Комуналац,Комши
лук,Конак,Кондир,Конзерва,Контакт,Коњопој,Корзика,
Корзо,Корчагин,Косовка,Котлић,Кототамопева,Коцка,
Кочије, Коштана, Кош, Кошута, Кошутица, Крај света,
Крахерница, Крвава кафана, Крвава секира, Крива врба,
КривиСтојко,Кривоврпче,Кристалносветло,Кркајбре,
Крста мераклија, Круг, Крчимирац, Крчмарица, Крчма
1882, Крчма стара, Кубура, Кукавица, Кулинарски ринг,
Кум,Кумбара,Курвинград,Курта,Кутак,Кућана,Кућадо
куће,Кућерак,Кухињица,Лавиринт,Ладнавода,Ладноку
патило,Ладовина,Лађафранцуска,Лажешдушо,Лазино
теле,Лаки,Ланемоје,Ластавче,Лаф,Левко,Лепанада,

11Двострукиизузетак: каоназив за кафану, јер семожеразуметии као
плеоназам (кафана „Кафана”), и као једино именовање пореклом ван
Србије, с обзиромда ганосиобјекат сМенхетна, уЊујорку.Кафану
„Кафана”прославилисунашитенисери–НовакЂоковић,ВикторТро
ицки,ЈанкоТипсаревићиДушанВемић–предотварање„Јуесопена”
2011.године.Кумјеипакнамераваодаистакнечињеницукојаговорио
томедатаквоименосесамоугоститељскиобјектисБалкана,најчешће
уСрбији.
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ЛепиБоро,Лепиизглед,Лешњак,Лимунжут,Липовлад,
ЛМ,Ловачкирог,ЛовацРаца,Лола,Лончић,Лудара,Луда
кућа,Лудост,Луњевица,Љубите чикаРаде,Љута гуја,
Магнум,Mадачова,Мадера,Мајдан,Мајкинсалаш,Мајур,
Мајчина,Малаастрономија,Малагостиона,Маладвојка,
Малаискра,Малина,Маливрабац,Маликорзо,Малипевац
кодЦврце,Малирибник,Малоби’тетако,Маломаче,Ма
лосунце,Манџа,Манџурија,Маредо,Маргер,МаркоПоло,
Матица,Маца,Мацина кафана,Мачков подрум,Медаља,
Међај,Мезулана,МериПопинс,Месарскеливаде,Месечина,
Механа скаламерија,Meцa,Мецовалија,МЗ,Милошев ко
нак,Мирођија,Мисир,Мишбелисрећудели,МладиАрапин,
Младић,Мојабивша,Мојарада,Мојекафанче,Мокрабра
ћа, Момбаса, Моравче, Мостарске кише, Мрак, Мрвица,
Мрњак,Муса,Мица–стрес,Наједноместо,Накрајсвета,
Наница, Народна гостионица, Натенане, Наша кафана,
Нашеместо,Нашкрај,Нашесело,Небескакафана,Небе
ски мир,Нежења,Немановци,Нема даље,Несаница,Не
штолепо,Нишкапорта,Нишкашећермала,Нишлија,Ни
шлијскамехана,Нова,Новавлада,Нојевабарка,Носталги
ја,Њупко,Оаза,Обница,Обрниокрени,Огњиште,Оканик,
Окно,Октагон,Олио,Олук,Она,аненекадруга,Онамоја,
Опуштено,Општинскагостионица,Ораница,Орао,Ора
ховлад,Орач,Орашче,Оригинал,Орлић,Орловкрш,Оро,
Ортак,Осамтамбураша,Отац,Отров,Оџаклија,Падеж,
Палермо, Палестина, Пандора, Парастос, Парламент,
Парнокупатило,Партизанка,Пастув,Паткасевратила,
Патролџија,Папук,Пахуљица,Пашон,Певац,Пензионер
скирај,ПераБабушка,ПераЖдера,Периферија,Перон3,
Петао(Кaкas),Петковача,5+5,Петшева,Пећина,Пе
чарник, Пиленце, Пилићарска станица, Пилот, Пинокио,
Пинтер,Пират,Писмо,Платани,Плавицвет,Плуг,Под
гроздом,Подлипом,Подрумче,Подторњем,Плавафрајла,
Плавеочи,Плевна,Плеханакафана,Погођенапатка,По
лет,Пољаница,Помак,Поповашума,Поредпута,Послед
њашанса,Последњибоем,Последњигрош,Последњиди
нар, Последње збогом, Потковица, Поток, Поточара,
Правда,Прва помоћ,Предах,Преко везе,Премијаш,Пре
прека(Aкadály),Престо,Престолонаследник,Престоница,
Прешернова клет,Прича којатраје,Пржар,Пријатељи,
Прикочимајсторе,Прича,Проблем,Проклетаавлија,Про
маја,Пуж,Пукнизоро,Путујућиглумац,П’цетокојелаје,
Рабаџија, Равна гора, Раде Варијанта, Раденик, Радикал,
Радочело,Разбибрига,Разводбрака,Рај,Рајачкепимнице,
Ракијска пијаца, Ранапоз, Рандеву, Рањени певац, Рапаја,
Рапоња, Раскрсница, Растура, Ратар, Реванш, Регрут,
Рем,Ремизијана,Рене,Рефрен,Риболовачкаприча,Ровац,
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Рог,Романса,Романтика,Ротација,Роса,Рузмарин,Рујна
зора,Рукавац,Рупа,Рускиоџак,Рускицар,Сабљедимиски
је, Савамала, Саванова, Сандокан,Свирај брате,Сврака,
Садиникадвише,Севдах,Седамплавих,Седамчунова,Се
дамШваба,Седмикилометар,Сека,Сељак,Семафор,Сене
водила,Сено,Сењак,Сибирија,Сивидом,Сидро,Сиђидо
реке,Синатра,Сипај,непитај,Ситнисати,СКкафана,
Скачак,Скршенаћуприја,Славина,Славуј,Слануша,Слат
ки грех,Слаћко,Слепимиш,Слободнистрелац,Слободни
ум,Соибибер,Сокаче,Соколскисокак,Солитер,Соскина
чесма,Софка,Софра,Софроније,Спартак,Спин,Сребр
њак,Средорек,Сремскикутак,Срећниљуди,Српскабрвна
ра, Срч, Стакленац, Стамбол капија, Стара занатлија,
Стари амбар, Стари запис, Стари мајдан, Стара лоза,
Старамачка,Старапланина,Старатрешња,Старачар
шија,Старе гајде,Стариамбијент,Старимлин,Стари
фијакер, Старо дрвце, Старо здање, Стенка, Столови,
Стопћалемагистрале,Сточнахрана,Страторија,Стриц,
Сувачесма,Сувиђерам,Сумарен,Сунце,Сури,Сусрет,Су
чевић,Суша,Тако јесуђено,Талас,Талпара,Табор,Тајна,
Тарапана,Твиги,Т’газаЈуг,Таковскигрм,Текијанка,Тек
стилац,Темкинакућа,Теча,Тигар,Типтоп,Тито,Тихадо
лина,Тобџијскакафана,Тонкинокорзо,Топ,Топличкиопа
нак,Топчидерсканоћ,Торник,Точак,Траг,Трандафиловић,
Транзит,Trach,Трећасрећа,Треф,Трешњевтоп,Триба
грема,Трибика,Тривашке,Трилађара,Трилистадувана,
Трилепе,Тримускетара,3+,Трипромила,Трисељака,Три
сестре,Трисисе,Tрисома,Тритачке,Тритигања,Триће
вапа,Триувијенадирека,Тришахта,Тришешира,Тројка,
Трпеза,Трскара,Трумановакафана,Тулба,Туђабрига,Ту
нел,Ћеремиџија,Ћошак,Ћошка,Ћумурко,Удовице,Удру
жењепензионера,Уђибато,Узбуна,Уједињење,Ујче,Уј
чино ћоше, Укус, У мајчину, Уранак, У сокаку, Устанак,
Ушће,Фазан,Фараон,Фењер,Фигаро,Фишеклија ,Фла
минго,Флеш,Фолиранти,Франш,Хајдучкапећина,Хамам,
Харчаш,Хаос,Харемлук,ХерцегНови,Херцеговина,Хиљаду
ружа,Хитнапомоћ,Ходачнаводи,Холестерол,Хороскоп,
Храм, Цапко, Цапцап, Цар, Царева ћуприја, Цариград,
Царскаохота,Цезар,Цесла,Цигансканоћ,Циганскосрце,
Ципирипи,Црвеналампа,Црвенипевац,Црвца,Црнамач
ка,ЦрниГруја,ЦрниМилош,Црниорао,Црнка,Чађаваме
хана,Чакмара,Чалабрчак,Чамџијскакафана,Чапа,Чар
дак,Чаршија,Чачанин,Чварак,Чесма,Четврти киломе
тар,Четириветра,Четиригодишњадоба,Четирилава,
Четник,Чивлак,ЧикаДуца,Чимнија,Чистеруке,Читао
ница,Чича,Чичинаколиба,Чобановодмор,Чокот,Чудић,
Чудна ноћ, Чукарева кафана, Џавер, Џакарта, Џамбас
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кафана,Џентлменидама,Џеп,Џерима,Џивџанова,Џиџи,
Џодинакафана,Џојуниор,Џуџинакафана,Шадрван,Шај
кача,Шангај,Шаренакафана,Шарениан,Шаторскака
фана,Швајцарија,Швалер,Шекијеваколиба,Шериф,6и
400,Шест каплара,Шест топола,Шеталиште,Шећер
мала,Шеширмој,Школскирај,Шкољка,Шљам,Шљивови
ца,Шнајдер,Шоксоба,Шопићанка,Шоповићевокупати
ло,Шоте,Шофер,Шоферсканоћ,Шишка,Шпај,Шпика,
Штајетује,Штиклаибуренце,Штука.

Продубљенијакафанолошкаанализакултуролошкемотива
цијекафанскогименослава,којусмопринуђенидаодложи
мозадругуприлику,моралабидаосветлињеговеследеће
стране.

Најпре, да установи и класификује разлоге за избор од
говарајућег имена кафане, који углавном леже у потреби
да назив пружи прву информацију: а) о формату кафане,
б) њеним могућностима, в) њеним специфичностима,
г)врстиикарактерууслуга,д)погодностима,ђ)традицији...

Амождасенадевеноиметунашлособзиром:а)налока
цију,б)навредностобјекта,илив)нациљнумасу(могућу
клијентелу).

Нијезанемарљивипоступаккадасеодлучујезаименовање
изкултурнебаштине,из:а)филма,б)књижевности,в)сли
карства,г)народнеидругемузике,д)предања,ђ)историје...

Свечешћићебитислучај,разумесепомодарски,дасепре
узимајуименаодкафана, таверни, траторија,бистроа,па
бова, кафеаили других установа сличнога типа из „белог
света”.

Требалобипосебнопроучитииучешћеменаџментауизбо
руназивакафана,премданамахискуственозакључујемода
сеотомеможеговорититекуновијевреме,онокојетраје
од2000.годинеикојесоциолозиодређујукаопериододбло
киране постсоцијалистичкетрансформације (ПСТ) уСр
бији.Класичнасрпскакафананезназаменаџера.Старин
скомкафеџијинијенибиопотребан,аиштаћемукадасу
сеуњеговојперсонисјединилиигаздаиглавниработник,
именаџеримаркетиншкистручњак,игласноговорникире
кламер...Пајошдамудругинадеваимена!Алиунеолибе
ралним околностима, при враћању на капиталистички на
чинпривређивања,кадананетранспарентанначиннестаје
балканскакрчмаширомСрбије,поготовоувећимградови
ма, отварају се нови локали колоквијалноназвани „фенси
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кафане”.12Оненемогудафункционишубезменаџментаи
засигурноменаџериутичунањиховоименовање.

Рецимонакрајудапостојеизаконскаограничењауизбору
именакафане,кадаовлашћенолицеуодговарајућемдржав
ном органу за регистрацију нових ресторана, покретних
угоститељскихобјекатаирадњизаприпремањеипослужи
вањепића13водирачунаданазивнеугрожавакултурнини
воијавниморал,дабудејезичкиприкладанидаштоверни
јеизражававрстуделатности.Упраксисепонекадодступа
одпрописа.Упркосчињеницидасепобројностимеђуново
основанимпредузећимаирадњамаиздвајајуугоститељски
објекти,тосенеможеправдати.
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Abstract

The paper ofers a semantic and structural systematization of the
namesofhospitalityfacilitiesintheSerbianspeakingregions.Possible
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