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У Доњем Срему у Пећинцима, 1995. основан је 
Српски музеј хлеба. Идејни творац и оснивач музеја 
је сликар Слободан Јеремић - Јеремија, који је у 
потрази за експонатима обишао око 750 српских 
села, а затим је отворио музеј у својој породичној 
кући и посветио га Светом Оцу Николи.  
Музејски фонд се састоји од око 2000 експоната, 
р а з в р с т а н и х  у  т р и  с т а л н е 
поставке:  етнографску, археолошку и сликарску. У 
музеју је изложено 96 различитих обредних хлебова, 
р а з в р с т а н о  п о  г р у п а м а : 
божићни,  ускршњи,  славски, свадбени и подушни  
хлебови 

 
 Српски сликар Слободан Јеремић – Јеремија 
подстакнут мишљу да је хлеб заједнички за све 
људе ове планете, а сваки народ, ипак, има своју 
причу, крајем прошлог века у сремском селу 
Пећинци основао је српски Музеј хлеба. Своју 
причу о хлебу најпре је записивао кичицом на 
платнима са којих хлебови, просто, миришу. 
Сликао је хлеб тек извадјен из фуруне, божићни, 
ускршњи, славски, готово сваки од 100 врста, 
колико у Србији има обредних хлебова. Јеремија је 
својој земљи музеј подарио на тридесетогодишњицу 
сликарског рада –1998. године. 
 

 По његовој замисли, Музеј представља улицу, од земље, преко хлеба до 
неба. У павиљону земље су изложена рала, сејачице, паорска кола, затим 
се пролази кроз павиљон орудја која се користе при жетви, а ту су и 
мерице за жито. 
Централна збирка овог првог приватног музеја у Србији је збирка 
модела обредних хлебова. Најбројнији и најживописнији су божићни 
хлебови, посебна група су ускршњи, славски и обредни хлебови који се 
праве у жалости. Од хлебова које су жене месиле у разним пригодама 
сликар Јеремија је направио глинене одливке. У Музеју су поносни на 
аутентичне одливке два хлеба из неолита, старе чак 8 хиљада година, 
који су пронадјени у једном селу у Србији. 

Српски музеј хлеба чини сагласје тла, избора и смештаја предмета. Сликар Јеремија, родом из суседне, 
такође житородне Мачве, сместио је своју богату збирку у Срем, у Пећинце. То је заиста импресивна 
колекција: оруђе за обраду земље, предмети за прераду пшенице и кукуруза, предмети за припремање 
хлеба, реконструисано огњиште, фуруна, збирка обредних хлебова (96). Укупно око 2000 предмета. 
Преко 30 година, Јеремија је употпуњавао збирку и 1997. је отворио музеј. Љубазни домаћини (цела 
породица) су увек расположени за улоге стручних водича. Додатни садржаји - ликовна збирка, 
светониколајевска трпезарија, звоник посвећен св.Николи, павиљони ...  


