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Сажетак:Урадусеанализиразначајкафанеуорганизационојкул
турифудбалскогклубаветеранаиветеранскогфудбалауБеогра
ду.Истражујесеулогакафанекаосјајногтрећегместаукојем
сеорганизуједружењенаконутакмице–трећеполувремеипро
вераватезада је управототрећеполувремеинајважнијициљ
организацијекакопојединачнихклубова,такоицелокупногтак
мичења.Основнипојмовииприступисоциологијеорганизацијечи
нетеоријскиоквирукојемсенастојиспровестипоменутоистра
живање – појам организације, организационе културе, садржај
и типови организационе културе. У овом интердисциплинарном
настојањупосежемоизадоприносимасоциологијеслободногвре
менаикафанологије.

Кључне речи: ветерански фудбал, кафана, Београд, слободно
време,организационакултура

Увод1

Идејазаовајрадвећдугосазрева.Прецизније,ускладуса
савременимтрендовима,овајрадбибиодеотрилогијекојау
себиимаједнузаједничку(методолошку)нит–посматрање

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИзазовиноведруштвене
интеграцијеуСрбији:концептииактери(ев.број179035),којифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.
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са учествовањем аутора. Наиме, реч је о мојем дугогоди
шњем играњуфудбала у лиги ветерана Београда (званич
ни назив „Удружење ветерана фудбалских клубова Бгд”
–УВФКБ)исоциолошкимувидимакојесамстекаотоком
тогдружења(мислимдајетонајбољиопис),акојибимо
глибитизанимљивисоциолошкојиширојјавности.Наслов
овог дела јасно подсећа све оне који се баве ветеранским
фудбаломнадружењенаконутакмице(тј.накондвазванич
наполувремена) токомнајлепшег– „трећегполувремена“
(наравно,укафани).Истинеради,тодружењечестоиније
укафанинегопоредтерена, јернисусвибеоградскиклу
бови„благословени”тим„сјајнимтрећимместом”–кафа
ном.ПоменутуодредницуувеојеОлденбург2(Oldenburg),а
коднасучиниоопштепознатимнашнајпознатијисоциолог
кафанеиликафанолог(свакакоутемељивачдисциплине)–
ДрагољубБ.Ђорђевић.3

Другирадбиобипосвећеннастајањуорганизационекулту
ре(новоформираног)клубаветеранаукојемиграмод2010.
године(тј.одсамогпочетка),укојемсамједанодоснива
чаииграчтренер(играчменаџеруенглескомфудбалском
речнику).Кључнаидеја би била истражити тип организа
ционекултуре,тенормеивредностиовеорганизације,тј.
садржајњене организационе културе – усредсређеност на
такмичарски успех, дружење или „треће полувреме” или
обоје подједнако (колико је наведено могуће помирити).
Најзад,трећирадбибиопровератезеовезидружењатоком
званичногтакмичењаулигиветеранаБеоградаипостоја
њасоцијалногкапиталакојисезасниванатомдружењу–
конкретније,социјалнихмрежакојебиомогућавалелакше
остваривањеразличитихциљевачлановатихмрежа.

Но,дасевратимотемиовогнаписа.Итемаинаписсусва
како интердисциплинарни по својем карактеру и подразу
мевају прожимање социологије организације, социологије
слободногвременаи,напослетку,кафанологије.Будућида
је аутор по својој првенственој истраживачкој оријента
цијисоциологорганизације,врлојевероватнодаћеирад
бити пристрасан и „искривљен” у правцу те посебне со
циологије и да ће посегнути за објашњењемистраживане
друштвенепојаве у „организационом” кључу.Но, пажљи
воишчитавајућисвеобимнијулитературуизкафанологије,

2Oldenburg,R.(1997)TheGreatGoodPlace:Cafés,CoffeeShops,Community
Centers,BeautyParlors,GeneralStores,Bars,Hangouts,andhowTheyGet
YouThroughtheDay,NewYork:Marlowe&Company.

3Вишеозаснивањукафанологијеу:Ђорђевић,Д.Б.Ејкафано,наукомоја,
у: Кафанологија, приредио Ђорђевић, Д. Б. (2012), Београд: Службени
гласник.
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не примећујемо анализе везе фудбала и кафане, везе коју
бројниљубитељифудбалаширомсветанедоводеупита
ње.Преманашеммишљењутувезунанајбољиначинможе
даосветлиуправосоциологијаорганизације.Тимвишеовај
радможебитизанимљивиподстицајан.

Но,кључниподстицајзаписањеоваквоградауовомтре
нутку је чињеница да раније поменути утемељивач кафа
нологије у нас, професор Драгољуб Б. Ђорђевић, уређује
тематскибројчасописаКултура подназивом„Кафана: то
сјајно треће место”. У нашем бољем познавању улогу је,
наравно,одиграофудбал(акафанаћега,свакако,учврсти
ти).Конкретније,социјалнамрежамојегбившегфудбалског
клубаветерана,тј.мојпријатељ(апрофесоровдаљишурак)
звучногфудбалскогименаРајкоМитићбиојетадруштвено
пријатељскафудбалскавезакојаједовеладотогадапроф.Б.
Ђорђевићијасарађујемонаовомсоциолошком,кафаноло
шкомифудбалскомзадатку.Утојсарадњикрајњенескром
но смо се почели међусобно ословљавати са социолошки
Роналдо (аутор) и социолошкиМурињо (уредник). Добри
познаваоцифудбалабиобојицупоменутихфудбалскихуче
сникаокарактерисаликаоискључивоусмерененаучинак:
индивидуалникодпрвог,клупски(организациони)коддру
гог.Надајућиседаћеучинаковенашесарадње(ускладуса
нашимнадимцима)битицењенипрепознат,мислимдаби
волелидакодчитаоцаизазовемоидивљењелепотиигре,тј.
социолошкеимагинације,тедаутомсмислупревазиђемо
нашефудбалске„парњаке”.4

Фудбаликафана–иманекатајнавеза

Појамифункције кафанеподробно суобјашњенеу кафа
нолошкојлитературипоследњихгодинакоднас.5Наовом
местућемодатисамоосновненапоменерадилакшеграз
умевања везе фудбала и кафане за мање обавештеног чи
таоцакојегзаинтригиратеманаписа.Удефинисањупојма
кафаненеизбежно јепоћиодњеногодређењакао„сјајног
трећегместа”.6„Кафанајеизистински’сјајнотрећеместо’,
одмахизапородице,којаће,каопримарносредиштенаше

4УтомесвакакоимамоподршкуколегеипријатељаЂокицеЈовановића–
видетиЈовановић,Ђ.Поговор:Кафанскипенџерзастакљенсоциолошким
оканцима,у:Ђорђевић,Д.Б.(2014)Кафанолошкиастал:прилозисоцио
лошкојкафанологији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакултет.
5 Видети: Ђорђевић, Д. Б., приређивач (2012) Кафанологија, Београд:
Службенигласник;Ђорђевић,Д.Б. (2014)Кафанолошкиастал:прилози
социолошкојкафанологији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакул
тет;ТематскибројчасописаТеме,бр.3/2010.
6Oldenburg,R.nav.delo.
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приватности,увекзаузимативодећупозицију,њенесупрот
ности– јавности,безчијегконституисањанемамодерног
друштваидемократскогустројства,ирада,каоизвораегзи
стенцијеисамоостварењачовека,којиделедругиположај.”
Када је реч о улози кафане као институције, издвајају се
еманципаторска, културна, друштвена, доколичарска, еко
номскаиполитичкафункцијакафане.7

Социолошкаважносткафане(каосвојеврснедруштвенела
бораторије)можесепрвенственоприметитинамикросоци
олошкомнивоу,каоштодоброувиђаСретенВујовић.8Под
сећајућинаинтеракционистичкутрадицијуанализапоједи
нацаилимањихгрупа (унашемпримерубитобилифуд
балскиветераниукафани)онистичекомуникацијупутем
симбола–речи,гестоваидругихзнаковакојинештозначе
актеримаутојкомуникацији.Премаовомсхватањумакро
структуре(држава,привредаисличне)сусачињенеодниза
микроинтеракцијаидруштвенаструктуранеможесераз
уметиакосенапроучечиниоцинамикронивоу(наравно,
важииобрнуто).9

Натрагупоменутихувидаурадућебитипроверенатезао
кафаникао„сјајномтрећемместу”,тј.предложенахијерар
хија важнихместа у језику, нормамаи вредностима „тре
ћегполувремена”ветеранскогфудбала.Бићедатосвртина
функцијекафане,алиииспитанавезамикроинтеракцијаи
макроструктураунаведеномобликудруштвености.

Офудбалу,крајњестереотипноалитачноречено„најважни
јој споредној ствари на свету” писано је у оквиру разних
научних дисциплина и из веома различитих и необичних
перспектива.10Унашојдруштвенојнауцитовећнијеслучај,
узчасниизузетакантрополога.11Најчешћесутемапроуча
вањанавијачиинавијачкегрупе.Уорганизованомнавијању
зафудбалскеклубовесвакаковажнуулогуимајуикафане
(уЕнглеској пабови), али то је тема за неки други напис.
Можда је аутор субјективан, али веза фудбала и кафане

7Станојевић,М. (2010)ИнституцијакафанеуСрбијииразвојмодерног
друштва:функцијекафане,Теме,Год.34,Бр.3,стр.822.

8Вујовић,С.(2010)Феноменкафанеимодернизација:фрагментиоевроп
ском, балканском и београдском кафанскомживоту,Теме, год. 34, бр. 3,
стр.868.
9Вујовић,С.нав.дело,стр.868.
10Frenklin,F.(2006)Kakofudbalobjašnjavasvet:neobičnateorijaglobali
zacije,Beograd:Moćknjige.

11Antropologijafudbala(2013)IvanKovačević,I.iŽikić,B.uredili,Beograd:
OdeljenjezaetnologijuiantropologijuFilozofskogfakulteta;ČasopisEtnoan
tropološkiproblemi;InstitutzaetnologijuiantropologijuFilozofskogfakulteta;
ČasopisAntropologija;Srpskigenealoškicentar.
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свакако је највидљивија у ветеранском фудбалу (наравно,
кадајеречосамимактеримафудбалскеигре).

Добрипознаваоцифудбаласвакакознајудаутомпогледу
имаиизузетакаусветском,европскоминашем(југословен
ском,српском,београдском)фудбалу–мајстораигречији
јеталенатостао(илиможданије)усенцибоемскогживота
(проведеноггдедругонегоукафанама).Нашојјавностије
(наравно,збогкњигеифилма„Монтевидео,Богтевидео”)
најближи пример предратних фудбалерабоема Тиркета и
Моше.Иакосечинидајередитељскаслободауприказива
њуњиховихликовавеомаприметна,идругиизворипотвр
ђујудачувенимАлександруТирнанићуТиркетуиБлагоју
МарјановићуМошиуживањеукафанаманијебилострано.
Речјепрвенственоокафани„Сабљадимискија”,смештеној
усрцустарогБеограда,недалекоодБотаничкебаште.12

Каснији можда најпознатији примери фудбалерабоема су
ЏорџБест(GeorgeBest)уЕнглескојиЗоран„Чава”Дими
тријевићкоднас.Но, савремениврхунскифудбал свакако
искључује такву врсту „боемштине”,мада везафудбала и
кафанеостајенераскидива(баруочиманашихфудбалских
занесењака).Акосеаутордобросећа,својевременојеједан
лекарспортскемедицинерекаодаједно„добро”пијанство
„брише“шестмесецитренингаврхунскогспортисте.Дана
шњиврхунскиспортподразумевазаистаогромненапореи
одрицањаи„кафанскабоемштина”свакакопредстављаве
ома ретке изузетке уњему.Остају намфудбалски ветера
никаочуварите„тајневезефудбалаикафане”итемаовог
истраживања.

Дружење фудбалских ветерана израз је неформалне дру
штвености,13друштвеностигостијукафане,акојасеразли
кујеоднормиране,формалнеиорганизованедруштвености.
Гостиукафаниисказујусвојидентитет(услучајуфудбал
ских ветерана јасно је дафудбал у великој мери одређује
тајидентитет).Но,танеформалнадруштвеностимаисвоје
јасноформалноутемељење–организацијутакмичењаипо
јединачнихфудбалскихклубова.Утомесемождадонекле
ованеформалнадруштвеностразликујеод„класичног”ка
фанскогдруштва,алијесличнаса,например,новинарским
кафанским дружењима (која имају утемељење у профе
сионалним удружењима или редакцијским организацио
ним припадностима).У том погледу се слажемо са проф.

12Голубовић,В.(2013)СтарекафанеБеограда,Београд:Diamondmedia.
13Маркешић,И.Предговор:Штојекафанаизаштотоликопричеоњој?у:
Ђорђевић,Д.Б.(2014)Кафанолошкиастал:прилозисоциолошкојкафано
логији,НовиСад:Прометеј;Ниш:Машинскифакултет,стр.23.
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Д.Б.Ђорђевићемда јекафана јошнезаменљивановинар
скаинституција14(понама,тосвакаковажиизаветерански
фудбал).

Најзад,фудбаликафанукаотемеистраживањаповезујеи
јошједнапосебнасоциологија–социологијадоколицеили
слободногвремена.Поменутадисциплинасвевишедобија
назначајуусавременојсоциологијизбогвеликихпроменау
сферирада–првенственоскраћењарадногвременаипора
стаучесталостииобимафлексибилнихобликарадноганга
жовања, алииширихпроменаобразаца свакодневногжи
вота.15Слободновремејевремеослобођеноодбилокакве
обавезе,укојемособа,употребљавајућисвојеспособности
иресурсе,желиичинистварикојесматраличнимзадовољ
ством.16Емоционалнаинтелигенцијаиемоционалнирадсу
основнипојмовизаанализуобликаипракседоколице,за
тоштоиспољавањепоузданости,важностиикомпетенције
токомнашегдобровољноизабраногслободногвременаго
воридругимаотомекосмоиштасматрамовредним.17Но,
честосуслободаиизборпредстављеникаопримарнекарак
теристикедоколице,алијенеоспорнодасенашсвакоднев
ниживотодвијауусловимаемоционалнограда,економске
неједнакости, културних разлика и друштвеног контекста
којиограничавајупоменутуслободуимогућностиизбора.18
Каосоциологипосматрачучесникпојавекојеистражујем
свакакомогупотврдитинаведенеставове,но,отомећебити
вишеречикаснијеураду.

Организационакултура–
теоријскенапоменеимогућапримена

Уодређењусадржајаитипаорганизационекултурефудбал
скогклубаветерана (а тимеиместаиважностикафанеу
њој)потребнојекренутиодсамогодређењаорганизацијеи
отклонитимогућучитаочевудилемудалисеуовомслучају
уопштерадиоорганизацији(аутор,наравно,таквихдилема
нема).Јасноједанеморамобитисоциолозидапрепознамо
значајорганизацијаусавременомсвету,будућидаонеути
чуготовонасвакиаспектнашегдруштвеногживота.Питер
Дракер (Peter Drucker) сликовито истиче да „млади људи

14Ђорђевић,Д.Б.(2014),нав.дело,стр.40.
15 Stebbins, R.A. The Sociology of Leisure and Recreation, in: Bryant, C.
D. and Peck, D. L. (2007) 21st Century Sociology: A Reference Handbook,
ThousandOaks:Sage,р.199.
16Stebbins,R.A.nav.delo,str.197.
17 Rodžek, K. (2014) Rad dokolice: kultura slobodnog vremena, Beograd:
Ekonomskifakultet,str.3.
18Rodžek,K.nav.delo,str.5.
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данасморајудаучеоорганизацијамананачиннакојису
њиховипрециучилидаобрађујуземљу”.19

Иакосуорганизацијебилеприсутнеиудревнимдруштви
маицивилизацијама(Кина,Грчка,Индија),текумодерним
друштвима појављује се велики број организација чија је
сврха оснивања остваривање веома разноврсних циљева.
Међутаквециљевеспадајуирекреацијаибављењеспортом
(аостварујусеорганизовањемаматерскихипрофесионал
нихспортскихудружењаиклубова).Самаречорганизација
потичеодгрчкеречиorganonкојаозначаваалат,инструмент,
справу,направу.20Могусеразликоватидваосновназначења
организације: организацијакаопроцесиорганизацијакао
друштвена целина (стање). Према Веберу (Weber), „орга
низацијомтребаназиватитрајноделањеодређеневрстеса
некимциљем,аорганизованомгрупомскупинусауправним
апаратом који трајно дела са неким циљем”.21 У Веберо
вом одређењуможемопрепознати оба поменута схватања
организације(каопроцесаидруштвенецелине/стања).

Уширојобластиорганизационихпроучавањаиужојдисци
плинисоциологијеорганизацијеорганизационакултураје,
уз вођство,највишепроучавана тема.22Разлог за то је све
присутнијеуверењеда јекултурнадимензијацентралнау
свимаспектимаорганизационогживота.Културневредно
сти,премамишљењувећегбројааутора,налазесеуоснови
бројних процеса који се одвијају у савременим организа
цијама и играју кључну улогу у постизању организацио
нихциљева.Сходнотоме,организационакултурасесматра
најмоћнијим средством за разумевање понашања људи у
организацијама.23

Бројна су одређења организационе културе.Овде ће бити
поменута само нека која на известан начин представља
ју шире правце у теорији и истраживањима. ЕдгарШајн
(Edgar Schein), социјални психолог и несумњиво један од
највећихауторитетаупроучавањуорганизационекултуре,
овајпојамдефинишеуодносунавођство.Култураје,сјед
не стране, динамичнапојава која се стално стваранашим

19Scott,R.W.(2003)Organizations:Rational,Natural,andOpenSystems,5th
edition,UpperSaddleRiver,NJ:PrenticeHall,р.1.

20Sikavica,P.(2011)Organizacija,Zagreb:Školskaknjiga,str.3.
21Вебер,М. (1976)Привреда и друштво,Томпрви, Београд:Просвета,

стр.36.
22Buchanan,D.A. andHuczynski,A.A. (2010)OrganizationalBehaviour,
SeventhEdition,Harlow:PearsonEducation.
23Janićijević,N.(2013)Organizacionakulturaimenadžment,Beograd:Centar
zaizdavačkudelatnostEkonomskogfakulteta,str.1.
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интеракцијамасадругимаиобликујепонашањемвођа,али
искупструктура,рутина,правилаинормикојеводеиогра
ничавају понашање. Ближимпосматрањемкултура на ни
воуорганизацијаигрупаунутарњихможесејасновидети
какосекултураствара,„укорењује”,развијаикакосењом
управљаи,уистовреме,какокултураограничава,стабили
зујеиобезбеђујеструктуруизначењечлановимагрупе.Ови
динамичкипроцесистварањакултуреиуправљањањомсу
суштинавођстваинаводенасдасхватимодасувођствои
култура„двестранеистогновчића”.24

Култура „почиње” са вођама који намећу своје сопствене
вредностиипретпоставкегрупи.Акојетагрупауспешнаи
основнепретпоставкесеузимајукаодате,ондаимамокул
турукојаћезанареднегенерацијечлановадефинисатикоја
врставођствајеприхватљива.Утомпериодукултурадефи
нишевођство.Али,какогрупаулазиутешкоћеприлагођа
вањазбогпроменаоколинеумериукојојнекеодпретпо
ставкивишеневаже,вођствојошједном„ступанасцену”.
Вођство је сада способност да се искорачи изван културе
коју је створио вођа и да се започну еволутивни процеси
променекојисувишеадаптивни.Оваспособностдасесхва
теограничењасопственекултуреидасекултураадаптивно
развијејесуштинскиизазоввођства.25

Насупротовојгруписхватања(представљенојкрозанали
зустановиштаЕдгараШајна)икојаистичепресуднизначај
вође на стварање и промене културе организације, налазе
се становишта која указују на више различитих чинилаца
којиуравнотеженијеутичунаовајпроцес.„Ипак,небиби
лодобропрецењиватиулогулидерауобликовањукултуре
организације.Мадаформалнилидерможекориститимоћда
наметнекултурнисадржајкојикоинцидирасањеговимсоп
ственимставовимаивредностима,тамогућностипакима
одређенелимите.Онису,пресвега,ууспешностифункци
онисања решења која лидер намеће. Ако та решења нису
успешнаурешавањупроблемаиаконемогууспоставити
такве емоционалне, политичке или функционалне односе
којећеприхватативећиначлановагрупеилиорганизације
тадаонанећеформиратисадржајкултуреалидерћеизгу
битисвојупозицију,мадаможеостатиформалнируководи
лац.Дакле, успешан је само онај лидер који намеће само
оноштооникојеводихоћеимогуприхватити”.26Сходно

24Schein,E.H.(2004)OrganizationalCultureandLeadership,Thirdedition,
SanFrancisco,CA:JosseyBass,р.1.
25Schein,E.H.nav.delo,str.2.
26Janićijević,N.(1994)Korporativnatransformacija:promeneorganizacione
kulture,moćiistrukture,Beograd:TIMIT,str.94.
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поменутом,организационакултурасеодређујекао„систем
претпоставки,вредности,нормииставоваманифестованих
кроз симболе, које сучланови једнеорганизације развили
иусвојиликроз заједничкоискуствоикојиимпомажеда
одредезначењасветакојиихокружујеикакодасеуњему
понашају”.27

Најчешћесенаводетриизвораорганизационекултуре:на
ционалнакултура,карактеристикеделатностиорганизације
испецифичнаисторијаорганизације(укључујућииличност
оснивача,тенајважнијихлидераупрошлостиорганизаци
је).Садржајорганизационекултуресенајчешћеделинаког
нитивнуисимболичкукомпоненту.Укогнитивнеелементе
организационекултуресврставајусеверовања,вредности,
очекивања, претпоставке, морал, осећања, значења, не
формалнаправила,начинмишљења,погледнасвет.Међу
симболичкеелементеспадајујезик,жаргон,приче,митови,
легенде, хероји, ритуали, логотип и друго.Основа поделе
наведених двају категорија јесте однос према значењима
као основи културе.Когнитивни елементи омогућавају да
ситуације,ствариипојавеимајуистоилисличнозначење
засве(илибарвећину)члановаорганизације.Ониподразу
мевајусвеонекатегоријекојестварајузаједничкомишљење
ипонашањељудиуорганизацијама.Симболичкиелементи
културе представљају категорије које „носе” или исказују
та заједничка значењаинастају каопоследицапоменутог
заједничкогмишљењаипонашања.

Међу основним когнитивним елементима најважније су
нормеи вредности.Онеимају прескриптивну улогу у са
држајуорганизационекултурепоштоуказујуљудиманато
чемубитребалодатежеикаквисуобрасциприхватљивог
понашања.Могусерелативнојаснопрепознатиидовестиу
везусаконкретнимпојавамаидогађајимауорганизацијама.

Симболичкисадржајорганизационекултурепредстављају
свиматеријалниинематеријалнипојавеиобјектикоји су
насталикаопроизводзаједничкихпретпоставки,вредности
иверовањачлановаорганизације.Језикпредстављанајзна
чајнијисимболкултуреукојојсеразвијапоштонијесамо
њенпроизвод,негоисамделујеповратнонакултуру.Језик
изражава знања и искуства припадника културе и садржи
њенаспецифичназначења.Каоунационалнимкултурама,
иуорганизацијамасеразвијајезиккојимчлановитеорга
низације изражавају знањаи веровања до којих су дошли
заједничким искуством и који исказује значења која ства
рима,догађајимаипојавамапридајучлановиорганизације.

27Janićijević,N.(2013),nav.delo,str.35.
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Саставнидеојезикаусвакојкултуричинеиметафоре,при
чеимитови.

Бихејвиористички симболи представљају различите обра
сце,моделеиустаљененачинепонашањачлановаоргани
зације,амеђунајважнијесеубрајајуразличитиритуалии
церемоније.Материјални симболи чине највидљивији део
организационе културе и обухватају све оне материјалне
објекте који, осим употребне вредности и основне наме
не, имају за циљ да представе одређена уверења и вред
ности чланова организације или их бар прикажу на такав
начинокружењу.Упоређењусасемантичкимибихејвио
ристичкимсимболима,кодматеријалнихсимболајемного
вишенаглашенауправо таулогапредстављањакултурног
садржајаспољномсвету.

Најзад, важно средство разумевања начина функциониса
њанекеорганизацијејеитипњенеорганизационекултуре.
Највећиутицајиприменууистраживањимаиорганизаци
оној пракси има класификација коју је први понудио Ха
рисон (Harrison),28 а детаљно разрадиои усавршиоХенди
(Handy).29 Хенди је додатно разрадио ову класификацију
премакојојпостојеследећитиповиорганизационекултуре:
културамоћи,култураулога,културазадаткаикултурапо
дршке.Свакомоднаведенихтиповаонјерадисликовито
стиилакшегразумевања„доделио”одговарајућисимболи
божанствоизпериодаантичкеГрчке.

Културамоћијепредстављенапауковоммрежомсацентром
изкојегсвепочињеуовомтипукултуре.СимболјеЗевс–
врховни и свемоћни бог грчке митологије. Две су могуће
крајностикодовихкултура:сједнестране,организацијапо
путпородиценачелусасвемогућимоцемкојибринеочла
новима у замену за беспоговорнупослушности, са друге
стране,диктатуравођезасновананастраху.Извормоћиво
ђејеконтроларазличитихресурса,аличестојединиизвор
темоћиможебитихаризма.Предностиовогтипаоргани
зационекултурејесубрзинареаговањаифлексибилност,а
недостациискључивазависностодвођеипроблемњеговог
наслеђивања.

СимболикултуреулогасугрчкихрамиАполонкаобогра
зума(редаиправила,каоштоХендиподсећа).„Графички
симболовекултурејегрчкихрам,јерснагаилепотагрчких
храмовапотичеизњиховихстубова.Стубовипредстављају

28Harrison,R.(1972)UnderstandingYourOrganizations’Character,Harvard
BusinessReviewVol.50,No.3,pp.119128.
29Хенди,Ч.(1996)Боговименаџмента,Београд:Желнид.
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одређенеделовепословањаисектореуорганизацијиовог
типа”.30Основеовекултуресулогикаирационалностис
казанеуправилимаипроцедурама, апретежниизвормо
ћиположајухијерархијиорганизације.Предностоваквих
култура је поузданости ефикасност, али самоу условима
стабилнеоколине.Каонедостацисечестонаводенефлек
сибилностиодсуствоиницијативе.Збогтогакултураулога
каснопрепознајепотребузапроменом,аакотупотребучак
иуочиправовремено,споројеспроводи.

КултуразадаткапредстављенајекодХендијамрежом.Ати
на, богиња рата из грчкемитологије, заштитницаОдисеја
(којијеуспешнорешаваоразличитепроблеме)симболизује
овукултуру.Културазадаткајеизузетноприлагодљива,по
штосеразличитегрупеипројектнитимовиоснованизапо
себненаменелакомењајуилираспуштају.Кључнинедоста
такјеотежанаконтролачлановаорганизације(тј.превелико
ослањањенаспособностиљуди).

Последњи тип културе Хенди назива културом личности
мадајеувреженијиХарисоновизразкултураподршке.Гра
фичкисимболовекултурејескуппојединачнихзвездакоје
сунеобавезноповезане,анајсликовитијипредставникДи
онис,богуживања,винаизадовољстваизгрчкемитологи
је.„Култураподршкепочиванапретпоставцидаорганиза
цијапостојисамозатодабисвојимчлановимаомогућила
да остваре своје индивидуалнециљевеиинтересе.Фокус
јенапојединцуинањеговиминтересима, док суциљеви
организацијекаоцелинезанемарени”.31

Наведенатеоријскаодређењаприменићемоуанализиулоге
кафанеуорганизационојкултурифудбалскогклубаветерана
иветеранскогфудбалауБеоградууцелини.Пресвега,ана
лизираћемоњиховуорганизацију(каопроцесикаоцелину/
стање),изворе,тесадржајитипорганизационекултуре.Код
садржајакултуреорганизацијеистражићемонормеивред
ности(повезанесакафаном)каокогнитивнеелементе,асве
наосновуанализејезикаибихејвиористичкихсимбола.Као
штојеранијеречено,језикизражавазнањаиискуствапри
падника културеи садржињена специфична значења.Са
ставнидеојезикаусвакојкултуричинеиметафоре,приче
имитови.Бихејвиористичкисимболипредстављајуразли
читеобрасце,моделеиустаљененачинепонашањачлано
ва организације, а међу најважније се убрајају различити

30Хенди,Ч.нав.дело,стр.24.
31Janićijević,N. (2008)Organizacionoponašanje,Beograd:Datastatus,str.
315.
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ритуалиицеремоније.Наравно,иовдећеуцентрупажње
битисимболиповезанисакафаном.

Улогатрећегполувременауорганизационој
културифудбалскогклубаветеранаи
ветеранскогфудбалауБеограду

АкосевратимонаВеберовоодређење,можемовидетида
су и ветерански клубови и ветеранскифудбал у Београду
и организације (процеси) и организоване групе (друштве
нецелине/стања).Оведруштвенецелинесуиформализо
ване,имајусвојестатуте(прописанезаконскимоквирима)
иформалнеструктуре (укључујућииуправнеапарате).За
разумевање међусобног односа удружења и појединачних
клубованајсврсисходнијејепосегнутизаразликовањемин
ституција и организација Дагласа Норта (Douglas North),
добитникаНобеловенаградезаекономију.Премањеговом
мишљењу,„институцијесуправилапонашањауодређеном
друштвуили,формалнијеречено,ограничењакојајечовјек
изнашаокакобиобликоваољудскеинтеракције”.32Конкрет
није, институције смањују несигурност дајући структуру
свакодневномживоту,тј.дефинишућииограничавајућимо
гућностизбора.Теинституцијесупревасходнодруштвене
икултурне,какоформалне,такоинеформалне.Попутин
ституција,иорганизациједајуструктуруљудскиминтерак
цијама.Основни став је даинституционалниоквирбитно
утиченатокојећеорганизацијезаживетииопстати,накоји
ћесеначинразвијати,теисамеповратноутицатинаначин
развојаинституционалногоквира.33Поменутиинституцио
налниоквир,сликовиторечено,представља„правилаигре”
укојима сукључни актериуправоорганизације (унашем
случајуклубовиветерана).Ауторје(нескромнореченопо
знавајући„правилаигре”,асвеуинтересусадашњегклуба)
искористио свој културни и социјални капитал универзи
тетскогпрофесорадаупредседништвоУВФКБпредложи
(бољерећипрогура)представникасвогклуба–првопред
седникаМаткета,азатимчувеногклупскогоперативцаБрку
(београдског,ненишког)!

Као потврду поменутог цитирамо део Статута УВФКБ у
којемсенаводида јето„спортскаорганизацијауобласти
фудбалскогспортакојарадиуформиспортскогудружења
фудбалских клубова у категорији ветерана, са територије
града Београда, као добровољна недобитна организација

32 North, D. C. (2003) Institucije, institucionalna promjena i ekonomska
uspješnost,Zagreb:Masmedia,str.13.
33North,D.C.nav.delo,str.15.
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заснована на слободи удруживања више физичких и/или
правнихлица,организовананаосновустатута”.34Очекива
но,ни„трећеполувреме”нидружењекаотаквонепомиње
сениустатутуниупропозицијаматакмичења.Но,кафана
једеотрадицијеи„обичајногправа”ветеранскогфудбала
којемнијинипотребноформалноутемељење.

УВФКБjeосновано11.новембра1970.годинеуБеоградуу
оквируФудбалскогсавезаБеограда(ФСБ).Тренутноправо
наступаимајуиграчикојисунапунили34годинеживота(та
староснаграницасеповременомењала).Укупносеупрвен
ствуикупузваничнотакмичишездесетклубова(мададва
клубаутекућојсезонинисуодиграланимеч,тј.одусталасу
одтакмичења).Од2008.годинесеодржавајутзв.тријагона
ли–бољереченозавршнитурнириселекцијасвихлига(ау
торсеморапохвалитиизборомзанајбољегиграча2015.го
дине)!ПостојиирепрезентацијаУВФКБкојајеповремено
домаћинигостветеранимаТемишвара.

Фудбалски клуб ветерана „Матико” у којем је аутор уче
сникпосматрачоснованје2010.годинеипрошаојесвени
воетакмичења(тренутнопостојепрва,друга,трећаичетвр
талигаветеранаБеограда–овапоследњаподељенајеудве
групе).Сапоносомнаводимоподатакдасетренутноклуб
боризапрвоместоупрвојлиги,аналазисеиузавршници
купа.Но,годинамапретогаауторјебиочландругогклуба
ветерана,такодасеувидикојисеизносеутекстузаснивају
наобапериода.Имепретходногклубаје„Полапола”,агрб
надресовимадвабокалакојасунагнутаподугломкојија
сноасоциранаправљењешприцера!Ималибољепотврде
везеветеранскогфудбалаикафанеодпоменутоггрба?!

Пре свега, потребно је разликовати два периода „трећег
полувремена” – дружење са противничком екипом (поне
кадузпивопоредтерена,понекадукафани)идружењеса
члановимасвогаклуба(обавезноукафани).Каошторече
пре неки данмој пријатељ и бивши саиграчСалеИвано
вић,дешавалоседагости„испрате”домаћинаинаставеса
дружењему„домаћинској”кафани.Можесерећидаје„иза
бранакафана“важандеоидентитетасвакогклуба,ачесто
сучлановипојединихклубовауједноивласницинекека
фане(наведенипример„Полапола”илегендарног„чивија
ша”Уркета).Тадајеизборкафанелакзадатак,азавласни
какафанаиграиранијепоменутуважнуекономскуулогу
–повећањепрометаисталнуклијентелу.Проблемнастаје
кадасе„изабранакафана”затвори(тренутно„нашслучај”

34Статут спортског удружењаУдружење ветерана фудбалских клубова
Београда(Пречишћенаверзија)(2015),стр.1.
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наконзатварања„Бање”нашегдругараЛепогЈовице),када
сеизборновекафаненаметнекаонерешивпроблем.

Сам одлазак у кафану након утакмице и „треће полувре
ме”можесесматратинајистакнутијимбихејвиористичким
симболомилиритуаломуорганизационојкултуриклубова
иудружењауцелини.Иницијатори„алфаиомега”(тому
признајем)садашњегклубаТанејепренекидан,наравноу
кафанинаконутакмицепоновоизнеотезудаједружењеу
кафанивећинечлановаклубаосновнипредусловспортског
резултата.Иаконисамсигурандајеупотпуностиуправу,
популарни„Мамињо”нијенидалекоодистине.Анадимак?
Копознајефудбалскеприликеурегионуможедазакључии
оорганизацијииначинуфункционисањанашегклуба.Но,
истинузавољу,наконнизанесугласица,мислимдасамкао
играчтренер успео да сачувам тренерску аутономију. Да
будемнескроман,резултатинамидууприлог.Управопре
некидансампитаоклупскогоперативцаБркудали јена
оснивањуклубапомислиодаћемодадођемоуситуацијуда
себоримоза„дуплукруну”.Одговорјебио„ниулудилу”.

Но,дасевратимонаосновнутемурада–улогукафанеу
дружењу фудбалских ветерана. Управо је у току „трећег
полувремена” аутор чуо најбољу „животну” социолошку
дефиницијусоцијалногкапитала.Цитирамранијепомиња
ногРајкаМитића, саиграчаизбившегклуба: „Кадаимаш
некипроблем,испричашотомепреддругаримаукафани,
некоћетисигурнопомоћидагарешиш.”Овојенајбољапо
тврдадруштвенеулогекафанеи,каоштојеууводуречено,
занимљиватемаједногмогућегновогистраживања.

Важнуулогууветеранскомфудбалуимајуицеремоније–
слављазбогклупскихуспеха(данебуденескромноалиима
лисмобогамиштаидаславимо)ипоменутитријагонали–
када се проглашавају најбољи играчи, стрелци и голмани
ових завршних такмичења и додељују награде. Уфиналу
купатакмичењауобичајенаједоделамедаљасвимучесни
цимафинала.Наравно,свипоменутиритуалиицеремоније
одвијајусеукафани.

Нормеивредностиразличитихклубоваветеранасусличне
збогистихизвора – националне културеи гране делатно
сти,алисеразликујузбогтрећегфактора–оснивачаива
жнихлидерауисторијиорганизација(клубова).Чиниседа
сенајвећеразликепојављујууциљевимаклубова (нашта
највишеутичупоменутиоснивачиилидери)–наглашавању
такмичарскогуспехаилидружења(„трећегполувремена”).
Наведени циљеви нису нужно супротстављени, али се у
пракситочестопоказује.
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Неусклађеностнормиивредностичесторезултираусвађа
маунутарклуба(наутакмицамаиукафанама),паинапу
штањеморганизацијеклубаодстраненекихчлановаигра
ча.Тоседешавазбогсукобаелеменатакултуремоћиикул
туреподршке:наједнојстранисудоминантниоснивачии
лидери,анадругојчесто„звездетима”илипросточланови
којисматрајудасуорганизацијетуискључиворадисвојих
чланова,тј.њих.Питање„минутаже”ту јекључно–про
ценакоиколикотребадаигра.Управојеједнаодкључних
нормипостојећегклубаставдајеинтересклубаизнадсве
га.Деоуправезбогтогајеинсистираодасесвакоодиграча
изјаснидалијеспреманда„сединаклупи”,тј.прихватито
каонормуивредностикојеонаподразумева.Вредносткоја
сепромовише једружењеукафани,алиузразумевањеза
„ометајућефакторе”–породичнеипословнеобавезе,недо
статакновцаислично.

Јошједнапраксаразликујеклубове–тзв.шверцовањеигра
чаилинаступањеиграчакојинемајуправорегистрације–
млађихилирегистрованихактивнихиграча(којинаступају
засениорскеклубове).Оријентацијанауспехпосвакуцену
обесмишљавацелотакмичењеиукафанскимразговорима
током„трећегполувремена” једногласносеосуђује.Може
серећидајетоједнаодосновнихнорми,којасвевишедо
бијаиформалнупотврдуу сверигорознијој такмичарској
контролиод страненовоуведенихделегата.Но, остају ле
гендарнеанегдотекојенајбољепрепричаваРајкоМитић–
главнииницијатордружењау„Полапола”.Наиме, једном
приликомсмобилинадомакупобедекада јепротивник–
ФК„Срем”изЈаковауигруувеоочигледномлађегиграча
упуномтренингу.Одмахсмонајавилижалбуитражилида
поменутииграчдођена„препознавање”кодсудије.Након
оправдањасаиграчадајемораодапожуријергајечекала
девојка,укафанисмо(наравноподутицајемРајкаМитића)
закључилидајетоконачандоказдаонсвакаконијеветеран
чимима–девојку!

Језик је, каоштосевидииздосадашњегизлагања, свака
конајистакнутијисимбол„трећегполувремена”.Уњемусе
јасно исказују норме и вредности организационе културе
каоњеникогнитивниелементи.Саставнидеојезикачинеи
метафоре,причеимитови.Честопричевременомдобијају
митскудимензију,поготовопојединцисвојеиграчкепотезе
токомвременамитологизују(ачестоиколичинепопијеног
пива).Тобибиламанифестнаулоганаведенихпричаими
това.Но,њиховалатентнафункцијајесвакакојачањекохе
зијеиистицањеважнихдогађајаупрошлостиорганизације,
асверадизадовољавањапотребезадруштвеношћу.
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Питањефинансирањафункционисањаклубаједнајеодва
жнихтематоком„трећегполувремена”.Наовојтемисеврло
добровидихијерархијаважнихместауљудскимживотима–
породице, јавности, рада и кафане.Умикро интеракција
масепрепознајуимакроструктуреудруштвукојеодређу
јуположајпојединца.Утисакједасепрвоместопородице
недоводиупитање,алидасетопростоподразумева,без
„великеприче”.Наравно, то је важна тема,поготоводеца
иродитељство.Дечјебогиње,прехладе,оцене,тренинзии
хобијикоментаришусеуполагласа,узпрећутнусагласност
ветеранародитељадаједанасвеоматешкобити–родитељ,
ајоштежеиматиислободновремезафудбаликафану.Мо
расепризнатидаветераниродитељиимајусклоностдато
ком„трећегполувремена”оговарајуветеранекоји јошне
мајутаквеобавезе.Далисепростодивимосебинезнам,
алисмосклонидасечудимокаконекидругариуодсуству
поменутихобавеза(наравнонајлепших)немајувременаза
фудбаликафану.

Мушкоженскиодносисувечнатема(каоинашежалопојке
оженамакојенемајуразумевањазанашадружења,погото
воза„трећеполувреме”).Наравно,свеснисмоданашеже
не/партнеркеуистовремепричајудругарицамаикомшини
цамаозалудниммужевимакојиуозбиљнимгодинама„јуре
залоптом”ибанчепокафанама.Запревазилажењетаквих
неразумевања РајкоМитић је имао оригинално решење –
барједнодружењеукафанисаженама/партнеркама,чисто
давидегдемитоидемоиштарадимоуслободновреме.Од
почеткадочеканвећинскимнеодобравањем,предлогјетихо
отишао у заборав. Ја сам слично предложио у садашњем
клубу,ималипотреберећи,саистимкрајњимисходом.

Супружничко/партнерски односи и родитељство теме су
прича које често прате довођење деце на утакмицу коју
играмо.Једномприликомјечувенииграчитренербеоград
ског фудбала Драган Симоновић Симке прокоментарисао
дасамповеосасобоми„пропусницу”–сина,гаранцијуда
слободно временепроводимнанекомдругомместуина
другиначин,наштобисупругагледаласа јошмањеодо
бравања.Кодсмовећкодтога,наравнодаје„швалерација”
вечнамушкатема,аливећинапричасеможесврстатиукла
сичне„ловачкеприче“.Но,бајкеонаводним„швалерским”
подухватима део су обавезног кафанског „фолклора” на
шегмушкогсветаитусефудбалскиветеранинеразликују
превише.

Улогајавностикаодругогместасводисеуглавномнарас
праве о политици, али уз озбиљне историјске „излете”,
поготовоТанета иЛепог Јовице.Дотакли смо се наравно
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свакихизбора, алии рехабилитацијеДражеМихаиловића
иМиланаНедића.Наведенерасправеипаксурезервисане
занајужејезгроклуба–поменутеТанета,Брку,Маткетаи
аутора.ЛепиЈовицајебиоактивнијидоксмо„трећеполу
време”проводилиуњеговојкафани.Сатимувезиморам
дапризнамдајенаизборима24.априла2016.мојебирачко
опредељењебилоуглавномзаснованонаразговоримасаТа
нетомиБрком.Мојеобјашњењезаштосамгласаокаоиони
сазадовољствомсуприхватили–ми„буџетлије”морамода
послушамопривреднике!

Тонасдоводиидорадакао(другог)места,акоједелисапо
менутомјавношћу.Штоушали,штоузбиљи,највише„про
зивки” током„трећегполувремена” трпи аутор текстакао
професоруниверзитета(дакле,корисникбуџетакојионииз
приватногсекторасамуком„сервисирају”).Тепрозивкеиду
толикодалекодасетврдидасампомераоииспитнерокове
збогутакмица!Тешалесунаравносамоогледалоранијепо
менутевеземикроинтеракцијаимакроструктураипоказа
тељширихдруштвеноекономскихтрендовазапослености,
материјалногположајаикласнослојнеприпадности.Тема
којасенерадопомињејестеифинансијскидоприноспоје
динихчлановафункционисањуклуба–доминирауглавном
разумевањезанемогућностплаћања,алиузсагласностужег
руководећег језгра да и када је реч о плаћању/неплаћању
важионастараизрека–„коликољуди,толикоћуди”!

Најзад,накрајуовогделаредјезавршитиправом„кафан
скомтемом”.Наиме,уорганизационојкултурибројнихклу
бова(барпрвелиге)митскистатусимагостовањеветерани
маФК„Младеновац”.Реч јеодоброорганизованојекипи
која,поправилу,имазначајнуподршкусудијанадомаћем
терену(уместу„кафанскогимена”–Јагњилу).Тачињени
цачестајетемаразговоратокомзаједничког„трећегполу
времена” већине осталих екипа. Но, поменуто гостовање
својумитскуулогудугујеповраткусаутакмицеи„трећем
полувремену”,којесеорганизујеунекојодчувенихкафа
науоколиниМладеновца,познатихпоодличнојјагњетини
ипрасетини(даихнерекламирамонавођењемимена).То
„трећеполувреме”сезнатноунапредпланираиостаједу
бокоурезаноуколективномпамћењучлановаклуба.Такво
наше„трећеполувреме”десилосе26.октобра2015.годи
не након наше добре игре али (мора се рећи) заслуженог
поразаод2:1.Онопочемућесвакакоостатиупамћеноје
стечињеницадаје,наопштеизненађење,цеорачунплатио
чувениТомас!Почему јечувензнајучлановинашегклу
ба,аидобардеофудбалскогБеограда.Но,збогпоменутог
„трећегполувремена”склонисмодамуопростимомного
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тогапочемујечувен!Рекаобихдасууправооваисличне
причеинајвећамотивацијазанашебављењеветеранским
фудбалом,темојеписањеоњему.

Закључак

Каошто је речено на почетку, идеја о овом раду дуго се
„крчкала“(реченокафанскимречником).Мислиосамдато
можданебибилозанимљивоготовоникоме(ијошсепла
шимдасаммождауправу).Но,популарносткафанологије
иулогасоциолошкогМуриња–Б.Ђорђевићаусвемуто
мебила је прваискра која је „започелапламен”.Друга је
билапоменутапријатељскофудбалскавеза–РајкоМитић
и његово сликовито препричавање наших „трећих полу
времена”,атрећа„Мурињово”уређивањетематскогброја
часописаКултураокафаникао„сјајномтрећемместу”.У
позадинисвегабила јесвакакоизавистпремаантрополо
зима који не самошто често играју фудбал, него и пишу
оњему.Према сведочењу колеге БојанаЖикића, седнице
Одељења за антропологијуФилозофскогфакултетауБео
градузаказиванесутокомсветскогпрвенствауфудбалуу
ЈужнојАфрици2010.годинеупреподневнимтерминимада
сенебипоклапалесатерминимаутакмица.Организациона
праксасвакаковреднадивљења!

Но,размишљајућиоовомраду,менекаосоциологазанима
лајепрвенственоједнапротивречност–какотодаутегоб
ним постсоцијалистичким трансформацијским временима
општеегзистенцијалненесигурности,неорганизованостии
одсустваслободногвременасвевишепојединацаиклубова
узимаучешћеуорганизованомспортскомтакмичењу,под
свеформалнијимиуређенијимусловима!Наиме,сећамсе
временакадасупостојалесамодвелигеветеранаБеограда
уфудбалу,докихсадаимаукупнопетсашездесетклубова!
Коликојепоузданомојесећањенезнам,ализнамдамедру
гариизклубаукафани„прозивају”дацелусвојукаријеру
играмзаветеране!Далијеречосвевећемзначајукафане,
тј. „трећег полувремена” као незаобилазне друштвене ин
ституције35унашимсвенесигурнијимживотима,остајена
читаоцуовогтекстадапросуди.
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THEGREATTHIRDPLACEFORTHEGREATEST
THIRDHALFTIME

TAVERNANDTHEVETERAN’SFOOTBALL

Abstract

Thispaperanalyzes thesignificanceofa tavernin theorganizational
culture of veterans’ football clubs as well as veterans’ football in
Belgrade.Theroleofthetavernas“TheGreatThirdPlace”(inwhich
socializing after the game takes place – the “Third HalfTime”) is
studied,aswellasthehypothesisthatthe“ThirdHalfTime”itselfis
themostimportantpurposefortheorganizationofparticularclubs,as
wellascompetitionsingeneral.Fundamentalsociologicalconceptsof
suchorganisationshavebeenusedasatheoreticalframeworkforthe
research – the concepts of organization, organizational culture, their
contentandtypes.Inthisinterdisciplinaryendeavor,thecontributions

ofleisuresociologyandtavernologyhavealsobeenconsidered.

Keywords:veterans’football,tavern,Belgrade,leisure,
organizationalculture


