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У струч ној ли те ра ту ри рет ке су пу бли ка ци је по све ће не 
исто ри ја ту и зна ча ју ал ко хол них пи ћа на про сто ру Евро пе, 
са из у зет ком ви на. Књи га ко ју пот пи су је Макс Нел сон (Max 
Nel son), про фе сор грч ких и рим ских сту ди ја на Уни вер зи те
ту Винд зор у Ка на ди (Uni ver sity of Wind sor, Ca na da), ба ви 
се про из вод њом, кон зу ма ци јом и сим бо ли ком ко ри шће ња 
пи ва на европ ским про сто ри ма то ком пра и сто ри је, ан ти ке 
и ра ног сред њег ве ка. Ал ко хол ни на пи так ко ји пред ста вља 
те му ра да озна чен је као ау тох то ни европ ски про из вод чи је 
пра ће ње по сто ја ња кроз ми ле ни ју ме ре флек ту је про ме не и 
про це се ко ји су се од ви ја ли то ком раз ли чи тих исто риј ских 
епо ха.

Пр ва ре че ни ца у књи зи ука зу је на кон ста та ци ју да је пи во 
да нас нај ко ри шће ни ји ал ко хол ни про из вод на све ту и тре ћи 
нај по пу лар ни ји на пи так, по сле во де и ча ја. Циљ ау то ра пу
бли ка ци је је да обра зло жи на чин на стан ка и раз во ја пи ва ко
је, пре ма М. Нел со ну, чи ни ау тох то ни про дукт у Евро пи, где 
је, не за ви сно од про це са у Егип ту и Ме со по та ми ји, настао 
то ком епо хе пра и сто ри је.

Мо ра мо има ти у ви ду сле де ће: ау тор на гла ша ва да је ја сно 
да да на шњи тер ми ни „ал ко хол”, „ви но” или „пи во” не мо
ра ју озна ча ва ти исте про дук те у ан тич ком пе ри о ду, као и 
да су ко ри шће ни у не до стат ку при хва тљи ви јих на зи ва. У 
скла ду са тим, под пој мом „пи во” се озна ча ва сва ки ал ко
хол ни на пи так на ба зи си ру па сла да (про кли ја лог жи та), без 
об зи ра на то да ли ње го ви са стој ци са др же дру ге еле мен
те (ферменти зо ва не или не фер мен ти зо ва не). Пре ци зни је, 
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реч је о фер мен ти са ним на пи ци ма у осно ви са чи ње ним од 
житари ца, во де и ква сца.

У књи зи ко јој по све ћу је мо при каз, М. Нел сон да је оп се жан 
по глед на исто ри јат пи ва, ка ко на ис то ку та ко и на за па ду, 
за кљу чу ју ћи да за че так спра вља ња овог ти па на пит ка се же 
у да ле ку про шлост, пре не го што су љу ди по че ли да оста
вља ју пи са не тра го ве о сво јим до стиг ну ћи ма. Про цес спон
та не фер мен та ци је во ћа чест је у при ро ди, што до во ди до 
кон зу ми ра ња ал ко хол них про ду ка та од стра не жи во ти ња. 
Ве ро ват но је да су љу ди још у пе ри о ду нео ли та прак ти ко
ва ли узи ма ње фер мен ти са ног ди вљег во ћа у на ди да ће ти
ме оства ри ти же ље не ефек те, оли че не у те ле сним ста њи ма 
слич ним опи је но сти. На при бли жан на чин, от кри ве не су и 
слич не мо гућ но сти ко је су пру жа ли мед, во да и мле ко. Љу ди 
су, вре ме ном, по ку ша ва ли да по но ве про цес, без раз у ме ва ња 
ње го вог прин ци па, на кон че га је усле ди ло схва та ње уло ге 
ше ће ра у про це су фер мен ти за ци је. 

Про блем ве зан за про из вод њу пи ва са сто ји се у то ме што 
во ће у се би са др жи од ре ђе не ко ли чи не ше ће ра и во де, и, у 
прин ци пу, по тре бан је са мо до да так ква сца за от по чи ња ње 
чи на фер мен ти за ци је. Код про из вод ње пи ва, нео п ход но је 
про на ћи на чин на ко ји се не рас твор љи ви скро бо ви и ше ће
ри из жи та ри ца пре тва ра ју у рас твор љи ве, чи ме се до би ја 
на пи так са ма лом са др жи ном ал ко хо ла. На кон овог за кључ
ка, ау тор из но си за ни мљи ва раз ми шља ња о ме то ди и прак си 
ко јим је ово пи та ње мо гло да бу де ре ше но у дав но про шлим 
вре ме ни ма.

На по чет ку пре гле да исто ри ја та про ду ко ва ња на пи та ка ко ји 
се мо гу по ве за ти са пи вом, Макс Нел сон из но си чи ње ни цу 
да нај ста ри ји по да ци о про из вод њи пи ва по ти чу из Ме со по
та ми је. За тим, пре до ча ва ду гу и бо га ту тра ди ци ју про из вод
ње опи ја ју ћих на пи та ка (укљу чу ју ћи и пи во) на те ри то ри
ји Евро пе, где се овај про цес од ви јао не за ви сно од дру гих 
ге о граф ских про сто ра, по пут Бли ског Ис то ка или Егип та. 
Па ра лел но ко ри сте ћи ар хе о ло шке на ла зе из чи та ве Евро пе 
и пи са не из во ре ан тич ких грч ких пи са ца, ау тор из но си ар
гу мен то ва ну прет по став ку да је про цес спра вља ња пи ва на 
овом про сто ру за по чео нај ра ни је око 3000. го ди не пре но ве 
ере и да на чин про из вод ње на пит ка, она квог ка квог га да нас 
по зна је мо, нај ве ро ват ни је во ди по ре кло из Евро пе.

За себ но по гла вље по све ће но је пред ра су да ма ко је су ан тич
ки Гр ци по ка зи ва ли пре ма пи ву. На во ди се да се пр ве за
блу де уо ча ва ју у де ли ма атин ских пи са ца (пр вен стве но код 
ау то ра дра ма), у V ве ку пре но ве ере, ко ји пи шу о пи ву као 
о „не му жев ном” пи ћу ко је кон зу ми ра ју стран ци. Овај став 
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под у прт је раз ми шља њи ма по ко ји ма је ви но то пло и му жев
но пи ће, на су прот хлад ном и не му жев ном пи ву, што је до
дат но по ја ча ва ло уве ре ње да ви но пред ста вља чист на питак, 
за раз ли ку од пи ва ко је је ис ква ре но до дат ком ква сца.

У на ред ном по гла вљу књи ге об ја шња ва се из не ти став, ко
ји се ту ма чи као по сле ди ца два раз ли чи та схва та ња упо тре
бе ал ко хол них пи ћа раз ви је на у све сти ста рих Гр ка. Ау тор 
пре до ча ва да су Гр ци пра ви ли ја сну раз ли ку из ме ђу свог 
при сту па кон зу ми ра њу ал ко хо ла, у ко ме ви но пред ста вља 
са вр шен на пи так, и ко ри шће ња раз ли чи тих вр ста опој них 
на пи та ка код дру гих на ро да (пр вен стве но Ски та) ко ји су их 
до во ди ли до ста ња у ко јем се њи хо во по на ша ње ни је мо гло 
др жа ти под кон тро лом.

Као нај и зра зи ти ји при мер „пи во пи ја” ко ји су пот па ли под 
ути цај грч ког схва та ња о ко ри шће њу ал ко хол них пи ћа на ве
де ни су Кел ти. Они су вре ме ном при хва ти ли по и ма ње ви на 
као су пер и ор ног на пит ка на исти на чин на ко ји су при хва
ти ли рим ску по ли тич ку и кул тур ну хе ге мо ни ју. Но во на
ста ле окол но сти до ве ле су до ве ли ког па да у про из вод њи и 
потрошњи пи ва на под руч ју За пад не Евро пе.

По себ но по гла вље у овој књи зи по све ће но је рим ском пе
ри о ду ко је ка рак те ри ше „вла да ви на ви на”. Пре зен то ва ни су 
мо ду си ко ји ма су Ри мља ни по ку ша ва ли да се по мо ћу свог 
оми ље ног ал ко хол ног пи ћа над ме ћу са по пу лар но шћу пи
ва у про вин ци ја ма. Ау тор по све ћу је па жњу и број ним хри
шћан ским за пи си ма о пи ву, уз ис ти ца ње не при ја тељ ског 
ста ва пре ма овом на пит ку од стра не рим ске цр кве, на су прот 
ње го вом при хва та њу у окви ру ир ске цр кве.

При ча се за о кру жу је по гле дом на успон Гер ма на то ком V 
ве ка но ве ере, што је озна чи ло и ожи вља ва ње тра ди ци
је кон зу ми ра ња пи ва у Евро пи. Ау тор по себ но ме сто да је 
зна ча ју про из вод ње пи ва у ан гло сак сон ској Бри та ни ји и 
каролиншкој Га ли ји. 

Сле ди за кљу чак да про у ча ва ње исто ри ја та ви на и пи ва мо же 
да по слу жи као пу то каз за пра ће ње то ко ва иде о ло ги ја у про
шлим ми ле ни ју ми ма, као и да да нас ве о ма оми ље но пи ће 
мно гих љу ди чи ни про дукт ко ји је на стао и ко ји се раз вио на 
европ ским про сто ри ма.

Сма тра мо да је реч о из у зет но ква ли тет ној пу бли ка ци ји, 
ис пу ње ној про ве ре ним и за ни мљи вим по да ци ма по све ће
ним те ми ко ја ни је че сто за сту пље на на стра ни ца ма струч
не ли те ра ту ре. На и ме, у овој књи зи пре зен то ва ни су ма ло 
по зна ти по да ци, али и отво ре на број на пи та ња, од ко јих на 
не ка мо жда пру же од го во ре упра во но ва от кри ћа, оли че на 
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у архео ло шким на ла зи ма и/или у до са да нео т кри ве ним пи
са ним из во ри ма. Но ви по глед на те му уско ро ће нам да ти и 
сâм Макс Нел сон у окви ру на ја вље не ше сто том не „Кул тур
не исто ри је ал ко хо ла”, ко ју ће пот пи са ти као уред ник, али и 
ау тор по је ди них по гла вља.

Бојан Јевтић, Natural girl,
110x76 цм, 2015.




