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КАФАНАЛОГИЈА: 99 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ НАЗИВА∗ 

Резиме 

Аутор, уз кратак увод и позивање на став Умберта Ека по коме није мо-
гуће направити свеобухватни преглед било чега, даје списак пажљиво одабра-
них 99 величанствених назива кафана у Србији који доказују, супротно мнењу 
елитиста, да је народни дух неуништив. 

Кључне речи: кафаналогија, социологија кафане, имена кафана, народни дух, 
Србија 

МОЛИТВА КРЧМИ• 

Крчмо наша, код тебе смо као код куће!  
Да се светли твоје пиво, нек приђе твој крчмар, 
Да се врте чепови твојих бачви, како у подруму, тако и на шанку. 
Дај нам насушни течни хлеб данас и благослови нашу жеђ –  
као што и ми благосиљамо своје кригле.  
Немој дозвољавати да погрешимо у мери. И спаси нас од жеђи. 
Амин! 

                                                        
 brkab@junis.ni.ac.rs 
∗ Спремљено за пројектат Култура мира, идентитети и међуетнички односи у 
Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције (149014Д), који се изводи на 
Филозофском факултету у Нишу, а финансира га Министарство науке и техно-
лошког развоја РС, тј. у оквиру припремних радњи за ауторову студију 
Казуј, крчмо, Џеримо и тематски зборник Кафаналогија 
• Традиционалн бугарску молитву превела др Ценка Иванова, доценткиња за ју-
жнословенске језике и социолингвистику на државном Великотрнавском уни-
верзитету у Бугарској. 
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Списак прелепих назива крчми и чарди, биртија и механа, го-
стионица и кафана у селима, паланкама, варошима и градовима Ср-
бије: неке су се давно угасиле, друге живеле до пре којег лета или 
деценије, треће још постоје, док ће четврте пословати и у будућно-
сти. Нису ли њихова имена доказ да је, супротно мнењу елитиста, 
народни дух неуништив. 

Скупио сам на хиљаде имена угоститељских објеката у Ср-
бији. Одустао сам од исцрпног списка, слушајући савет Умберта Ека 
(Eco) „да је немогуће направити свеобухватни преглед – листа нема 
крај – те тако предлаже да се књига заврши речима 'и друго' (Вуји-
чић, 2010:2)“. (Мића Вујичић, преко чијег есеја Листа живота и 
смрти [2010] смо сазнали за најновији Еков подухват, наводи неко-
лицину писаца и неколико њихових листи: И. Андрић – попис заос-
тавштине иза покојника; Д. Киш – списак лексикона, енциклопедија 
и студија; В. Шимборска – набрајање свакодневних радњи атентато-
ра; А. Загајевски – скупљање свега оног што се налази у првом тому 
Малог Ларуса; П. Модијан – каталог личности са којима је одрастао 
у сумњивим околностима Париза; Ф. Давид – списак земаља око ко-
јих се крећу његови јунаци; С. В. Тешин – набрајање страхова који 
га напуштају; и Н. Јовановић – листа ујака.) 

С друге стране, Еков млађи земљак Мауруцио Ферарис 
(Ferraris), филозоф у моди, увео је појам „Документалност“, тј. напи-
сао критику друштвеног ума како би нагласио важност коју реги-
стровања имају у друштвеном свету пуном: новчаника, архива, мо-
билних телефона – места којима поверавамо регистрације наших 
друштвених чинова.  

Правићу према потреби избор од „99“, „199“, и тако редом, 
„величанствених именовања“ и тиме нећу усвојити Екову другу пре-
поруку, тј. личну одлуку да никада не сачини било какву листу, 
премда је можда у праву: „Волимо листе јер не желимо да умремо.“ 
То значи да више прихватам Ферарисов увид.1 

1. Aбисинац  
2. Авионче  
3. Апокалипса 
4. Бата Пежо  
5. Берза  
6. Бермудски троугао 
7. Безец  
8. Библиотека 
9. Бродолом 

10. Ведрик  
11. Велики басамаци 
12. Весели Роми 
13. Гладна врана 
14. Горела механа 
15. Дај-дам  
16. Дарданели 
17. Два вола 
18. Девет мезета 

                                                        
1 Неколицина колега – Б. Ђуровић, Д. Тодоровић, М. Јовановић, М. Тасић и В. 
Петровић – дала ми је свој предлог „99 величанстваних“. 
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19. Дегустациони центар  
20. Дунђерче 
21. Ђурђеви вајати  
22. ЕКГ  
23. Екмеклук механа  
24. Жал за младост  
25. Зајац  
26. Закасотина 
27. Земљотрес 
28. Зона сумрака 
29. Излазак сунца 
30. Јефтиноћа  
31. Још ову ноћ 
32. Кавез  
33. Кажи виолета, кућо стара  
34. Каљавац  
35. Катакомба 
36. Код Буљаша  
37. Код буре  
38. Код вола  
39. Код дивљег човека  
40. Код жабу  
41. Код палидрвца  
42. Код поцепаних гаћа  
43. Код рђавог времена  
44. Који глође кости (Csontrаgo)  
45. Комарац чарда (Szunjog csarda)  
46. Коњопој  
47. Крвава кафана  
48. Криво врпче  
49. Курвин град  
50. Ладовина  
51. Љута гуја  
52. Мало маче  
53. Механа скаламерија  
54. Миш бели срећу дели  
55. Мрак  
56. На крај света  
57. Нова влада  
58. Олук 

59. Отров 
60. Оџаклија  
61. Падеж  
62. Палестина  
63. Пензионерски рај  
64. Плава фрајла  
65. Плевна  
66. Подрумче  
67. Последња шанса  
68. Прикочи мајсторе 
69. П'цето које лаје  
70. Развод брака  
71. Растура  
72. Сељак  
73. Сиви дом  
74. Сидро 
75. Сиђи до реке  
76. Славина  
77. Соскина чесма  
78. Стоп ћале магистрале 
79. Суви ђерам  
80. Три вашке  
81. Три листа дувана  
82. Три сисе  
83. Три увијена дирека  
84. Труманова кафана  
85. Ћошка  
86. Уђи бато  
87. Уједињење  
88. Ујче  
89. Фишеклија  
90. Хаос  
91. Харемлук  
92. Циганско срце  
93. Црвца  
94. Чалабрчак  
95. Чварак  
96. Четврти километар  
97. Џамбас кафана  
98. Џерима  
99. Шоферска ноћ  
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∗∗∗ 
Према запису Томислава Ристића, житеља Прокупља – пре 

Другог светског рата у њему је било 36 кафана, па је оно важило за 
место с највећим бројем крчми на свету у односу на величину и број 
становника – коме сам пре много година имао част да рецензирам и 
промовишем књигу Камен за под главу (1995), једна могућа класи-
фикација имена кафана изгледала би овако: 

• еврпско-репрезентативна, 
• локал-патриотска, 
• филозофска, 
• поетско-лирска, и 
• називи по имену газди. 

Тачно, то је само једна могућа класификација назива која до 
краја не обухвата наших „99 величанствених“;2 али ћемо прошири-
вање систематизације оставити за неку другу прилику.  
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Dragoljub B. Đorđević, Niš 

TAVERNOLOGY: 99 MAGNIFICENT NAMES 
Summary 

The author gives, alongside a short introduction and reference to the position 
of Umberto Eco upon which it is not possible to create an all-inclusive survey of 
anything, a list of carefully selected 99 magnificent names of taverns in Serbia which 
prove, contrary to the elitist opinion, that the spirit of the people is indestructible. 

Key words:  tavernology, sociology of tavern, tavern names, spirit of the people, 
Serbia.  

 
 


