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Христифор Црниловић

ФуРунЏиЈСки ЗанаТ1

христифор Црниловић (1886–1963) сликар, педагог, колекционар и 
предани истраживач наше традиционалне културе своје интересовање је, 
између осталих, усмерио и на проучавање старих заната у оквиру 21 и 
по хиљаде страница богате и разноврсне рукописне грађе. Целокупна та 
грађа данас се налази и чува са другим деловима Црниловићеве заостав-
штине (осим сликарских радова) као Етнографска спомен збирка Христи-
фора Црниловића у Манаковој кући, Етнографском музеју у Београду.

Рукописна грађа Црниловића је увек неисцрпнo богатство за разма-
трање и упоредно проучавање многих тема народне културе и повремено 
се публикује у оквиру музејске издавачке и изложбене делатности, уз на-
знаку његовог ауторства.

Црниловићев текст „Фурунџијски занат“, записан је у свесци о зана-
тима бр. 54. и употпуњен је с 15-так ауторових цртежа који се односе на 
изглед радионице и опис алата и прибора. Тај текст написан је у периоду 
непосредно пре и после Другог светског рата, у његовом родном месту 
– Власотинцу, с појединим сегментима који се односе на појаву тог заната 
на Косову и Метохији.

Напомињемо да је тај текст првобитно приређен за потребе Власоти-
начког зборника бр. 2 али је повучен у договору с издавачем због насталих 
потешкоћа у публиковању. С обзиром да је Црниловићев рад послужио 
као инспирација за писање текста „Од фурунџинице до пекаре“, логично 
је да се та два рада, један уз други, објаве у Гласнику Етнографском му-
зеја.

кључне речи: збирка, Власотинце, град, занати, фурунџијa, фурња, 
амурлук, сомун, печерма.

Фурунџијски занат је занат печења хлеба у фуруни или фурњи, припада 
старој балканској култури. Сеоска патријархална култура није користила ту 
занатску радиност колективно већ само појединачно у обичним црепуљама, 

1 За штампу припремила Драгана Стојковић.
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а само у изузетним приликама била је заступљена у селима у околини градо-
ва. Изузетак чине само етничке групе у центру и на истоку Балкана (Овче 
поље и др.) које пеку свој хлеб у сличним домаћим фурњама и на начин као 
и градске фурунџије. Те старе етничке групе попримале су од старе градске 
културе не само материјалну већ и друге етничке особине, највише естетич-
ку културу (ношњу) која је носилац сваког културног диференцирања.

Технологија тога заната је иста у свим градовима Балканског полуостр-
ва и стара је колико и сама градска култура. Тим занатом се, међутим, нису 
бавили само грађани већ и сељаци, али сељаци само старијих етничких гру-
па које су иначе живеле од печалбарства, организовани у еснафе попут дру-
гих градских заната. Фурунџијски занат се у истом непромењеном облику 
упражњава и данас у модерним градовима полуострва. Фурунџијска слава 
је Павловдан.

Фурунџије (тур. екмеџије) су у старо време осим редовног печења со-
муна пекле и луксузно пециво: пите (лепиње), симит, пенњурлију, бурек, 
ђеврек, мекике; пекле су, по потреби приватницима печерму (таве, печења 
и сл.) и то након вађења хлеба за продају из фуруне. Све то се радило у 
простим фурњама грађеним углавном за печење сомуна (хлеба) за градску 
потрошњу. У већим градовима постојале су и специјалне печермеџијске фур-
ње другог типа, саграђене тако да се не ложи ватра у самој фурњи, већ одо-
здо испод ње. У таквима се пекла печерма приватника у току целог дана.

Грађење фурње

У прилогу текста (цртеж х. Црниловића бр. 431/54) је дат план типичне 
фурунџинице. У предњем делу до улице су на једној страни врата, а на дру-
гој тезга за хлеб која је једним делом истурена на улицу, те се по њој ређао 
печен хлеб за продају. Иза тезге, на одстојању од једног метра и непосредно 
уз дувар, озидана је фурња. Ако је служила само за печење хлеба, онда се 
озида у виду простог банка квадратног облика са странама око три метра ду-
жине и висине до једног метра. Затим се на том банку поплочаном циглама 
заснује фурња с ниским небом (сводом) и отвором за ложење. И небо и под 
зидају се само непеченом циглом.
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Производи фурунџијског заната

Сомун је главни производ овога заната, а сама реч сомун потиче од грч-
ке речи псоми, те је већ отуда јасно грчко порекло заната. Производња се 
обавља на следећи начин: Прво се у радионици амурлуку, иза фурње, просе-
је пшенично брашно на обично или мало веће сито које стоји у једном дрве-
ном раму стално над дрвеним коритом које се назива текне. У том раму сито 
клизи напред-натраг за време сејања. Пошто се просеје потребна количина 
брашна за једну фурњу средње величине, приближно 115 ока (око 180 кг), 
сипа се млака вода, сол и дода се квасац па се меси тесто рукама све дотле 
док оно не почне да се одлепљује од руке. Онда се тесто остави у самом тек-
нету покривено једним цедилом (нарочитом вуненон тканином) да сташе. 
Да је тесто стасало познаје се по томе што мало испуца по површини. Чим 
то фурунџија утврди иде да пали фурњу која је већ за то спремљена. Затим 
се враћа у амурлук, узима помало од теста те одмерава дозу на терезије, које 
стално висе над текнетом, па га чеврдише, односно даје му округли облик и 
меће у пинокоте (дрвени калупи), који стоје поређани на тезги преко којих је 
прострта крпа. Ти пинокоти изван рада стоје поређани на цкели (две попреч-
не греде) испод таванице, а одмах више главе радника. Кад је тесто исечено 
остави се у пинокоти на тезги да досташе.

За то време фурунџија спрема фурњу за печење сомуна (хлеба). Она већ 
гори, а спремна је за печење тек онда кад побели цела таваница. Ако у неком 
делу то није случај, он на то место баци још неку цепаницу да се ту загреје. 
Кад је тако цела загрејана онда се са притезачком или гелберијом привлачи 
жар, извлачи напоље испред фурње и сипа у плехане канте са поклопцем 
где се без ваздуха претвори у ћумур. Овај ћумур се продаје за друге потребе. 
Узимају га ковачи, кујунџије, ћепапчије и др.

После тога се фурња измете са једном пртеном пачавром утопљеном у 
воду у неком суду. Кад се овако припреми све за печење, проба се бацајући 
унутра мало брашна. Ако брашно нагло поцрни онда је сувише ужежена и 
фурња се отвори да се мало прохлади, а кад брашно само пожути, онда је 
добро и приступа се печењу хлеба.

Затим се редом доносе пинокоти. Фурунџија узима једно по једно тесто 
и преноси на брашном посољену дрвену лопату и њоме убацује тесто у фур-
њу да се пече. На лопату се стављају по 2-3 теста заједно. Прво се ређају у 
дно фуруне и наоколо, па онда даље редом док се не испуни све до врата. 
Онда се затворе врата која су од црног лима и у року од око пола до три че-
тврти часа хлеб се испече. То се осматра с времена на време. Да ли је процес 
готов проверава се тако што се извади један хлеб и куцне руком одоздо, па 
ако звони и има тврду кору онда је добро. Одмах се почне са вађењем хлеба 
и то истим редом којим се и убацивао унутра, док се сав хлеб не извади на 
тезгу испред фурње.
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Приликом вађења жара из фурње увек се остави мало жара у крају по-
ред врата на коју се ставља понека цепаница ради осветљавања фурње. Ако 
би се она сувише разгорела и запретила да изгори хлеб, онда се загрне мало 
пепелом. Ако после вађења једне фурње треба да се пече још једна партија 
хлеба, или домаће пециво другим муштеријама, онда се запали нова ватра, 
али не много јака већ да се загреје као и први пут да побели таваница. Када 
се све што је потребно испече, онда се у још врућу фурњу убаце цепанице да 
се суше за ново паљење. Том приликом се ређају онако како би било погодно 
за потпалу. Прво се положе две цепанице уздуж, почев од врата, па онда дру-
ге попречно преко њих, из задњег дела ка предњем и затворе се врата.

Квасац (маја) за сомун заснива се први пут на тај начин што се са мало 
топле воде и сирћета замеси тесто и остави да сташе. Да је стасало познаје 
се кад испуца мало по површини. Са оваквом мајом се затим замеси мало 
већа количина, па кад и она сташе замеси се са трећом и тако даље док се 
не добије већа количина и са већом снагом. Онда почиње да се употребљава 
за хлеб. Доцније пак, за употребу у раду увек се оставља таква маја у једној 
карлици покривеној крпом и увек треба да се чува у млаком простору у амур-
луку да се не зазебне (охлади).

Пите (лепиње) правиле су се од истог теста као и хлеб, само се за њих 
бира мало боље брашно. Печене су као и хлеб. Тесто се само растањи на ло-
пати и убаци у фурњу. Пите се пеку пре хлеба, док је топлота најјача.

Симит се сматра најлуксузнијим пецивом. Даривао се као поклон нај-
дражим особама. Од његовог теста прављени су и повећи колачи за кумове 
као честитка за празник, на први дан Ускрса, а обично су их деца разносила. 
Колико се симит ценио као луксузно пециво најбоље се види по томе што је 
у обичају кад неко нешто много извољева да му се добаци саркастична при-
медба: Благо је симит и сирење, ама шуга се ваћа.2 (види напомену на крају 
текста). Симите су пекли и фурунџије али су у већим варошима постојале и 
специјалисте симаџије који су пекли само симите и продавали их по вароши 
носећи их на глави у истом плеху у коме су их пекли.

Маја за симит се прави на следећи начин: стуца се наут око 15–20 зр-
на у 50 грама вруће воде у једно шише (посуда, лонац) и остави у топлом 
простору да сташе од јутра до увече. Маја стоји отворена, а познаје се да је 
стасала по томе што избије пена. Када сташе стави се у килограм брашна 
и замеси се као тесто. То тесто се затим метне у брашно и покрије њиме па 
се остави 3–4 часа да сташе. Брашно мора бити топло, зато се то врши у 
амурлуку и ако је потребно у једној карлици поред фурње. Када оваква маја 
сташе познаје се по томе што брашно пукне одозго. Затим се узме та маја и 
са њом се замеси тесто као за хлеб, само мало тврђе. Од њега се обликују 
дугуљаста парчад, па се ти дугуљасти делови приљубљују један уз други 
док се не добије облик симита, један краћи, дебљи у средини и по два тања 

2 Изрека: Благо је хлеб и сир, али болест (беда) се враћа; или Данас имаш, сутра не-
маш.
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са стране. Тако „удешен“ симит узме се и ређа у плех који је претходно зеј-
тином намазан. У плеху још неко време стоје да досташу и за то време се у 
самом плеху бањају врућом водом којом се преливају. Ако амурлук није до-
вољно топао, онда се то и више пута понови. Да су симити стасали познаје 
се по томе што мало набубре. Онда се покривени поклопцем мећу у фурњу, 
која треба да је топлија него за хлеб. Фурња се обично не мете пачавром, већ 
се само извуче жар. По печењу се ваде, истресу из плеха и затим премажу 
зејтињавом крпом.

Ђеврек. Брашно за ђеврек се замеси само са умућеним јајима и од тога 
теста направи котурић. Котурић се баци у котао у коме ври вода док се не 
направи други котурић. Затим се извади из воде први и баци преко једне 
флаше да се охлади и стегне а други се баци у воду. Од флаше се диже један 
по један и ређа на плех подмазан зејтином и метне да се испече. (Кад су се 
појавила јаја у праху фурунџије су правиле нарочито добре ђевреке какви се 
са природним јајима нису могли добити).

Пенњурлије. Њихов назив потиче од латинске речи пане која значи хлеб. 
Правиле су се од симитског теста, које се мало више солило него за симит. 
Тесто се остави да сташе само упола, па се од таквог теста месе јувке. Како 
се која јувка умеси намаже се машћу из једног чорбалука те се ређа у плеху. 
Ређају се у пет редова по петнаест комада. Тако поређане јувке се премажу 
једном шаком сокобањског ситног сира замешеног са мало воде. Затим се 
оставе да досташу и пред само печење се попрскају размућеним јајетом. До-
вољно је једно јаје на плех. Пеку се без поклопца.

Мекике. Брашно се замеси са пештанским квасцем и остави да сташе. 
Затим се од њега ножем секу јувке и чеврдишу на лопатице, уваљују у зеј-
тин и ређају у плех, па се оставе да сташу. У једној тави се узаври зејтин на 
једном фурунчету и онда се једна по једна јувка узима и мало развуче па се 
меће у таву да плива по врелом зејтину. Кад се једна страна добро испече 
окрену се јувке са две шипчице да се испеку и са друге стране и кад је то 
готово онда се ваде и бацају на плех за продају.

Бурек3

Печермеџијска фурња

За печење хлеба у већим местима, за разлику од обичних фурњи, граде 
се нарочите фурње које не пеку хлеб већ само печерму – теста, печења и 
хлеб који се доноси преко целог дана на печење, што је приказано у прилогу 
текста (цртеж х. Црниловића бр. 434/54) Када се гради печермеџијска фур-
ња онда се од земље зида уместо банка зид, у исто толиком квадрату као и 

3 Производња бурека није забележена у тексту.
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за обичну фурњу. Спреда се оставе (а може и са бока) једна врата и унутра 
заснује кроз средину ложиште од кога се с обе стране на малом растојању 
(за ширину цигље од пода) озидају попречни зидови који образују џепове у 
висини као и околни зид. Преко тога се постави под фурње од непечене ци-
гље величине 35 х 35 х 6. Две од тих цигаља су пробушене у средини и оне 
се постављају у средини фурње и називају се туфеци кроз које струји врео 
ваздух одоздо из ложишта горе у фурњу. Они су раздвојени само једном це-
лом цигљом. Изнад пода фурње се затим озида исто засвођено небо као и у 
фурњи за печење хлеба.

За ложење печермеџијске фурње употребљавају се обично шкарт дрва 
најгоре каквоће. То дрво се ложи суво и сирово, помешано пола-пола. Прво 
се потпале сува дрва па кад мало изгоре додају се сирова. За прво време, по-
што дође јак дим, може да се пече лако тесто као: симити и лепиње, а дебело 
тесто и јело онда када огањ легне и претвори се све у жар. Тад се затворе 
врата од ложишта и почне да се пече сва печерма. Огањ за потребу печења 
држи топлоту све до вечери. Увече се набацују сирова дрва да се сасуше за 
наредни дан. Увече, по завршетку рада, извуче се сав жар гелебијом и стави 
у једно буре од лима са поклопцем, где се претвори у ћумур. Тај ћумур купо-
вали су ковачи и друге занатлије, а вишак пепела се продавао сапунџијама.

Summary

Hristifor Crnilović

baker’s trade

In his paper Baker’s Trade, hristifor crnilovic discusses issues related to the origin and de-
velopment of the baker’s trade, in the manner specific for his earlier scientific work. he makes most 
conclusions based on years-long field research and knowledge acquired in regard to trades of the 
Balkan culture, as well as direct observation of the work in the old baker’s shop in Vlasotince. he 
underlines that the origin of this trade, similarly to most trades, pertains to the old Balkan urban 
culture, as, apart from rare exceptions, it was not known of in the rural patriarchal culture. The 
technology of the trade is as old as the Balkan urban culture itself. Since the complete production 
process of this trade is related to the specific type of oven, i.e. furuna or furnja, the trade itself was 
named after it.

The principal product of this trade is somun (a large flat soft roll, similar to pita bread); how-
ever other products were also made from dough, while the regular activity was baking of various 
dishes and meat (pecerma).

Crnilovic dedicates special attention to description of construction of furnja and, in addition, a 
special pecerma furnja. Using the example of the Vlasotince baker’s shop, he described the appear-
ance of the typical baker’s shop with necessary utensils and tools. descriptions are corroborated 
with freehand drawings. The paper ends with the list of all products of this trade accompanied with 
short descriptions.
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Прилог

План типичне фурунџинице вл. Ранђела Ђелиног из времена пре 1878. године, Власотинце 
(431/54)
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Фуруна за печерму, основа и вертикални пресек, Лесковац (434/54)
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Фурунџијски алат и 
прибор 

Притезачка (437/54)
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Лопата и пинокоти (438/54)

Лопата и пинокоти (439/54)
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Текне (440/54)
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Канџа пекарска (444/54)
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Гелберија (441/54)

Лопатка за брашно (442/54) Котал (443/54)
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Плехови за симит и пенњурлије (426/54)


