
23ТРАДИЦИЈСКА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ОЧУВАЊА НАМИРНИЦА...

Оригинални научни рад УДК: 392.8(497.11)(091) 
641.48:392.8(497.11) 

392/394(497.11)

Милош Матић

ТРАДИцИЈСКА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
ОЧУВАЊА НАМИРНИцА – КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Апстракт: Исхрана спада у егзистенцијалне активности човека, али 
се уједно може посматрати и као једна од накултурализованијих људских 
активности, која у савременој цивилизацији добија готово бесконачан број 
образаца понашања, најчешће утемељених у давној прошлости и потом 
развијаних у невероватан број варијација. У модерним истраживањима 
не посвећује се готово никаква пажња конзервацији намирница када се 
говори о култури исхране, иако су у традицијској култури развијене мно-
ге вештине конзервације прехрамбених намирница. Етнографија исхра-
не аргументује тврдњу о архаичности културе исхране с обзиром на то 
да се многе конзервиране намирнице, превасходно месо и млеко, дирек-
тно потом користе као храна, без накнадне обраде. Због тога је битно то 
што из специфичности вештина конзервације произилазе и специфични 
укуси, који се потом утилизују као средства локалног или регионалног 
идентитета.

У раду су презентоване све кључне вештине очувања намирница у 
традицијској култури, а потом су кроз призму употребе у функцији иден-
титета те вештине размотрене као својеврсно културно наслеђе, често 
очигледно али непрепознатљиво. Рад разматра како у савременом друшт-
ву у Србији традицијске вештине конзервације намирница могу бити ви-
тално наслеђе – не као антитеза модерности, већ управоуз коришћење 
принципа модерног тржишног друштва и потреба за истицањем локалног 
диверзитета у домену исхране.

Кључне речи: знања, вештине, технологије, конзервација, 
традицијско, намирнице, култура исхране, културно наслеђе, одрживост
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Конзервација намирница и култура исхране

Исхрана спада у егзистенцијалне активности човека и неспорно је да 
без исхране нема опстанка. С обзиром на то, очекивано је да у свакој култу-
ри или у многим културама конзумирање хране буде третирано као рутин-
ска активност, посебно у модерним друштвима, која су себи створила веома 
широке и разноврсне културне и социјалне просторе. То се унеколико заис-
та и огледа у култури брзе хране, карактеристичној за модерна друштва не-
олибералног капитализма. Међутим, култура разликује храњење од исхране 
и стварност је ипак потпуно другачија, односно – многобројне културе су 
временом развиле веома комплексне културне конструкте исхране, па се она 
може посматрати и као једна од најкултурализованијих људских активно-
сти, која у савременој цивилизацији добија готово бесконачан број образаца 
понашања, најчешће утемељених у давној прошлости и потом развијаних у 
невероватан број варијација.

Већ на први поглед,речено потврђује идеја брендирања разних нацио-
налних и етничких кухиња, што је својствено неолибералним економијама 
и друштвима. Надаље, у духу неолибералног капитализма, данас се широм 
света отвара велики број такозваних етничких ресторана који имају улогу 
исхране становништва које има исту етничку припадност у другој (туђој) 
средини, али уједно имају и улогу дисперзије сопствених локалних култур-
них навика исхране и модела односа према храни, што с правом можемо 
посматрати као глобализацију локалности. У крајње метафизичком, или 
пакметафоричком смислу, такви поступци симболички одражавају идеје 
и локалне концепте „конзервације“ сопствене хране и сопствене културе 
храњења кроз једноставну и лаку доступност, односно одражавају, хери-
толошки речено, идеју конзервације сопственог наслеђа у домену исхране. 
Очувањем сопствене етничке кухиње у туђој средини чува се сопствени 
етнички идентитет и успоставља се дистинкција у односу на друге, одно-
сно – етнички сопствени модели исхране и односа према храни користе се 
често као средство за негирање глобалистичке унификације. Треба ипак 
бити опрезан, јер такозване националне или етничке кухиње често бивају 
конструкт који нема увек јасно утемељење искључиво у сопственој култури, 
а нереткоћејасније показивати многобројне сличности или истоветности с 
другима него што ће истицати различитост. За Кристину Брадатан (Bradatan 
2003: 44), појам „национална кухиња“ је заправо контрадикторан, јер чове-
кови начини спремања хране прелазе границе и нису ограничени језиком 
или границама неке државе. Уосталом, Сидни Минц (Mintz 1996: 114) суге-
рише да постоје само регионалне кухиње, а да региони могу бити део неке 
државе или, пак, обухватати делове неколико држава. И доиста, ми данас 
у дискурсу модерне антропологије радије распознајемо тосканску, балкан-
ску, скандинавску, медитеранску, нормандијску или бретањску кухињу, него 
италијанску, француску, грчку, шпанску, српску итд. кухињу.
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Сâм концепт „кухиње“, без обзира на то да ли га користимо у регио-
налном, етничком или националном ограничавању, по правилу у овом га-
строномском дискурсу обухвата разна јела и оброке, али и културне об-
расце конзумације тих јела и оброка, који су свеукупно структурирани у 
систем исхране који поседује извесне спецификуме у односу на друге ре-
гионалне или националне кухиње. У јавном дискурсу се ти спецификуми 
уобичајено препознају у појединим намирницама, али чешће у појединим 
јелима и њиховим рецептима, а – на крају – ретко када у културним об-
расцима конзумирања хране. С друге стране, досадашњи стручни и науч-
ни текстови које можемо сместити у домен културне антропологије (или, 
уопште, у домен културологије и сродних хуманистичких дисциплина), 
полазећи често од емпиријских података, по правилу прате у јавном дис-
курсу етаблирана схватања и доживљаје разних етничких, националних и 
регионалних кухиња, с директним или латентним усредсређивањем на ло-
калне идентитете и/или употребу система исхране у сврхе изградње или 
означавања етничког или регионалног идентитета.1 Антрополошка и култу-
ролошка разматрања хране или исхране, када се баве питањем идентитета, 
али и када се, на пример, баве храном као видом комуникације или њеним 
општим или специфичним културним значењима, често храну узимају 
као датост, односно – боље је рећи – поједине хране, јела или намирни-
це узимају као метонимијске симболе читавог система исхране, симболе 
који су асоцијативни за поједине групе људи без обзира на основ њиховог 
заједништва, или их пак узимају као инсигније појединих културних про-
цеса или културних структура. Заједничко је таквим анализама културе, у 
парадигми хране и исхране, управо то што поједине хране, јела или намир-
нице узимају као „готов производ“, а не стављају их у контекст њиховог 
настанка и склопа употребљених намирница, често се не упуштају у кон-
кретне рецептуре за припремање појединих јела и, самим тим – по нашем 
мишљењу, унеколико ограничавају хеуристички домен културе исхране, те 
нас, сходно ономе на шта се ми овом приликом усредсређујемо, удаљавају, 
понекад или често, од културног наслеђа, тј. од онога што је у некој култури 
наслеђе које се јавља као препознатљива основа савременог система исхране 
те културе. Наведени антрополошки и културолошки приступ удаљава нас 
од финих детаља и тако нам одузима суптилне конотације хране и исхране, 
конотације које понекад могу направити суштинску разлику међу различи-
тим кухињама. А те фине детаље треба тражити у намирницама и начинима 
њихове употребе, у рецептурама за поједина јела и, коначно, у обрасцима 
конзумирања хране. Управо такви детаљи могу, на пример, да направе раз-
лику између лесковачког и сарајевског роштиља, иако се у суштини ради о 

1 Број текстова који то потврђују је велики. Индикативни су неки од тих текстова који се 
не баве експлицитно етничким идентитетом, али свакако узимају храну и/или исхрану као 
идентификацију група, слојева, класа, чак и појединаца, или је узимају за означавање иден-
титетских процеса у друштвима или заједницама (нпр. Burrell 2003; Peterson 2010).
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истој храни, али која се употребљава у сврху јавно, јасно препознатљиве 
идентификације различитих етничко-географских области унутар једног 
ширег региона.

Чини се да управо насупрот томе стоји један број конкретних етнографија 
које дају дескрипције начина исхране у појединим областима Србије (и 
насуседним просторима). Занимљиво је да управо неке од најстаријих 
етнографија пружају много више података о храни и, индиректно, о исхра-
ни у свакодневном животу. Ту пре свега мислим на велики број етнограф-
ских података из Левча и Темнића (Мијатовић 1908), из Босне и Херцего-
вине (Грђиђ Бјелкосић 1908), као и на општи преглед исхране који је дао 
Тројановић (Тројановић 1896). У тим „етнографијама хране“, да их тако на-
зовем, исхрана се у већој мери посматра као шира културна структура, па се 
самим тим добија потпунија слика традицијске исхране. Ти текстови су по-
служили као инспирација или образац за потоња етнографска истраживања 
исхране. Опште својство новијих етнографија исхране, међутим, јесте то да 
у мањој или већој мери дају детаљне описе појединих врста хране и јела, 
а потом и намирница које се користе (видети, на пример, Влаховић 1974; 
Рељић 1978; Влаховић 1980; Васић 1992; Тешић 1997). Ипак, често су пи-
сане у уобичајеном клишеу, уз посвећивање извесне пажње намирницама 
и њиховој продукцији, да би се потом прешло на основне аспекте хране 
и на претежна јела која се користе у свакодневној исхрани и у оној која се 
јавља у обредној пракси и кључним церемонијалним ситуацијама. Храна 
је најчешће разврстана по томе да ли је биљног или животињског порекла. 
Детаљност тих етнографија варира од случаја до случаја, а у суштини оне 
одражавају чињеницу да је класична српска етнографија (била) усредсређена 
на одевање, становање, привређивање и ритуалну праксу, док је начин ис-
хране стављан у други план. Самим тим, те етнографије исхране по прави-
лу не остављају много простора за успостављање структурних веза између 
начина исхране предметних заједница и других аспеката њихове културе, 
осим, у неким случајевима, са културом пољопривредне производње, како 
би се успоставила веза са пореклом кључних намирница у систему исхране 
заједнице (нпр. Шарац-Момчиловић 2010). Успостављање кључних струк-
турних веза, односно – реконструисање система традицијске исхране и 
њених конотација у традицијској и савременој култури, остављено је нама.

Сумарни преглед аналитичких антрополошких текстова који се баве 
исхраном, као и старијих или новијих етнографија исхране, открива нам 
да је заправо веома мало пажње посвећено конзервацији хране, односно 
знањима и вештинама – по правилу укорењеним у традицијској култури – 
у вези са очувањем намирница или са очувањем припремљене хране. По-
даци о технологијама конзервације намирница релативно су малог обима, 
а спорадични подаци могу се наћи у етнографијама економског понашања 
(привређивања) и у дескрипцијама традицијског начина становања. Због 
тога се до сазнања о појединим технологијама очувања намирница и хра-
не долази екстраполацијом секундарних података о начинима продукције 
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хране и начинима становања. Један део традицијских технологија очувања 
намирница биће презентован на основу материјалних артефаката из Етно-
графског музеја у Београду, као и на основу етнографских података који су 
прикупљени токомсопствених теренских истраживања, обављеним у про-
теклих неколико година. Намера је да се тиме уједно укаже на континуитет 
неких традицијских знања и вештина очувања намирница и хране.

Многобројне традицијске технологије очувања намирница и хране чине 
део културног наслеђа, често веома архаичног културног исходишта, и због 
тога је неопходно да им се посвети пажња. Чињеница да су многе конзер-
виране намирнице у култури оскудице заправо директно конзумиране као 
храна, дакле без накнадне прераде, такође јасно указује на архаичност 
укупног система исхране. Други значајан разлог због кога треба размотрити 
технологије конзервације намирница јесте то што из диверзитета акумули-
раних знања и примењених вештина произилази разноврсност укуса хране, 
разноврсност која се често налази као културни дефинијенс локалних иден-
титета, или пак идентитета читаве заједнице.

Традицијска знања, вештине и технологије  
конзервације намирница и хране

Пре него што сагледамо традицијска знања, вештине и технологије 
конзервације намирница и припремљене хране, неопходно је да се осврне-
мо на опште услове у којима се јавља потреба за обимнијом акумулацијом 
и, евентуално, економском или друштвеном алокацијом намирница или 
хране.

У протоцивилизацијско време ловачко-сакупљачких заједница, 
акумулација хране у суштини није постојала, јер је храна обезбеђивана не-
прекидно и за кратке временске периоде. Те заједнице су се стално кретале 
у потрази за храном. Прилагођеност тих заједница непосредном окружењу 
била је изразито функционална и оне, у сопственој перспективи, заправо 
и нису живеле у оскудици, иако нису имале залихе. Те заједнице су биле 
мале и имале су, опет у сопственој перспективи, неограничене природне 
ресурсе. Али њихови захтеви, с друге стране, нису ни превазилазили чисто 
егзистенцијални ниво. Друкчије речено, таква друштва умањују своје зах-
теве до нивоа који је испод онога што постојећи ресурси могу да им пруже. 
Ловачко-сакупљачка друштва показују тако да су била способна – модерним 
језиком речено – да изведу рационалну макроекономску калкулацију и да 
су способна да направе веома функционалан еквилибријум обезбеђивања 
хране, (не)чувања хране, кретања, имовине, станишта, броја деце, слобод-
ног времена, естетике итд., како би ефикасно решила проблем обезбеђивања 
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свих својих егзистенцијалних и социјалних потреба (видети Sahlins 1972). 
Пјер Кластр (Klastr 2004) је у етнографији Гвајаки Индијанаца, за које се 
може рећи да су у време његових истраживања били једна од ретких пре-
живелих ловачко-сакупљачких заједница, показао суштинско одсуство 
акумулације иоле већих количина хране. С друге стране, још су ране ло-
вачке заједнице у северним пределима (север Европе и Азије), дакле – у 
природно оскуднијим условима, познавале могућност очувања хране у 
хладном, па чак и њеног чувања у замрзнутој земљи или у леду. Основни 
проблем који су ловачко-сакупљачке или само ловачке заједнице морале ре-
шити било је управо то што је поменути еквилибријум било веома тешко 
одржавати, односно то што је, и поред довољно ресурса, било неопходно 
да искоришћавају много енергије како би стигле тек до егзистенцијалног 
минимума. Изузев тога, у неким су областима ресурси били нестални. Из 
опште цивилизацијске перспективе гледано, било је неопходно повећати ис-
користивост сопственог рада да би се створила храна која превазилази пуки 
ниво калоријског минимума.

Кључна промена у односу на очување хране дешава се с аграр-
ном револуцијом, то јест с почетком узгоја првих житарица. Узгој жита-
рица је, довољно је рећи, важан због престанка непрекидног кретања и 
због могућности производње више калоричне хране уз мање труда (ви-
дети Heinrich 1954). Међутим, с почетком узгоја житарица још код раних 
цивилизација, као кључни фактор динамике производње хране, јављају се 
природни циклуси којима је подређен узгој житарица и других биљака које 
су коришћене у исхрани. Чињеница да се велика количина намирница убира 
са поља одједном значила је нужност успостављања технологија очувања 
тих намирница, како би се потом равномерно користиле до следећег рода. 
Да бисмо овде истакли позицију очувања хране у културним структурама 
довољно је навести да је акумулирано жито још у старим цивилизацијама 
било израз владарске моћи, али и ширег друштвеног богатства, које је 
стављано наспрам других друштава (држава).

Већ ово последње указује на то да је акумулација хране временом ин-
корпорирана у комплексне друштвене и културне структуре, што је посебно 
дошло до изражаја касније, у феудалним друштвима, када се јавља релатив-
но јасан однос између глобалног друштва2 и сељаштва. У феудалним друшт-
веним околностима – без обзира на мање или веће варијације међу обли-
цима феудалног организовања различитих друштава, превасходно мислећи 
на она европска, укључујући и средњовековну и османску Србију – осим 
подразумевајуће акумулације хране за егзистенцију и основну репродукцију, 
јавља се као императив и додатна акумулација, коју Ерик Волф карактерише 
као фонд за ренту и церемонијални фонд (wolf 1966: 5–10). Сељаштво је 

2 Овде термин „глобално друштво“ користим онако како га схвата Анри Мендра (Mendras 
1986), тј. као организациони ентитет који обједињује делове у целину (видети још и: Redfield 
1969: 23–39).
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– као кључни произвођач хране током читавог феудализма и веома дуго то-
ком новог века – увек део већег, глобалног друштва, а однос између сељака 
и глобалног друштвапо правилубива асиметричан утолико штоје глобално 
друштво позиционирано изнад сељаштва. Оно сељаштву намеће нови зах-
тев – ренту. Стога је једно домаћинствоприморано да производи и за фонд 
за ренту. Рента може бити натурална, па тада произвођачи хране дирек-
тно дају своје производе, али је она у новом веку новчана, па произвођач 
хране мора своје производе да изнесе на локално тржиште и да их прода 
за новац, којим ће платити ренту. Надаље, иако су сељачка домаћинства у 
великој мери економски аутаркична и, хипотетички речено, могу опстајати 
изоловано, она су, ипак, увек део малих локалних традицијских заједница 
и увек одржавају већи број друштвених веза с другим домаћинствима. Те 
друштвене везе нису увек чисто утилитарне, већ су по правилу инкорпори-
ране у разне симболичке структуре, најчешће религијског карактера. Због 
тога је неопходно да се део хране акумулира за циклично или повремено 
одржавање церемонијалних ситуација, у којима гозбе имају важну улогу и у 
којима се, стога, у кратком временском периоду потроше веће количине хра-
не. Због тога сељачка домаћинства увек акумулирају церемонијални фонд. 
На ова два друштвено-културна захтева за акумулацијом хране надовезује 
се и чињеница да сељачка домаћинства никада нису апсолутно аутаркична, 
посебно неу новом веку, када се развија тржишна економија. То значи да 
произвођач хране мора да произведе и одређене вишкове за тржиште, храну 
коју мора акумулирати како би је временом продавао и за новац добијао 
оно што није у стању сам да створи (нпр. метални или дрвени алат, со, за-
натске услуге и слично). Међутим, када је конкретно реч о животу на тлу 
Србије све до средине 20. столећа, морамо имати у виду специфичан си-
стем организовања породице – задружне породице. Без обзира на то да ли 
се ради о очинским или братственичким задругама, велики број чланова 
домаћинства изискује акумулацију великих количина хране, а сâм начин 
организовања породице и њене економије одстрањује потребе и могућности 
за сналажењем и преживљавањем.

Имајући све речено у виду, а превасходно неопходност да се највећи део 
произведене хране очува због сопствене егзистенције, развијена су знања, 
вештине и технологије очувања намирница и хране. Када је конкретно о 
Србији реч, која је до недавно била изразито пољопривредно друштво, мо-
жемо да забележимо многобројна знања и вештине очувања намирница и 
хране, које су претежно произашле из кључних културних ареала, чије ре-
цидиве јасно препознајемо као културно наслеђе на тлу Србије. Сумарно са-
гледано, на тлу Србије још од средњег века начелно разликујемо ратарско и 
сточарско становништво, меропахе и „влахе“ (видети Новаковић 1965). Док 
су ови први још од раног устаљивања средњовековне Србије као државе 
углавном живели на плодном земљишту и нису се пресељавали у већој мери, 
односно – живели су у сталним селима, сточари су живели номадским или 
полуномадским начином живота, у полусталним или покретним насељима, 
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често се селећи са својом стоком не само сезонски (од зимских у летња 
насеља, и обрнуто), већ и на веће удаљености унутар Балканског полуос-
трва (видети нпр. Антонијевић 1982). Код првих, свакако, доминира превас-
ходно производња житарица и поврћа, а код других доминира производња 
меса и прерада млека. Сходно томе, током већег дела средњег века, једни су 
унапређивали технологије очувања намирница биљног порекла, а други – 
животињског порекла. Међутим, како од 15. столећа долази до изразитијег 
убицирања насеља (видети нпр. Đurđev1963), разлике између ове две еко-
номске групе постају све мање, будући да се оне међусобно мешају, а исхра-
на им постаје уједначенија и због међусобних преузимања разноврснија; ек-
стензивно сточарење постаје умереније, и онда једни од других преузимају 
и знања и вештине очувања намирница и припремљене хране. У таквим 
условима конструисан је један широк комплекс знања и вештина очувања 
намирница који је опстао до данас.

Очување житарица: Технике очувања житарица3 спадају међу нај-
старије вештине очувања намирница, уз вештине очувања меса, наравно. 
Још у праисторији, како наводи Милош Јевтић (Jevtić 2011), жито је чувано 
у кући, у већим керамичким посудама, а изван куће је чувано у житним 
јамама. Житне јаме су грађене непосредно уз стамбене објекте, али понекад 
и унутар станишта. Постојећи археолошки и етнографски подаци говоре да 
су на тлу Србије житне јаме опстале као спремиште за жито све до краја 18. 
столећа, углавном у Војводини (Милошев 1983: 93; Jevtić 2011: 8). Вештина 
прављења житних јама није се променила од праисторије до нама блиских 
времена. Још у праисторији се знало да жито мора остати суво, па су жит-
не јаме грађене или на нешто узвишенијем терену, да се вода не би слива-
ла у њих, или управо унутар станишта, да не би биле директно изложене 
атмосферилијама. Житне јаме су по правилу биле кружне форме, могле су 
бити мале, али и веома велике, дубине и пречника преко 2 метра. Житне 
јаме су обично имале сужено дно. Бочни зидови и дно јаме бивали су најпре 
добро утабани, а потом олепљени иловачом, и читава јама се опече. На тај 
начин је мењана порозност земље, односно – житна јама је претварана у 
неку врсту керамичке посуде у којој жито није могло да упија влагу. По-
кривач житне јаме прављен је од трске, шевара или рогози, понекад је јама 
прекривана и сламом, а преко тога је посипана земља. Наравно, знало се да 
се жито мора добро осушити и пре но што буде смештено у јаму.

Земљиште на читавом тлу данашње Србије, међутим, није свуда по-
годно за прављење житних јама. Због тога су коришћене разне посуде за 
чување жита, а с постепеним развојем станишта, током средњег века, за 
чување жита користе секошеви. То су заправо велике посуде начињене од 
плетеног прућа, с дрвеним дном, и олепљене блатомпомешаним с плевом 

3 На тлу Србије гајени су јечам, раж, просо, овас; од касног средњег века постепено се све 
више гаји пшеница, а од 18. столећа гаји се кукуруз, који је најпре био значајан део исхране 
људи, али временом постаје важнијиза исхрану стоке.
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(видети Милошев 1983: 93–94). Кошеви са житом смештани су унутар ста-
ништа, а касније, с развојем народне архитектуре, и у посебне економске 
зграде. Тако је жито било добро заштићено од влаге, а уједно и од глодара. 
Ти кошеви су још називани и амбар, али амбар у пуном смислу речи подраз-
умева грађевину –у народној архитектури развијену у новом веку – у којој 
се чувало жито (понекад и друге намирнице и ствари). Житарице су чуване 
и у великим посудама – стублинама, које су прављене од издубљеног дебла 
неког тврдог дрвета, најчешће од букве.

Квалитет очувања житарица осетно је унапређен у новом веку, када се 
граде засебне зграде за чување. Најчешће се те зграде називају амбари, али 
и магазе, пресеци, кошеви, кошари, чардаци (Кузовић 2013; ђекић 1993; 
Милошев 1983),4 плевње итд. Како су људи временом долазили до разних 
искустава и знања о различитим житарицама, постепено се јавља одвојено 
чување различитих житарица у различитим просторима, мада често у истој 
економској згради. Тако се у Војводини посебно издвајају чардаци, у којима 
је превасходно чуван кукуруз у клипу. У Србији јужно од Саве и Дунава, 
зграде у којима се чува кукуруз обично се називају кош, а оне у којима се 
чува жито јесу амбари. Међутим, током 19. и прве половине 20. столећа (у 
Војводини и раније), у народној архитектури се развијају комплексне еко-
номске зграде, које се такође називају кошеви, амбари, чардаци, плевње итд., 
а у којима се чувају све житарице и храна за стоку. Све је, свакако, чувано 
у одвојеним просторима у оквиру тих зграда. Универзална карактеристика 
тих зграда јесте проветреност, односно, оне су грађене тако да им зидови 
нису пуни и омогућавају непрекидно струјање ваздуха. Зидови тих зграда 
су од плетери, летвица, или од дасака. Понекад су само неки делови тих 
зграда зидани, али су ти простори обично имали другу намену, не за чување 
намирница или хране за стоку.

Унутар амбара су често за жито прављени пресеци, односно преграде 
од дрвета, тако да није све жито чувано заједно. Пресеци се праве из прак-
тичних разлога, било због одвајања различитих врста жита, било због лак-
ше манипулације житом. Приликом градње (мањих) зграда за чување жита 
често се водило рачина да оне буду одигнуте од тла, а ослонци тих зграда 
су прављени тако да се уз њих не могу пењати глодари. Жито је чувано и 
у великим дрвеним сандуцима, такође називаним амбарима, а ти сандуци 
су држани у добро проветреним просторијама, обично у вишенаменским 
економским зградама.

Кукуруз је увек чуван у клипу, јер се знало да ће тако дуже одржати 
квалитет. Круњен је само по потреби, а нарочито се водило рачуна да се не 
мељу велике количине кукурузног брашна, јер оно брзо постаје горко, осо-
бито када је влажније.

4 Литература која се бави економским зградама у народној архитектури веома је обимна. 
Како наш циљ овде није да говоримо о самој архитектури тих зграда,овом приликомнаводи-
мо неке од текстова у којима је назначена друга литература.
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Најважнији део технологије очувања житарица, дакле, јесте сушење, а 
потом одржавање ниског нивоа влажности. Због тога се најпре води рачуна 
када ће се обавити жетва, односно – она је обављана током сувих и, пожељно, 
сунчаних дана (Влајинац 1929). У традицијском начину привређивања, жита 
су најпре остављана да се просуше у класу, а тек потом је обављана вршид-
ба на гувну или, касније, помоћу парних или моторних вршалица. Овршено 
и овејано жито опет је остављано да се просуши, па је тек онда смештано у 
одговарајуће просторе за чување. Ти простори су, такође, увек били добро 
проветрени да жито не би упијало влагу. У таквим је просторима чувано и 
брашно, обично у дрвеним сандуцима или џаковима од кудеље, саргије и 
сличних материјала.

Очување поврћа: С обзиром на зељасту структуру, већину поврћа теш-
ко је очувати дуже време. Многе врсте поврћа, попут репе, спанаћа, блитве, 
зеља, тикве, парадајза и другог, коришћене су само сезонски и нису чуване. 
У очувању других врста поврћа развијена је вештина одржавања пожељне 
влажности, или је оно намерно сушено.

За разлику од житарица, које је требало држати што сувљим, код поврћа 
је требало очувати и његову свежину, што је значило да је требало спречити 
претерано исушивање, али га је уједно требало заштитити и од превелике 
влаге, како не би дошло до труљења. Поврће је током зиме требало заштити-
ти и од смрзавања. Изузетак унеколико представља очување пасуља – иначе 
намирнице веома коришћене у исхрани, који је чуван у условима сличним 
чувању житарица, неретко и заједно са житом.

У очувању поврћа одавно се примењује знање о томе да је земља до-
бар изолатор, тј. да је у земљи могуће одржати стабилне услове. Поврће у 
земљи не може да се замрзне, али је уједно заштићено и од већих темпера-
тура, и стога неће да трули. Због тога је поврће задуго чувано у траповима 
– релативно плитким рупама у земљи, с покривачем који такође има земљу. 
Трапови су ипак припремани другачије од житних јама, а чување поврћа 
(и воћа) у траповима одржало се као културна вештина у неким крајевима 
Србије (нпр. Шумадија, Александровачка жупа, Поморавље) све до средине 
20. столећа.

Трапови су прављени као релативно плитке рупе у земљи, уобичајене 
дубинедо неколико десетина центиметара. Земља зидова трапа се добро 
утаба, обично се изудара маљем, потом се зидови?поспу пепелом, и затим 
се на дно трапа и уз бочне зидове ставља слама. Понекад су на дно трапа 
људи стављали најпре мање гране дрвета, па потом сламу. Покривач трапа 
је од грана и сламе, а одозго се опет све покрије земљом. Када су прављени 
нешто већи трапови, прављен је и поклопац од дасака, али је и преко њега 
стављана земља, често и са бусењем траве, како би поврће у трапу било 
што боље изоловано од ниских температура. Траповису понекад прављени 
тако да нису много укопавани у земљу, можда 10 до 20 центиметара, или 
нису уопште укопавани (нпр. у Александровачкој жупи). У такве трапове је 
такође прво стављана слама, а поврће је потом ређано купасто, и на крају 
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је покривано сламом и прекривано земљом. Око трапова се обично у земљи 
ископа плитак канал, који спречава да се вода од кише слива у њих.

У траповима је најчешће чуван кромпир, а некада је у траповима чувана 
и репа. У Александровцу је, међутим, забележен податак да у трапу купус 
може одржати до јула месеца наредне године. Празилук се чува на сличан на-
чин, за који се такође користи израз утрапи се,5 али се заправо, у неком углу 
уз кућу или неку привредну зграду, само доњи део (отприлике две трећине) 
празилука покрије чистом или песковитом земљом. Занимљиво је да је то-
ком теренских истраживања више пута забележено да људи користе израз 
трап за смештање кромпира и другог поврћа у зиданим подрумима. Зидани 
подруми, и сами делимично укопани у земљу, у традицијској архитектури 
познати су као места са стабилном температуром и влажношћу. Понекад би 
и у подрумима људи поврће прекрили земљом или сламом, уколико је под-
рум тањих зидова или није (делимично) укопан.

Подруми под кућама или испод неких економских зграда, али у неким 
деловима Србије (нпр. у Поморављу), грађени су као засебне зграде, и у 
19. и 20. столећу често се користе као оставе за намирнице, превасходно 
за поврће и воће. У подрумима је поврће чувано напросто на гомили, али и 
у дрвеним сандуцима. Подруми нису простори који су потпуно затворени, 
односно – увек су остављани отвори за проветравање, тако да у њима ваздух 
није могао бити влажан, што би свакако убрзало труљење поврћа. У њима 
је чувано и поврће које је коришћено само сезонски, али је ту ипак могло 
опстати више дана након бербе.

Поврће попут црног и белог лука чувано је често у венцима који су 
остављани окачени на неким заклонитим местима, да се не би претерано 
исушили. У последње време лук се чува у главицама које се стављају у 
кутије и остављају у подруму.

У крајевима у којима је доста гајена паприка – превасходно у Хоргошу 
и Лесковцу с околином – развијене су вештине њеног сушења и чувања као 
суве паприке, или је прерађивана у зачинску паприку. Обрана паприка је ни-
зана на венце и тако се сушила, обично окачена уз зидове кућа или привред-
них зграда. Када се добро осуши, паприка је скидана са венаца, скидане су 
јој петељке и вађено је семе. Тако уређене паприке слагане су и остављане 
на проветреним и сувим местима. У Хоргошу (Бона 1952; Катона 1953), 
осушена паприка без петељке и семена најпре је цепкана, а потом поново 
низана у венце да се потпуно осуши. Таква паприка је туцана у ступама и 
коришћена је као зачинска паприка.

Сушењем су за чување понекад припремане и друге врсте поврћа. У 
Зајечару и околним селима су, рецимо, сушили коприву и зеље (Рељић 1978: 
300). У прошлости су људи сушили и парадајз тако што би га оставили на 
неком осунчаном месту, обично у плитким посудама, на крову неке мање 
зграде. Парадајз ту најпре прокисне, испусти све сокове, и на крају се добро 

5 Осим овог, често је у употреби и израз урови се.
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исуши. Тако „прерађен“ парадајз чува се у теглама. Овај поступак сушења 
парадајза забележили смо 2013. године и у манастиру Хиландару.

Све до сада представљене вештине могу се третирати као очување на-
мирница, али поступак конзервације у пуном смислу те речи примењиван 
је ради чувања купуса, паприке и, евентуално, још понеког поврћа (и 
воћа) – и то јетуршија. Овде се као конзерванс користи релативно висока 
концентрација раствора соли у води. Вештина кишељења купуса присутна 
је на читавом тлу Србије, и свој традицијски облик очувала је до данас. 
У старијој литератури, Станоје Мијатовић (Мијатовић 1908: 17–18) дао је 
детаљан опис поступка кишељења купуса. Купус се кисели од Митровдана, 
ретко кадсе то чини пре овог празника. Каца за кишељење мора најпре до-
бро да се опере. Главице купуса се очисте од спољашњег просушеног или 
спарушеног лишћа, па се потом и оне оперу. Главице се у кацу слажу наопа-
ко, кореном нагоре, а корен се иначе одсече, мада не до саме главице. Корен 
може и да се засече у крст,како би со боље продрла у главицу. Након што се 
сложи, купус се соли, приближно са односом да килограм соли долази на 
100 килограма купуса. Затим се купус полако налива водом, а она мора да 
буде чиста и свежа. Када се налије до врха, преко купуса се ставља дрвена 
плоча, а на њу се ставља тежи камен да притисне купус. Знало се да би ку-
пус иструлио уколико би испливао на површину воде. Каца с купусом стоји 
на свежем месту, али не тамо где може да смрзне, обично у магази, качари, 
подруму, комори и слично. Уколико је требало да се брзо укисели мања ко-
личина купуса, онда су главице сечене на мање делове (на четвртине), које 
се ставе у чабар и посоле, а купус се попари врућом уместо свежом водом 
и притисне се каменом. Чабар је остављан негде близу ватре, односно – на 
топлом месту.

На сличан начинсу у туршију остављани и паприка и друго поврће. Па-
прике су добро пране и ређане у неку већу дрвену посуду (нпр. чабар или 
каца), али се свака паприка претходно мало пробуши. Затим се паприка по-
соли и налије водом. Ипак, за кишељење паприке коришћено је и сирће, а 
Мијатовић на почетку 20. столећа наводи да су у Левчу и Темнићу користи-
ли и шљивош – чорбу од шљива преврелих у бачви, или јагуриде, тј. зелено 
грожђе,уколико остане на јесен после бербе. У новије време, све до данас, 
сличним поступком се у туршију остављају и зелени парадајз, карфиол, 
љуте паприке, краставци итд.

Очување воћа: У традицијској исхрани на тлу Србије, воће је у мно-
го већој мери од поврћа коришћено сезонски, односно – у мањој су мери 
развијене вештине очувања воћа. Јабуке и дуње су, на пример, чуване на 
начин сличан чувању кромпира, у траповима или у подрумима и сличним 
просторима. Воће је, дакле, морало такође да буде на хладном, сувом и про-
ветреном месту, и није смело да се смрзне.

Етнографски подаци ипак казују да је и воће стављано у туршију. 
Најчешће су у туршију стављане крушке и мушмуле (Мијатовић 1908: 48; 
Рељић 1978: 300). То воће су људи слагали у чабрице и потом преливали 
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свежом водом која је најпре прокувана, па остављена да се охлади. Тако 
остављено воће само ускисне и могло је да се одржи до пролећа. У овом 
случају, наравно, није коришћена со као конзерванс. Мијатовић наводи да су 
у Левчу и Темнићу некада на исти начин у туршију стављали и добро зрело 
грожђе, али је оно преливано вином, а не водом.

Сушење је било веома развијена вештина очувања воћа, пре свега 
шљива. Сушене шљиве из Србије изодавна су биле познате и на европском 
тржишту (Стојаковић 2000: 17). Шљиве су сушене у посебним грађевинама, 
званим мишана. То су једноставне грађевине од ћерпича, карактеристичне 
претежно за западну Србију, јер су у тим областима шљиве сушене, док се 
у другим областима Србије шљива много ређе сушила. Мишане са предње 
стране имају отвор где се ложи ватра – ложиште, а на другој страни имају 
рауне, мале отворе кроз које излази дим. Шљиве се у мишани суше на леса-
ма, које представљају дрвени оквир с поплетом. Лесе са шљивама ређају се 
хоризонтално у мишану, а мишана спреда има трем под којим се спремају 
лесе са шљивама и потом ваде из мишане, тако да је све заклоњено од 
кише (видети Петровић 1949: 30; Стојаковић 2000: 26). Самим сушењем, 
тј. димљењем, осим дехидрације, одстрањују се са шљива непожељне 
бактерије, а непожељни састојци из дима остају на самим лесама. Током 
теренских истраживања забележено је да се мишана и данас користи у селу 
Солотуша на Тари, а сасвим је извесно да се још увек користи у појединим 
домаћинствима и у другим деловима западне Србије.

Поступак конзервације воћа термичком обрадом одавно је познат, али 
је коришћен превасходно за очување шљива. Шљиве су, евентуално уз 
додавање мало воде, куване у казану или бакрачу све док се добро не згусну, 
то јест док се не добије пекмез од шљива. Током кувања је било неопходно 
непрестано мешање, да шљиве не би загореле. Када се скуване шљиве охла-
де, сипане су у мање глеђосане ћупове, који се потом повежу чистом крпом 
и оставе се на неко свежије место. У урбаним срединама се још од средине 
19. столећа повећава производња пекмеза, у који се ставља и шећер, где 
сада висока концентрација шећера делује као конзерванс. Пекмез се прави 
и од другог воћа, а временом се те рецептуре, махом преузете из централ-
ноевропског културног ареала, све чешће примењују и у руралном начину 
живота. Како од почетка 20. столећа шећер постаје све доступнији, повећава 
се и број врста воћа од којих се прави пекмез. Термичка обрада и висо-
ка концентрација шећера поступак су који лежи у суштини очувања воћа 
као слатка, с тим што је пекмез осетно гушћи од слатка, а и има другачију 
позицију у култури исхране.

Очување меса: Очување меса и, као што ћемо видети касније,млека, 
захтева посебна знања и вештине због тога што је месо, за разлику од жи-
тарица и неких врста поврћа и воћа, у много већој мери подложно природ-
ном пропадању, и као свеже – у уобичајеним условима – заправо не може 
да се одржи ни читав један дан. Због тога је неопходно да оно одмах буде 
подвргнуто технологијама конзервације, чак и у време хладних дана. Осим 
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тога, свака припрема великих количина меса за дуготрајну употребу практи-
кована је у позну јесен, када је већ прилично хладно. Уколико температуре 
нису биле ниске, пракса је била и да се месо спушта у бунар да би одржало 
свежину до тренутка обраде за конзервацију.

Традицијска технологија очувања меса пре свега подразумева употребу 
соли као конзерванса. Многобројни средњовековни подаци говоре о обим-
ном увозу соли у ондашњу Србију, превасходно из приморја (Поповић и др. 
2011: 114). Тројановић (Тројановић 1896: 46) наводи податак да су Млеци из 
наших крајева, заправо – из Далмације и Илирије, извозили усољено месо 
још пре 12. столећа. Тројановић такође наводи да Власи и, понекад, Срби 
у источној Србији пре Бадњег дана закољу свињу и месо изуде – исеку на 
уденице, каишеве, па сланину и месо потом добро посоле и сложе у засебне 
чабрице, у које не додају воду и у којима се месо усаламури. Тако усољено 
месо могло је да траје до Духова (јун месец), а сланина и до две године. 
Тако усољена сланина јела се и пресна, с хлебом.6 Мијатовић (Мијатовић 
1908: 30–31) такође наводи податак да се сланина, уколико се свиња одере, 
ставља у пресолац (у саламуру). Мијатовић наводи и то да за остављање 
меса у саламури постоји посебан чабар. Када се месо ставља у тај чабар, 
добро се усоли, ређа се у круг и пази се да не остане празнина, па се на 
крају све добро притисне. Чабар с усољеним месом се на крају затвори и 
добро повеже. Овде треба ипак имати у виду то да етнографски подаци 
који се односе на исхрану ретко кадау начелу помињу употребу искључиво 
усољеног меса када је реч о претходна два столећа. У Александровачкој 
жупи,у селу Плеш,забележен је 2014. године податак да су на пролеће клали 
јагањце и усољавали месо. Јагњеће месо је сечено на мале комаде, који су 
сољени и стављани у дрвене или металне посуде, а то се потом повезивало 
памучном крпом да би месо „могло да дише“. То ипак није била дуготрајна 
конзервација, односно – то месо је морало брзо да се потроши. Ова пракса 
се задржала до осамдесетих година 20. столећа.

Најпознатија и, можда, најразвијенија традицијска технологија 
очувања меса јесте сушење, где ова традицијска вештина у највећем броју 
случајевазаправо подразумева и димљење. У традицијској култури сушено 
је најчешће свињско, потом и говеђе и овчије месо, а у мањој мери козје 
месо. У модерној култури исхране, говеђе месо суши се у много већој мери, 
а суше се и прасеће, ћуреће и пилеће месо.

Свиња се након клања и одстрањивања изнутрица оставља цела или 
предвојена на пола, како би се добро оцедила и охладила. Затим се пастрми, 
односно сече на веће делове, као што су бут (пршут), плећка, ребра, слани-
на, леђа итд. Понекад се само подели на четири дела, то јест – на череке. 
Месо може да се исече и на каишеве, уденице. Сви делови меса ређају се у 

6 С обзиром на то да Тројановић наводи како је и сâм видео такав начин конзумирања сла-
нине, јасно је да је усољавање меса и сланине (без сушења или димљења) било део културе 
исхране у другој половини 19. столећа.
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дрвену посуду да се осоле. Обично је то неко дрвено корито. Пре стављања 
меса, по кориту се најпре поспе со; било је пожељно да се користи крупна 
морска со. У посуду се најпре стављају пршут и плећке. Уколико свиња није 
одрана, онда се кожа окреће ка дну посуде. Преко њих се ставља сланина, 
затим печенице, и на крају се стављају кости. Сваки комад меса се добро по-
соли, а количина соли варира од 2 до 5 проценатау односу на укупну тежину 
меса. Кости (ребра) се најмање соле јер на њима има најмање меса. Када се 
поређа све месо, посуда се покрије, и ако није довољно хладно, потребно 
је да се добро повеже одозго да месо не би напале муве. Осољено месо се 
после два до три дана прегледа и уколико се негде појаве крв или сукрвица, 
неопходно је на том месту додати још соли. Мањи комади меса, као што су 
печенице или ребра, стоје усољени око недељу дана. Пршут и плећке остају 
усољени око две недеље, а пожељно је да после тога одстоје око недељу 
дана притиснути тако што се на месо стави нека даска, а на њу већи камен. 
Мањи комади меса се не притискају, али се оставе један дан у пушници да 
се оцеде, пре него што се почне с ложењем ватре.

Пушница мора да буде мрачна јер муве не улазе у мрак. Ватра се ложи 
на дну пушнице. Најбоље је да се ложи буква, али у пределима где има 
четинара понекад су људи првог дана ложили смреку због смоластог дима 
који даје, да би се на месу створио заштитни слој који га штити од инсеката. 
Ватра у пушници мора бити слаба, без пламена; обично се ложе један или 
два комада дрвета. У пушници се заправо не ствара висока температура, већ 
топлота од ватре служи да би се подстакла циркулација ваздуха, а дим даје 
специфичан укус месу. Због тога је неопходно да пушница при врху има от-
воре, како би кроз њу стално струјао ваздух, и струјање тог ваздуха је оно 
што суши месо. Да би струјање било што боље, пушнице се граде на месту 
где има добог струјања ваздуха (где ваздух не стоји, где није заклоњено) и 
граде се као високе грађевине, висине и преко пет метара, а у њима се месо 
ставља горе, пожељно два до три метра удаљено од ложишта. Сâм дим који 
настаје ложењем релативно је хладан, и описани поступак сушења меса је 
такозвано хладно сушење или хладно димљење. Овај поступак подразуме-
ва да се ватра ложи само повремено, обично само једном дневно. Хладно 
димљење је карактеристика читаве динарске области. Поступак сушења/
димљења меса траје и до месец дана (кости се суше краће), а са процесом 
усољавања може да потраје и до два месеца. Месо након сушења остаје у 
пушници.

У другим областима је практиковано топло димљење меса. Укупан про-
цес је много краћи, добијено суво месо је другачијег квалитета, влажније 
је, мада и оно може да се одржи током зиме. У случају топлог сушења/
димљења, месо стоји усољено два до три дана, а суши се у мањим пуш-
ницама, ближе ватри која је јача (мада без пламена), и суши се свега један 
дан до три дана, ретко када до недељу дана. Месо је након сушења чувано у 
подруму или у кући.
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У традицијској култури, посебно када идемо од краја 19. столећа уна-
зад, у многим крајевима Србије месо није сушено у пушницама, већ је 
стављано изнад отвореног огњишта, или у оџак у кућама оџаклијама. Када 
се добро осуши,оно се склони на таван (уколико га кућа има), у собу или 
неку другу хладну просторију, где је обично чувано у дрвеним сандуцима 
(Ердељановић 1951: 120; Мијатовић 1908: 31) или плетеним корпама.

Говеђе и овчије месо суши се на исти начин, али се од говеда суше 
само печенице (месо с леђа), а уколико се суши месо са других делова, 
онда се обично суши у каишевима. Овце су сушене углавном целе или само 
располућене (половине). Уколико су сушене целе, онда се ребра одвајају 
летвицама да би овца током сушења задржала форму, односно – да се груд-
ни кош не би затворио и остао недовољно осушен. Овце су сушене мно-
го краће, јер се њихово месо лакше осуши. У читавој динарској области, 
у традицијској култури сушени су сви делови свиње, чак и глава и папци.7 
Сушење свињских изнутрица ипак је савремена појава.

Вештина сушења меса без ватре и дима превасходно је карактеристи-
ка приморских области због повољних климатских услова, то јест – због 
повољних ветрова. На тлу Србије, сушење само на ваздуху осетно је ређа 
појава, чак и у областима с повољним ветровима. Сушење на ваздуху је 
дуготрајан процес, може да траје и преко годину дана. У Србији је уобичајено, 
рецимо, да се разне врсте уситњеног меса – кобасица најпре суше димљењем, 
али потом остају да сазревају до две недеље (понекад и дуже) само на ваз-
духу, тј. у просторијама у којима стално има благог струјања ваздуха. Људи 
су давно дошли до знања да обимније струјање ваздуха у превеликој мери и 
превише брзо исушује месо, и да производ на крају није добар за јело.

Тројановић (Тројановић 1896: 45) ипак наводи случај да су у околини 
Пирота свињско месо сушили на сунцу и ветру. Месо које је изуђено, исече-
но на каишеве, усољено је стајало два до три дана, потом се остављано да 
се оцеди и онда се износило на сунце. На месту које је отворено, где нема 
хладовине, постављане су сохе и мотке преко којих се укрсте прутови, и по 
њима је ређано месо које је наденуто на мале ражњеве. Месо се тако сушило 
на ветру и сунцу 15 до 20 дана.

Прерада и конзервација уситњеног меса, обично као разне врсте коба-
сица, у већини области Србије заправо нема дугу традицију, понегде је то 
тек савремено помодарство. Прављење кобасица се у југоисточној Србији 
јавља тек од осамдесетих година 20. столећа (Шарац-Момчиловић 2010: 
330). Борисав Јовановић (Јовановић 2012: 110), међутим, износи податак 
да је у Пироту било кобасичара после ослобађања од Турака (1877. го-
дине), а да је тај занат донет из Београда. Овде треба имати на уму да је 
реч о занатској производњи свежих кобасица, а не о традицисјкој вешти-
ни конзервације меса. У Поморављу прављење кобасица такође није било 
озбиљније развијено до средине 20. столећа, а занимљив је и податак да на 

7 Станоје Мијатовић наводи да су и у Левчу и Темнићу сушени глава и папци свиње.
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северу Црне Горе, у околини Берана, такође до средине 20. столећа нису 
прављене кобасице.

Имајући те спорадичне етнографске податке у виду, може се рећи да 
конзервација уситњеног меса није била саставни део традицијских вешти-
на конзервације у областима јужно од Саве и Дунава. На северу је култура 
исхране ипак другачија и ту се конзервација уситњеног меса јавља осетно 
раније, свакако под утицајем култура централне и западне Европе, превас-
ходно под немачким утицајем. Ту су као нека врста конзерванса коришћени, 
осим соли, јаки зачини попут белог лука, љуте паприке, бибера и слично, а 
важан део поступка конзервације свакако јесте сушење на диму и промаји.

Традицијска култура познаје још неке вештине очувања меса. Један од 
најчешћих начина јесте потапање свежег свињског меса у маст. Месо се, 
наиме, поређа у неку посуду, раније дрвену или керамичку, а касније, током 
20. столећа, у металну, и потом се прелије топлом машћу. Та маст избаци 
сав ваздух и спречава контакт меса с атмосфером, тако да је оно херметички 
затворено, док сама маст може више месеци да опстане без промена квали-
тета. Маст је имала важну улогу и у конзервацији изнутрица, које су чуване 
као кавурма. Станоје Мијатовић (Мијатовић 1908: 26) је описао како се пра-
ви кавурма у Левчу и Темнићу, а други етнографски подаци показују да се 
тај поступак тек незнатно разликује од краја до краја (нпр. у Поморављу и 
Шумадији је прављена на исти начин). џигерица, црева, срце, слезина и бу-
брези добро су скувани, а када се охладе,сецкали би их веома ситно и све из-
мешали. Ту смесу су потом мешали с топлом машћу и остацима ситних чва-
рака у њој. Све су то изливали у карлице или керамичке ћупове и стављали 
на хладно и суво место. Кавурма је тако могла да се одржи од јесени до 
након Божића. У неким крајевима Србије у кавурму нису стављали чварке.

У пределима Србије с богатим водотоковима, где је и риболов био 
развијен, рибље месо је углавном конзервирано усољавањем. У ђердапу 
је усољена риба у домаћинствима стављана у мање посуде од дрвета, или 
у мање керамичке ћупове, или у веће тегле. Риба је пре усољавања добро 
прана, потом сољена и ређана у посуду, с тим што је постојала и пракса 
да се повремено у посуду дода нова риба. Трговци рибом су усољену рибу 
стављали у велику бурад. Поред тога, постојала је и пракса сушења рибе 
која је, подразумевано, претходно усољена. Начин сушења је у суштини 
исти као и сушење меса на диму, с тим што је риба сушена/димљена знатно 
краће, свега неколико дана. Сушење рибе на ваздуху временом је изашло из 
праксе конзервирања, иако риба сушена на ваздуху може веома дуго да се 
одржи. Рибља икра је такође конзервирана усољавањем, тј. од ње је прављен 
рибљиајвар8 (Влаховић 1974: 20). С друге стране, међутим, домаћинства која 
су живела крај Мораве и чији су се чланови бавили риболовом ипак нису 
конзервирала рибу, већ се она јела само свежа. Последњих година се у мно-
гим домаћинствима широм Србије суши риба, али не у смислу конзервације, 

8 Овде је реч о чувеном дунавском (ђердапском) кавијару од икре моруне или кечиге.



40 МИЛОШ МАТИћ

већ као специјалитет за гозбе у оквиру породичних слава које падају у посне 
дане, а нарочито за Св. Николу.

Очување млека: Млеко је намирница која је, попут меса, због сво јих 
својстава изразито подложна кварењу и не може дуго да опстане у уобичајеним 
условима. За разлику од других намирница, млеко у традицијској култури ис-
хране никада није конзервирано у свом основном облику, већ разне вештине 
очувања подразумевају уједно и прераду у трајније намирнице, превасходно 
у сир и маслац или кајмак, при чему со има важну улогу у конзервацији. Про-
изводи од млека у традицијској култури често се називају бели смок.

Разноврсни етнографски подаци указују на већи број начина спремања 
сира, посматрано кроз време и простор. С обзиром на то да је број варијација 
велики, те да је Тројановић (Тројановић 1896) навео неколико веома за-
нимљивих варијанти које су данас углавном ишчезле из праксе, овом при-
ликом обратићемо пажњу на кључне моменте вештине припреме сира.

Сир је у традицијској култури исхране превасходно прављен од овчијег 
млека, касније и од крављег млека, а мање од козјег млека. Касније је сир 
прављен претежно од крављег млека, а понекад се мешају кравље и овчије 
млеко. Сиреви су прављени од пуномасног млека или млека из којег је из-
вучена масноћа, као и од прокуваног или некуваног млека. За прављење до-
брог сира кључну улогу имало је сириште (сирило) и оно је припремано на 
неколико суштински сличних начина, нешто комплекснијих код сточарских 
заједница него код оних претежно ратарских.

За припрему сиришта превасходно су коришћени делови говеђег, овчијег 
и јагњећег или свињског желуца (који се често такође назива сириштем), а 
сматрало се да је козје сириште најлошије (Тројановић 1896: 82). У пиротском 
крају и на Сјеничко-пештерској висоравни користили су јарећи или јагњећи 
желудац за сириште (Шарац-Момчиловић 2010: 327; Васић 1992: 144). Зна-
ло се уопштено да је сириште младих животиња квалитетније од сиришта 
старих животиња. Припрема сиришта за сирење посебна је вештина, а у 
разним областима коришћен је свеж или осушени желудац. На Златибору су 
сириште стављали у воду у којој је била кувана пшеница, а ту су стављали 
још и куршум, једно јаје и изметиљ9 (Тројановић 1896: 83). На Власини и у 
шабачком крају правили су сириште од сушеног желуца, у сјеничком и пи-
ротском крају и у Поморављу – од свежег. У оба случаја се желудац или део 
желуца потапа у свежу воду (осим податка са Златибора) или у сурутку, где 
одстоји неко време, и та течност се касније у одговарајућем односу користи 
за подсиривање млека.10 Од друге половине 20. столећа, углавном од шез-
десетих и седамдесетих година, уместо природног сиришта користи се оно 
индустријски произведено, које се уобичајено назива маја.

Када се прави пуномасни сир, обично се сирило свеже помузено, још топ-
ло млеко. Ипак, чешће је било да се млеко најпре прокува и потом охлади, док 

9 Изметиљ је грудвица која се формира у желуцу младог јагњета које још сиса.
10 Сима Тројановић је дао неколико детаљних описа припреме сиришта, а Станоје Ми-

јатовић је дао опис ритуалног спремања сиришта (Мијатовић 1908: 33).
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не постане млако (до 40ºC). У млеко се, уз благо мешање, сипа одговарајућа 
количина сиришта и остави се да одстоји на топлом, али не врућем месту. 
Процес коагулације, у зависности од млека и сиришта, траје од једног часа 
до неколико часова, и за то време млеко мора да остане „мирно“. Након тога 
цеди се сурутка, а сâм сир се ставља у платнено цедило, где се и до неколико 
часова цеди од остатка течности. Оцеђени сир може се оставити да се једе као 
такозвани млади сир, али може и да се додатно цеди тако што се у цедилу при-
тисне и остави тако док се потпуно не оцеди. Сир је у традицијском начину 
припреме чуван у дрвеним посудама. Добро оцеђен сир сече се на кришке, 
које се потом ређају у дрвену чабрицу (кружну дрвену посуду), у којој се сир 
добро посоли и преко њега се ставља кружна плоча од дрвета, која се опет 
одозго притисне. У чабрици се сваки ред сира посебно посоли. Сир је могао 
да се чува и у саламури, веома сланој води, без притискања одозго, а посуда се 
добро затвори дрвеним поклопцем, или се повеже памучном крпом.

Сир је чешће прављен од обраног млека, у суштини на исти начин, 
али је сâмо млеко претходно третирано на два начина: карактеристично за 
бачијско сточарење било је вађење масла (маслаца, бутера) бућкањем млека 
у бућки, а карактеристично за катунско сточарење било је разливање про-
куваног млека у карлице (плитке дрвене посуде), како би се млечна масноћа 
издвојила на површини. За очување кајмака опет се као врста конзерванса 
користи со, а и кајмак је чуван у дрвеним чабрицама, с тим што је он време-
ном сазревао, постајао горчи и заправо није могао да се одржи дуго као сир. 
Кајмак не може да се чува у саламури или притиснут као сир, а важно је да 
посуда у којој се он налази буде добро затворена дрвеним поклопцем, или 
повезана чистом памучним крпом.

Добро усољен и затворен сир могао је да се очува и до годину дана, 
али када се сир направи као качкаваљ, могао је да се очува и неколико годи-
на. Прављење качкаваља у источној и југоисточној Србији практикује се од 
краја 19. столећа, вероватно од 1872. године (Филиповић 1957: 126), али то 
је у суштини занатска, а не традицијска народна вештина припремања сира. 
Ипак, за добар качкаваљ, традиционално прављен од овчијег млека, знало 
се да се мора добро посолити, да мора да стоји у проветреној и не топлој 
просторији,као и да мора повремено да се преврће.

Очување хране: Традицијска организација културе исхране била 
је таква да суштински није подразумевала остатке хране, односно – хра-
на је спремана за конкретне оброке и у одговарајућим количинама, и није 
остајала после оброка. Један од разлога јесте и то што нису постојали усло-
ви за очување хране у неком иоле дужем периоду. Уколико би нека храна и 
остала после оброка, она би била поједена током истог дана или сутрадан. 
У хладним данима, остаци хране су евентуално чувани у некој посуди на 
хладном месту, у соби, вајату, или у некој другој згради која се не греје. У 
неким домаћинствима је једино хлеб спреман за неколико дана, најчешће за 
недељу дана. Чуван је повијен у чисте крпе, на неком месту које је тамно и 
није влажно, а најчешће у наћвама.
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Конзервација намирница – културно наслеђе

Сумирање вештина очувања намирница у традицијској култури исхране 
указује на неколико општих знања која су преношена кроз вишевековни опста-
нак технологија конзервације. Разноврсне вештине очувања хране окупљене 
су око неколико кључних технологија, чије народно познавање чини основу 
система традицијског очувања намирница, јасно и функционално интегриса-
ног у разне културне структуре, не само у систем исхране. Кључне технологије 
на којима се заснивају вештине очувања намирница јесу следеће: одржавање 
пожељног нивоа влажности намирница, правилна дехидрација намирница, 
херметичко затварање ради избегавања контакта са штетним бактеријама, 
конзервација употребом високе концентрације соли, термичка обрада којом 
се обавља стерилизација намирница, коагулација млека. Многе вештине 
очувања подразумевају комбинацију неких од наведених технологија, како би 
намирнице могле што дуже да се очувају. Код сушења меса, рецимо, посте-
пена дехидрација комбинована је с конзервацијом сољу, код очувања млека 
се коагулација комбинује са стерилизацијом, салинизацијом и херметичким 
затварањем, а у случају поврћа и воћа – термичка обрада комбинује се са хер-
метичким затварањем. Разноврсност конкретних поступака конзервације хра-
не може да буде велика, а ти поступциу неким случајевима зависе и од других 
природних и културних фактора, чак и од оних религијских. Поменуто је да 
је Мијатовић дао дескрипцију припремања сиришта, које и само представља 
поступак конзервације, а у коме се јављају неки религијски засновани поступ-
ци. С друге стране, одбацивање меса свиње из религијских разлога значило је 
и одсуство употребе масти за херметичко затварање (усољеног) меса. Разни 
фрагментарни етнографски подаци говоре и о употреби лековитих трава и 
других биљака у појединим поступцима конзервације намирница (нпр. у не-
ким крајевима се сматрало да у кисео купус треба ставити винову лозу). На-
ведимо још и пример спорог и брзог сушења/димљења меса. У свим таквим 
случајевима користе се исте технологије конзервације намирница, али су оне 
кроз усавршавање вештина обликоване у конкретне традиције, из којих потом 
произилазе локалне разлике у поступцима очувања намирница. Те разлике 
генеришу општи локални диверзитет, који се у модерној култури јасно везује 
за локални идентитет. Вратићемо се касније овом питању.

Због опште структурне блокаде која је обухватала многе аспекте култу-
ре на тлу Србије током османске владавине, као и збогпотоњег настојања да 
се достигне идеал централноевропске културе, технологија очувања намир-
ница хлађењем и замрзавањем јавила се релативно касно, а у традицијском 
очувању намирница није заправо ни нашла своје место. Додуше, технологија 
производње леда, који је коришћен за расхлађивање, морала је да сачека да 
се и у технолошки и економски развијеним европским друштвима стекну 
одређени услови, па се и у тим друштвима та технологија јавља у освит 
модерности, иако су, као што смо навели, још давне ловачко-сакупљачке 
заједнице у Европи знале да намирнице и храна могу дуго да се одрже 
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само замрзавањем. Производња леда у Србији почиње на размеђу 19. и 20. 
столећа, али је он испрва коришћен за очување намирница у трговачким 
предузећима и потом у кафанама, а тек касније улази у домаћинства. У до-
мовима су у употреби биле тзв. ајскастен, масивне витрине направљене од 
дрвета и метала, у којима је постојао простор за лед и простор за намир-
нице и храну, а лед је купован од произвођача леда. Очување намирница 
у ајскастнама опстало је у урбаним срединама и иза Другог светског рата, 
иако су се фрижидери појавили и пре тога.

Традицијском начину живота није било непознато очување намирница 
хлађењем. Осушено месо, већ смо рекли, чувано је на хладним местима, 
која се зими не греју, а и поврће и воће су чувани у хладним подрумима. 
Интересантан је и етнографски податак из села Станичење код Пирота, 
где је локално становништво храну повремено чувало у оближњој пећини, 
јер је у њој увек било хладно. Та пећина је интензивно коришћена и у 
индистријској производњи качкаваља, то јест – качкаваљ је у њој остављан 
да сазрева. Ипак, традицијски начин организације свакодневног живота 
није познавао технологије којима би се регулисало и контролисало очување 
у хладним условима, већ је све зависило од природних фактора. Кључна 
промена у традицијском организовању свакодневног живота и, нарочито, 
у традицијској култури исхране настаје с масовном електрификацијом од 
педесетих и шездесетих година 20. столећа и, следствено томе, с почетком 
употребе фрижидера и замрзивача. Употреба фрижидера и, нарочито, замр-
зивача од шездесетих и седамдесетих година 20. столећа одиграла је кључну 
улогу у промени сезонске динамике исхране, јер су тиме промењени рокови 
одрживости намирница. Тако, рецимо, свеже млеко у већој мери улази у сва-
кодневну исхрану, јер се скувано млеко могло у фрижидеру одржати неколи-
ко дана. Замрзивач је био веома важан јер се у традицијској исхрани свеже 
месо јело релативно ретко, а замрзивач је омогућио да оно готово свакод-
невнопостане део исхране људи. У пределима у којима је пракса очувања 
меса подразумевала брзо и топло сушење, сада је тако обрађено месо, које 
је иначе могло да траје краће од оног споро и хладно сушеног, такође чувано 
у замрзивачима. Важна је и улога замрзивача у употреби сезонског поврћа и 
воћа, јер је оно сада било доступно у исхрани током много дужих периода, 
а не само када доспева на крају свог вегетативног циклуса и када сазрева и 
бере се. Имајући све то у виду, очување намирница хлађењем и замрзавањем 
успоставило је много виши ступањ уравнотежености у исхрани.

Међутим, треба имати на уму да употреба технологије очувања расхла-
ђивањем и замрзавањем није та која је суштински променила традицијски 
начин исхране; она је, наиме, традицијској исхрани дала другачију хроно-
лошку динамику, али се не може рећи да ју је структурно променила. Иако 
се понекад погрешно мисли да је током социјализма, то јест током готово 
читаве друге половине 20. столећа, готово све традицијско промењено, у 
оквиру социјалистичке догме модернизовано, то наравно није тако. Тачно 
је да су фрижидер и замрзивач модернизовали начин исхране, али многе 
традицијске форме су опстале, било да је реч о конзервацији, начинима при-
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преме, избору намирница, или начинима конзумаирања хране. Узећу као 
пример то да је култ киселог купуса и даље веома жив у исхрани, али се он 
не кисели више у великим дрвеним кацама, већ у пластичној буради. Шта-
више, таква техничка модернизација омогућила је, супротно очекиваном, да 
кисели купус буде још доступнији и присутнији у исхрани, јер својеврсна 
инстантизација вештине кишељења омогућава да се то уради у разним усло-
вима, рецимо – на тераси зграде која припада неком великом новобеоград-
ском стамбеном блоку (видети Матић 2010; Matić 2005).

Наведеним примером смо већ дубоко зашли у питање културног 
наслеђа у исхрани, превасходно у домену знања и вештина конзервације 
хране. Уобичајена традицијска знања и вештине конзервације намирница 
у развијеном систему исхране указују на архаичност тог система у мери 
у којој су производи појединих поступака конзервације уједно и храна, не 
само намирница која би потом била накнадно обрађивана да би постала 
храна. То се, пре свега, односи на сушено месо и на сиреве, као и на неке 
врсте поврћа и воћа (паприка и ајвар, кисели купус, туршија, шљива и пек-
мез итд.). Наравно, треба констатовати да и традицијска исхрана познаје 
рецепте који сушено месо или сир накнадно обрађују, тј. чине их намирни-
цом која се припремом претвара у храну, али је ипак доминантна употреба 
тих намирница директно као хране. Због тога је веома важно какве су саме 
вештине конзервације, шта све оне обухватају и како се изводе, јер када 
се конзервиране намирнице користе као храна, онда њихови кључни уку-
си настају у процесу конзервације. Уз неке друге факторе, као што су они 
природни – надморска висина, врста ветрова, врсте траве којима се стока 
храни, педолошки састав тла на којем расте поврће и слично, специфичне 
вештине конзервације формирају укусе и производе који су, опет, специфич-
ни за поједине локалитете или регионе, а које локално становништво потом 
користи у функцији локалног идентитета, при чему сепонекад чак користе 
и у функцији националног идентитета. Имајући у виду да су понекеидејне и 
материјалне основе тих идентитетаформиране још у средњем веку, и имајући 
у виду општи друштвени и економски континуитет друштвене организације 
и система исхране у оквиру те организације, може се рећи да су створе-
ни гастрономски идентитети у великој мери допринели очувању појединих 
вештина конзервације намирница, како би се очували идентитетски укуси 
хране. Наведимо само неколико најпознатијих примера: златиборско су-
шено месо, ужички пршут, кривовирски или сјенички сир, сремски кулен, 
футошки купус, ђердапски кавијар (мада се он данас више не производи), 
лесковачки ајвар, ваљевска сува шљива, пиротски качкаваљ итд.

У савременој култури се све кључне традицијске вештине конзервације 
намирница јављају као културно наслеђе, па чак не само као наслеђе у смис-
лу сећања или артифицијелног одржавања, већ као веома витално културно 
наслеђе, које и даље задржава све своје функције како у култури исхране 
тако и у ширим културним структурама, све до општег националног ни-
воа. И у многим другим случајевима, попут већ наведеног киселог купу-
са, модерне технологије омогућиле су свеприсутност неких традицијских 
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вештина конзервације хране, попут сушења меса, припремања ајвара, или 
припремања сира. Веома важну улогу у дисперзији знања и искустава имају 
модерни медији, посебно интернет, где се могу наћиразличити форуми за 
размену искустава, или разноврсна видео-упутства у вези са тимкако и 
шта урадити. Та својеврсна инстантизација вештина конзервације и велика 
дисперзија искустава и знања довела је до појаве бројних малих индивиду-
алних произвођача конзервираних специја, укорењених у традицијским веш-
тинама. Данас није тешко већ на периферијама градова наћи домаћинства 
у којима се месо суши у малим лименим пушницама, или пак домаћице 
које спремају сир за потребе сопствене породице. Све су те појаве уједно 
својеврсна антитеза модерном неолибералном капитализму и његовој идеји 
светржишности (тј. томеда је апсолутно све на тржишту).

Овде, ипак, морамо у херитолошкој парадигми бити опрезни, јер преши-
рока дисперзија знања и искустава из разних микролокација доводи унеколико 
до унификације појединих вештина конзервације намирница, па самим тим и 
до умањења локалне разноврсности. У процесу унификације губе се фине ко-
нотативне разлике измеђупојединих вештина и знања о конзервацији намирни-
ца. Због тога важну улогу имају разне гастрономске традицијаде,11 које управо 
наглашавају локалне различитости и подстичу локалну разноврсност (више о 
томе видети Ковачевић 2007) – на пример, сланинијада у Качареву, пршутијада 
у Мачкату, куленијада у Ердевику, и слично. Можда управо кроз свој такмичар-
ски дух, али и кроз своју локализацију, оне непрекидно витализују традицијски 
карактер вештина конзервације које су у темељу производа постављених у 
фокус тих традицијада, с тим што увек мора постојати критички опрез због 
могућности да се у неким аспектима прибегава измишљању традиције.

С друге стране, у обзир треба узети и настојање већег броја тржишно 
оријентисаних произвођача хране да истрају на традицијским вештинама (ви-
дети Томић 2010). Њихова производња унеколико стоји наспрам индустрије 
хране, у највећој мери формиране у социјализму, а која данас, у условима 
хиперпродукције, често прибегава имитацијама традицијских укуса. Мотивација 
мањих произвођача који користе традицијске вештине конзервације намирни-
ца утемељена је управо у принципима тржишта, јер у борби за своје место на 
тржишту они истичу специфичности својих микролокација, без обзира на то 
да ли се ради, рецимо, о златиборском сушеном месу или петровачком кулену. 
Морамо ипак констатовати да су прерађивачи меса најдаље отишли у очувању 
традицијских вештина када је о идентитету реч, док са сиревима или ајваром 
то није тако. Неки од њих су чак ревитализовали вештине које су временом на-
пуштене, као што је сушење целе овце или јагњета, или сушење черека. Многи 
од њих су добар пример тогакако је – у парадигми одрживог развоја – могуће 
искористити елементе традицијске културе у модерним условима тржишне 
економије (видети Matić 2014).

На крају се може рећи да у савременој култури у Србији постоје повољни 
услови за одрживост традицијских знања, вештина и технологија конзервације 

11 Термин традицијада изворно потиче од колегинице Мирославе Лукић Крстановић.
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намирница, посебно када се у обзир узме глобални тренд производње здра-
ве хране природним путем. Ипак, имајући у виду оно што је речено на по-
четку овог текста, херитолошки посматрано, неопходно је да се све познате 
традицијске вештине потпуније документују у релевантним институцијама кул-
туре, превасходно у музејима. Због тога бисмо као посебан институционални 
задатак могли поставити идеју стварања свеобухватног каталога традицијских 
знања, вештина и технологија очувања намирница и хране, као својеврсног 
вида нематеријалног културног наслеђа. Такав каталог би, претпостављено, 
садржао сва традицијска знања која се односе на конзервацију намирница, а 
уједно би имао важну друштвену функцију – у том смислу што би могао по-
служитикао извор аутентичних знања уколико би у будућности неке од култур-
них пракси очувања намирница требало да буду обновљене.

Такав приступ културном наслеђу неизоставно изискује  комплексно 
редефинисање критеријума за класификовање музејских фондова. То редефи-
нисање би било засновано на својеврсном херитолошком преокрету који би 
музејско бављење културним наслеђем усмерио ка ширим и ужим темама, а не 
само ка материјалности културних артефаката. Хеуристички гледано, бављење 
широким темама – попут исхране, становања, одевања и тако даље, или бављење 
неким специфичним темама попут конзервације намирница или, рецимо, на-
чина одржавања хигијене – ствара потпуно другачију димензију музеолошког 
бављења културним наслеђем и заправо омогућава осетно шири и комплекснији, 
вишеслојни приступ култури, приступ који културу, односно онај њен сегмент 
на који је неки музеј усмерен, сагледава као тотални ситем вредности и значења, 
напуштајући артифицијелно ограничавање на материјалност (Матић 2006).
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Miloš Matić

TRADITIONAL KNOWLEDGE, SKILLS AND TECHNOLOGIES OF FOOD 
PRESERVATION – CULTURAL HERITAGE

Summary

Food consumption is one of the basic existential human activities, but can also be viewed as 
one of the most culture-determined activities which, in modern civilization, takes on an almost in-
numerable number of patterns of behavior, mostly established in the distant past and then developed 
into an astounding number of variations. However, in modern research on the culture of food, little 
to no attention is given to the preservation of foodstuffs, even though numerous food preservation 
technologies were developed in traditional cultures. The ethnography of food consumption lends 
further argument to the claim about the archaic nature of food culture, given that many preserved 
foodstuffs, especially milk and meat, are directly used as food, without further processing. Because 
of this, it is important that specific tastes arise from preservation technologies, as they are further 
utilized in the construction of local or regional identities.

The paper presents the key preservation techniques in traditional culture. Afterwards, these 
techniques are considered through the prism of their utilization in the process of identity construc-
tion, as a specific kind of cultural heritage which is often obvious but not recognized as such. The 
paper considers how traditional food preservation techniques can be a vital form of heritage – not 
as an antithesis to modernity, but through the use of the principles of modern market-driven society 
and a need for emphasizing local diversity in the sphere of food consumption.


