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ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ВАЉЕВА КРОЗ КАФАНЕ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Апстракт: На основу расположиве литературе, докумената који се чувају
у Међуопштинском историјском архиву Ваљево и чланака у старом ваљевском
листу „Глас Ваљева“ приказан је део друштвеног живота града који се одвијао
у кафанама током двадесетих и тридесетих година XX века. Поред разноврсне
гастрономске и понуде смештаја, кафане су се рекламирале и са богатим културним садржајима. За становништво Ваљева су представљале места где су се
могле погледати прве филмске пројекције, позоришне представе или пак уживати у концертима свих музичких жанрова. Превазилазећи своју основну намену, кафане и хотели су допринеле да у Ваљеву почне да се развија нова грађанска класа а са њом и једна нова врста културе.
Кључне речи: кафана, хотел, филм, позоришна представа, концерт, културни живот

SOCIAL LIFE IN TAVERNS IN BETWEEN TWO WORLD WARS
Abstract: Based on the available literature, documents stored in Inter-municipal
historical archive of Valjevo and articles in the old newspaper “Glas” here is shown
part of the town’s social life which took place in taverns during the twenties and
thirties of the 20th century. In addition to the gourmets and accommodation, taverns
were advertised through cultural events as well. Taverns were a place where people
of Valjevo could watch the first film screenings, theater performances or enjoy
concerts of all musical genres. Surpassing its primary purpose, inns and hotels
contributed to start of development of a new middle class in Valjevo and creating
with it a new kind of culture as well.
Keywords: tavern, hotel, movie, theater performances, concerts, cultural life

Током Првог светског рата, знатан број кафана и угоститељских
објеката претворен је у војне болнице за српску војску, да би Аустроугарском окупацијом града, биле искоришћене за смештај њихови гарнизона. Ситуација се знатно променила након завршетка рата, када ваљевски угоститељи, кафеџије и механџије формирају 21. октобра 1919.
године своје друштво: Кафанско-механско удружење, са седиштем у Ва119
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љеву.1 Међуратни период је донео и промену имена удружења па се оно
од 1938. води као Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгорски. Између два светска рата број ваљевских
кафана се стално повећавао. Неколико је разлога за тако нешто. Један је
лако добијање дозволе за рад а други што се уз мало рада остваривала
добра зарада. Захваљујући списковима хотела, кафана, ресторана и
гостионичара у Ваљеву 1936. и 1938. који се чувају у Међуопштинском
историјском архиву у Ваљеву сазнајемо број објеката, њихов назив, име
и презиме власника, категорију којој су припадали и адресу где су се
налазиле2.

Хотел ''Бранковина'', 1936.
Тридесетих година XX века, било је 62 угоститељске радње, разврстане у три категорије према својој опремљености, понуди, структури
гостију и самој локацији. Првој категорији припадао је 21 објекат, другој 19 и трећој 22 кафане. Нешто већи број угоститељских објеката за
срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгорски био је 1938.године и износио је 79. Првој категорији припадало је 13, другој 19 а трећој
47 кафана. Истакнута је разлика између категорија, тако да су објекти
прве групе били предвиђени за богатије становништво, судије, адвокате,
1

Међуопштински историјски архив у Ваљеву (у даљем тексту: МИАВ), фонд:
Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгорски са седиштем у Ваљеву (1919-1948), 1919-1945. (у даљем тексту: Удружење
угоститеља), Књига записника Удружења 1919-1930, књ. инв. бр. 1.
2
МИАВ, фонд: Општина града Ваљево (у даљем тексту: ОГВ), Списак хотела,
кафана, ресторана и гостионица у Ваљеву, састављен на седници Кафеџијског
удружења 2. септембра 1936. и маја 1938. године, кут. инв. бр. 183, пр. бр. 135
и кут. инв. бр. 196, пр. бр. 48
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имућније трговце као и официре. Кафане друге класе биле су приступачније по ценама у односу на локале прве категорије, док су угоститељски објекти треће групе углавном били предвиђени за ситне трговце
и мештане околних села, који су у Ваљево долазили пре свега у време
пијачних дана и панађура.3 Кафане, хотели и ресторани већином били
су сконцентрисани у неколико градских улица: Војводе Мишића, Карађорђевој, Кнеза Милоша, Краља Александра, Чика Љубиној, Гођевачкој
и Бирчаниновој. По смештају, али и гастрономској понуди издвајали су
се: хотели Гранд, Секулић и Гођевац а од кафана и ресторана: Златан
плуг, Касина, Пивница Србија, Краљевић Марко и многи други. Рекламирали су се чисто намештеним собама снабдевеним са креветима без
постељине, орманима, умиваоницима и нахткаснама. Највише соба
имао је Секулић 30, Гранд и Касина по 20 а Гођевац 15. Многи угоститељи су се препоручивали и рекламирали својим именом, дугогодишњим радом и искуством у угоститељству.

Кафана ''Краљевић Марко''
''Крста Остојић, хотелијер из Ваљева извештава поштовано грађанство и све своје пријатеље и познанике да је од 1. октобра 1931. године
узео под закуп потпуно изнова реновирани Хотел ''Секулић'' у Ваљеву.
Хотел располаже са 30 првокласно уређених соба за преноћиште, цене
од 15-24 динара, одлична послуга''.4 Гастрономска понуда била је прилично богата: домаћа и страна кухиња, топла и хладна јела, гулаш, ћевапи, ражњићи, виршле с реном, масне ћулбастије, свеже јагњеће, прасеће
и јареће печење, козије млеко, овчији сир и кајмак, путер и пиротски
качкаваљ на леду, мађарске саламе, италијанске мортаделе и ужичке
сланине. ''Од како је Веља понова реновирао своју кафану ''Краљевић
3
4

Совиљ, 2008, 142.
Глас Ваљева, бр. 40, 4. октобар 1931, 4.
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Марко'' од тада у тој кафани увек имају одлични мезелуци... Што Тоша
ћевабџија, мајсторски спрема изванредне ћевапчиће, најлепше ражњиће, масне ћулбастије и јединствено јагњеће печење''.5 Није изостајао ни
дезерт: торте и колачи. И понуда пића била је разноврсна. Гостима се
увек нудило првокласно вино, чувено Мозерово црно и бело, тамњаника, жилавка, блатина, Жупско из подрума Браће Луковића, ружица, смедеревка и Триумф из Венчачке задруге.
У топлим летњим данима освежење се тражило у пиву а на располагању је било увек свеже и хладно ваљевско точено6 и у флашама, Вајфертово ''Експорт'' и црно ''Свети Ђорђе''. Такође рекламирали су се
добрим ракијама (шљивовица, препеченица, лозовача...) и разним ликерима. Код неких се могла попити и турска кафа. На основу списка точиоца алкохолног пића за срез Ваљевски сазнајемо колика су била точаринска оптерећења за ког угоститеља7. Износи су се кретали од 400 до
2.000 динара. Највећи дуг од 2.000 динара имали су: Милан Станчић
чији се локал налазио у улици Караџића 23, Игњат Цветојевић, власник
Подрума у Kнез Милоша 21, Радомир Петровић, кафана у Гођевачкој 35
и Милан Д. Јовановић власник Златног Плуга, Чика Љубина 10.

Пивница ''Србија'', 1911.
5

Исто, бр: 30, 28. јул 1929, 4
МИАВ, Збирка Varia (1832-1990), кут. инв. бр. 23 (1905-1955), пр. бр. 11 – Ту
се налазе две бланко отпремнице Пиваре у Ваљеву из 20-тих година XX века
са именима кафана, прва са 30, а друга са 19 којима је разносила пиво као и
задужењима испоручених боца и празних судова и флаша.
7
МИАВ, Удружење угоститеља, Списак точиоца алкохолног пића за срез
Ваљевски и њихова точаринска оптерећења, кут. инв. бр. 7, пр. бр. 88.
8
Глас Ваљева бр. 8, 19. август 1928, 4.
6
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Многи су нудили продају пића и на велико. ''Купујте чувена вина и
комовице Венчанске виноградарске задруге, производи задругаре села
Бање у нашем стоваришту за Ваљево и околину Тиосава Б. Благојевића
– гостионичара, Пивница и ресторација Србија Благојевића''.8 ''Продаја
пића на велико - ново отворени подрум Крсте Остојића, кафеџије из
Ваљева, Кнез Милошева бр.14, преко пута радње Јована Ж. Илића има
увек: вина белог, црног и ризлинга. Ракије старе шљивовице, љуте,
комовице, ужичке клековаче, ороваче и вишњеваче. Скреће се пажња
кафеџијама, свечарима и др. да је приспела велика партија белог и
црног жупског вина и ризлинга, које ће се продавати на литар и више.
За балоне од 5. литара нарочите цене''.9

Кафана ''Бристол'', 1920.
Кафане и хотели су поред своје основне намене имали важну улогу
и у друштвеном животу града, јер су готово сва битна дешавања била
везана за њих. У кафани ''Златан плуг'' сваког дана од 1-2 часа поподне
и од 8-11:30 часова увече пуштани су радио концерти а нарочито је била
добра веза са Београдом. Највећи број културних, уметничких и спортских колектива и друштава није имао своје објекте па су састанке одржавали у кафанама и нарочито у пространијим хотелским салама. Кроз
цело међуратно доба, кафане у Ваљеву су биле готово једини облик
разоноде, забаве и провода, али и места у којима су одржавани концерти, игране представе и приказивани филмови. Оба Ваљевска певачка
друштва ''Чика Љуба'' и ''Занатлија'' одржавали су своје концерте у салама хотела Гранд и Секулић.
Ваљевска певачка дружина ''Чика Љуба'', приредила је на дан 3.
новембра 1928. први велики концерт са игранком у сали Хотела Секулић. На програму су композитори Ст. Мокрањац, Ст. Бинички, Лхотки,
П. Коњевић, Чижек и Седличек. ''Како смо већ упознати да су песме
9

Глас Ваљева, бр. 42, 27. октобар 1929, 4
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назначених композитора на површини, то је дужност грађанства да овај
концерат обилно посети и својим прилогом омогући даљи опстанак
овог певачког друштва''.10 Три године касније Ваљевско певачко друштво ''Занатлија'' приредило је свој концерт са игранком у сали Гранд
хотела.11 Нарочито популаран вид забаве Ваљевског становништва били
су Матинеи. Ваљевска женска подружница организовала је свој у сали
хотела Гранд 10.новембра 1929. са почетком у 3 часа поподне а матуранти Средње Пољопривредне школе у Ваљеву истог дана у хотелу
Секулић. Како Ваљево није имало своје стално позориште, сале већ
поменутих хотела имале су улогу позорница. Представе су даване у два
термина: дневном и вечерњем. Карте су се могле купити свког дана од
10-12 часова пре подне и од 1-8:30 часова увече. Гледале су се: ''Крвав
јаглук'', ''Коштана'' ''Карлова тетка'', ''Пут око света'' ''Сеоска лола'' и
''Ђидо'' игране у октобру 1928. и априлу 192912. Такође, ваљевци су имали прилике да уживају у комадима Битољског Градског повлашћеног
позоришта Романтика под управом Александра М. Радовића, које је
своје гостовање у Ваљеву започело лаком енглеском комедијом ''Моје
бебе'', са Десом Марковић у улози Кити, жене Алфреда Хордија и Г.
Вујновићем као Алфред Хорди. Први биоскоп у Ваљеву био је у кафани
''Пивница Србија'', чији је власник Благојевић 1910. донео прву киноапаратуру и у кафанској сали почео да приказује филмове. Интересантно
је поменути да су се власници првих биоскопа на самом почетку свога
рада сусрели са проблемом како да од градских власти добију дозволу
за своју делатност јер оне нису знале како да ту дозволу издају због
ранијег не постојања биосокопа у Ваљеву. Ситуација се променила
почетком 30-тих година XX века када Тиосав Благојевић добија писано
одобрење за свој рад.13 Први филмови приказани у биоскопу ''Србија'',
набављени су преко агената и то продукције ''Pater Frer'' и готово за све
филмове штампане су плакате.14 Власници биоскопа у Ваљеву финансирали су се од наплаћивања улазница за гледање филма али и од угоститељске делатности у току пројекција јер се уз одређену надокнаду тј.
купљену карту добијало место за кафанским столом. Поред пивнице
''Србија'', биоскоп је постојао и у Гранд хотелу а пред почетак Другог
10

Исто, бр. 18, 28. октобар 1928, 3.
Исто, бр. 26, 28. јун 1931, 3.
12
Исто, бр. 16, 4. октобар 1928, 3; бр. 17, 21. октобар 1928, 3; бр. 16, 21. април
1929, 3.
13
МИАВ, Удружење угоститеља, кут. инв. бр. 7, пр. бр. 28 – Ту се налази
дозвола за киноматографску радњу Благојевић Б. Тиосава добијену после
комисијског записника, од 21. маја 1933. године којим је констатовано да се
уређај ове киноматографске радње налази у исправном стању, име под којим
се радња води је Биоскоп ''Србија'' Тиосава Б. Благојевића.
14
Совиљ, 2009, 98
11
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светског рата отворена су још два: ''Бранковина'' налазио се у оквиру
истоименог хотела, на углу Кнез Милошеве и Доктора Стајића бр.1 и
''Централ'' у оквиру истоимене гостионице у Карађорђевој улици бр.69.
Повремено су се на репертоару појављивали филмови чији су наслови
могли да укажу на тематику која је рушила тадашње друштвене норме и
устаљени начин живота провинције, или пак филмови који су отварали
нова питања и нагонили на другачије погледе. ''У крајњем случају,
наслови попут ''Пламен љубави'', ''Под грехом'', ''Жена без стида'',
''Љубавници'', голицали су знатижељу ваљевског становништва и утицали на посету биоскопским салама''.15 У пивници ''Србија'' и ''Гранд хотелу'' марта и априла 1929. године могли су се погледати: ''Гроф обешењак'', ''Катастрофа у Форествилу'', ''У лову за миразом'', ''Ана Карењина'', ''Алахов врт'' (главну улогу тумачио је Иван Петровић, највећа
филмска звезда српског порекла 20-тих и 30-тих година XX века) и многи други16. Поред Петровића, ваљевска публика се упознала и са: Гретом Гарбо, Џоном Џилбертом, Вилмом Бенки, Роналдом Колманом,
Шарлом Шаплином и другим.
С обзиром да су филмови били неми, у близини платна налазили су
се музичари, који су својом музиком употпуњавали доживљај гледања.
Тон филмови у Ваљеву појавили су се тек 1931. године па је и први биоскоп код ''Благојевића'' добио још један префикс у свом називу тон-биоскоп. Он је преко новина известио публику да у среду 4.августа отвара
нову тон-филмску сезону с великом немачком оперетом ''Покладна
вила'' и замолио да се долази пре почетка представа како се не би улажењем кварио тон.17 Почетак пројекције обично је био у 20:30 или у 21
час. Када није било филмова да би се привукли гости организоване су
разне забаве, дансинг и гала представе за дочек Нове године. Дансинг и
концерти салон оркестара нарочито су били популарни и добро посећени у Гранду, тамбурашка дамен капела свирала је свако вече од 7 часова
у хотелу Јадар а забаве, Занатлијска на други дан Божића у корист касе
занатлијског хуманог друштва, забава Ваљевске трговачке омладине,
учитељска са игранком уочи Сретења као и оне организоване од стране
спортских клубова одржавале су се у хотелу Секулић.18 Музичка дешавања нису могла да прођу без циганских оркестара и севдалинки које је
певала Ваљевска Софка Драгица. Време у току дугих зимских вечери
прекраћивано је играњем билијара у рестаурацији ''Касина'' Михаила З.
15

Исто, 2009, 99
Глас Ваљева, бр. 12, 24. март 1929, 3; бр. 13, 31.март 1929, 3; бр. 14, 7. април
1929, 3; бр. 16, 21. април 1929, 3.
17
Исто, бр. 31, 2. август 1931, 3.
18
Исто, бр. 1, 6. јануар 1929, 3; бр. 5, 3. фебруар 1929, 3; бр. 6, 10. фебруар
1929, 3
16
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Матића, док је ''Златибор'' био познат по игрању покера. ''Покер би се
сваке вечери играо до касно у ноћ, а сценарио је био готово аутоматизован. Прво би се у гостионици сакупиле виђеније газде попут Мирка
Васиљевића, Стеве Ђукића, Спасоја Спасојевића... Специјални шпил
карата у посебном паковању, стигао би пред партију и то право из Беча.
У раним јутарњим часовима, када би већ свитало, неко би остајао кратак за пар хиљада динара. Други би био у плусу да би из цуга могао
пазарити четири краве. Али, на послетку би се тај шпил увек одлагао у
посебну наткасну и њиме се више никада не би играло.''19
Поједине кафане нудиле су посебан вид забаве за одрасле. Међу
најпознатијим су биле ''Оријент'' на чијем спрату је била јавна кућа или
куплерај, ''Радикал'', кафана са црвеном лампом и ''Бела Лађа'' често
називана и ''Зла кућа''. Све три су поред главног на који су улазили они
најслободнији имале још по два споредна улаза кроз капију на авлији за
оне мало бојажљивије, а на улаз од реке Колубаре најстидљивији плашећи да не буду виђени од очева или жена.
Због девојака пореклом из војвођанских градова и места, познатијих по називу Мађарице често је долазило и до туче и то најчешће између подофицира и касапских момака. ''Једна од таквих догодила се на
католички Божић 1936. године, када је било много разбијених глава.
Касапски момци су имали обичај да својим оштрим ножевима одсеку
струју. Тада у кафани настане таква туча, да се не зна ко кога бије. Газда
нема времена да погледа шта му ко ради, или шта ће се полупати, већ
гледа само сачува главу.''20 Било је и оних угоститеља који су због претварања својих угоститељских објеката у куће љубави изгубили отмене
госте, који више нису хтели да свраћају у кафану, како се не би компромитовали. Један од њих је био Александар Аврамовић, власник кафане
''Топлица'' у Витковићевој 20. Да би повратио некадашњи углед а и
госте објавио је натпис у новинама да престаје да води радњу какву је
до тада водио, него почиње да води кафану и тим поводом позива пријатеље и госте у недељу на доручак.
Избијањем Другог светског рата, многе градске кафане су престале
са радом, а њихове просторије претворене у учионице за ђаке. Ретке су
биле механе и кафане у које су грађани могли слободно да сврате. У
првим после ратним годинама, рад кафана поново оживљава, нова власт
да би подстакла њихов опоравак, основала је 1. фебруара 1947. године
Угоститељско предузеће Слога, а маја 1948. године, извршила национализацију хотела који су били на располагању предузећу Слога.

19

Лист Реч, интервју са др Милошем Пашићем, сином некадашњег власника
хотела ''Централ'', од 12. децембара 2002.
20
Бајић, 1995, 21-22.
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Summary
Until beginning of Second World War, taverns in Valjevo were the center of
the entire social life and there were set foundations of future culture development.
There, in taverns, you could find private and public lives tangled of Valjevo total
population. All significant events in the lives of individuals as well as those related
to the town itself took place in taverns. Taverns were witness of historical and
spiritual development of a small town in Serbia. Taverns were the center of fun,
entertainment and cultural events, enabling the residents of Valjevo to be, in some
way, not so far behind population of European cities in this regard. The functioning
of taverns in the first years after the War, shows us how town was renewing and
recovering from the effects of the War.
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