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МОДЕЛ НЕОЛИТСКЕ ПЕЋИ ИЗ ПРОГАРА 

Модели су посебна врста минијатур

них глинених предмета који се јављају у 

праисторијским културама, почев од ра

ног неолита до развијеног металног до

ба. Израђивани су у виду кућа, пећи, 

храмова, жртвеника, или других врста 

објеката, који су имали специфичну на

мену. На њима су приказани архитек

тонски детаљи, делови ентеријера, раз

новрсна декорација. што је веома важан 

елемент за проучавање и упознавање 

материјалног и духовног живота праис

тори3ских људи. Приликом архео

лошких истраживања налажени су на 

различитим местима: на подовима кућа, 

уз централни стуб који је носио кровну 

конструкцију, поред огњишта и пећи, 

или у гробовима покојника, тако да су 

сигурно имали култни карактер и упо

требљавани су приликом обављања раз

личитих верских обреда. Модели нео

литских пећи су рађени по узору на пећи 

које су биле грађене и коришћене у том 
временском периоду. Пећи познате у 

винча»ској култури обично су без кало

те, тако да се не зна поуздано какав су 

облик имале и да ли су биле украшене. 

1 Васић М .. Преисторијска Винча 1. Београд 
1932, 12. сл. 13. 

Додуше, на једној добро очуваној куhној 

пеhи из Винче, са дубине од 3,9 m, нала
зе се остаци калоте са равном горњом 

површином и предњим делом основе са 

косо постављеним канелурама, 1 што иде 

у прилог горњој претпоставци. 

Међутим, уметник је на неким модели

ма излазио из оквира реалности и дода

вао разне антропоморфне елементе, ис

тичући тако особине митског бића које 

је обожавао. Истовремено, модели су 

чували од злих духова оног ко их посе

дује, а били су и заштитници куће, поро

дице и огњишта, и самим тим имали уло

гу божанства у домаћем култу коме су 

приношене различите жртве. 

Модели пећи представљају, за сада, 

изузетно ретке налазе на праисто

ријским локалитетима, што нам говори 

да су заиста имали посебну улогу и мес

то у животу праисторијских заједница. 

Са територије винчанске културне гру

пе, на југословенском простору су поз

ната три модела, док би се четврти, из 

Винче, који је М. Васић! определио као 

шлем, по свом изгледу и сличности са 

осталим пре могао сврстати у моделе 

! Васић М .. Пре11сiПор11јска 811н'ю 111, Београд 
1936. ст. XXI, Т. 1, сл. 1. а-д. 
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Сл. 1. а-д. Модел пеl111 нз Прогара 
Fig. 1 а d Modcl of ovcn from Progar 

пећи. Веома интересантан модел пећи 

потиче са територије Бугарске из села 

Слатино.3 Исто су тако и модели праис

торијских кућица који се срећу у раз

личитим културама, на пример три

пољској или породинској,4 имали карак

тер култних предмета, врло значајних за 

испољавање верских схватања та

дашњих људи. 

Према садашњој евиденцији, на ос

нову облика и урезаних орнамената, из

двојили смо три типа модела са раз

личитим функцијама: 

3 Tchohadjiev S., LAstronomie al age du cuivre, Doss1c
rs histoiгe et aгcheologie, N 137, 1989, 72-75. 

4 Пассек Т., Тр11Гtiльська кулыТtура, Киев 1941, сл. 
5 и 8; Grbi6 М .. Matki6 Р., Nad ~-. Simoska О., Stalio 
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Тип I - Модели пећи са антропоидним 
изгледом и угравираном таблицом ка

лендара, који истовремено пред

стављају и најсложеније култно-рели

гијске предмете ( сл. 1, а-д; 2, а-д; 3, 4). 
Тип II - Модели хлебних пећи калотас
тог облика са разноврсном декорацијом 

(сл. 5, 6). 
Тип 1П - Модели кућица са димњаком у 
облику цилиндричне антропоморфне 

фигурине, који су у породичном култу 

везани за огњиште (сл. 7, 8, 9). 

В .. Poгodin, kasno neolitsko naselje па tumbi kod Bi
tolja, Bitolj 1960, 21, Т. VII, 1,2, Т. XXXIV, 1,2 (у 
даљем тексту Porodin). 



Првом типу припада модел неолит

ске калотасте пећи пронађене у атару 

села Прогар,~ на непознатом локалите

ту. С обзиром да нам контекст налаза. 

нажалост, није познат, не можемо о ње

му расправљати као о предмету који би 

био захвалан за неко дубље хроно

лошко разматрање стога ћемо га посма

трати као случајан налаз, али веома ре

дак у неолиту централног Балкана. 

Захваљујуtш очуваности, изгледу и ор
наментици, модел се може сврстати у 

култне предмете од несумњивог интере

са за проучавање религиозног и духов

ног живота људи неолитског времена. 

•
А 

ц 

Сл. 2. а-д. Модел пеhи нз Винче 
Fig. 2 a-d Modcl of oven from Vin~a 

б 

Модел пећи је антропоидног изгле

да. делимично оштећен, израђен од 

печене земље сивомрке боје. Спо

љашња површина је равна, углачана, 

док је унутрашња слабо обрађена. 

Дебљина зидова калоте код отвора је 1,3 
ст, а дна 1,5 cm, висина пећи износи 6,5 
ст, док је пречник 12,0 ст. Пећ је у осно
ви кружног облика. са елипсоидним от-

~ Пеh је доспела у Музеј 1970. године поклоном 
непознатог дародавца. У Књизи инвентара на

вод11 се да је модел са локалитета Ора у Прога

ру. Аутор овог рада је проверавао литературу и 

није установ110 помшьањс таквог локалитета. 
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Сл. 3. Модел пеlш из Медведњака 
Fig. 3 Modcl of oven from Medvcdnjak 

вором за ложиште. Горњи део калоте је 

уоквирен пластично моделованим рука

ма, од рамена до шака, које су савијене у 

лактовима и пружају се према отвору 

пећи. Недостаје међутим, глава са вра

том, која израста из рамена. Груди су на 

месту које одговара постојеhој схеми 

људског тела означене полумесечастим 

урезима (сл. 1). Зидови калоте су 
украшени дубоким, косим, паралелним 

линијама, које су међусобно повезане по 

одређеном распореду. Треба нагласити 

да недост~е део пода према отвору 

пећи, тако да се не може тачно одредити 

колико Је штрчао изван њега. 

Други примерак овог типа сличан је 

нашем и потиче из Винче, а М. Васић6 га 

је определио као шлем. Украшен је на 

предњем делу пластичним ојачањем 

које се издиже у фрагментовано ис
пупчење, због којег је и Васић био у не

доумици карактеришући га као мамузу: 

Међутим, на топографској карти, на гран11<rном 

појасу юмеђу Прогара и Петровчнhа, налази се 

потес Орачко поље, што би могло да указује на 
могуl1ност да модел потиче отуда. 

6 Bac11h М., 1936. ор. cit., ХХ1. 
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Сл. 4. Модел пеlш из Слат11на 
Fig. 4 Model of oven from Slatino 

у ствари, ради се о истој стилизацију ру

ку сави1ених у лактовима и глави са вра

том. На темену је орнамент од урезаних 

линија у облику ромбова уметнутих је

дан у други, а на зиду су траке у виду ме

андра (сл. 2). Треhи модел је откривен у 
Медведњаку код Смедеревске Паланке,7 

и по форми је много сличнији прогар
ском примерку од претходног (сл. 3). На 
њему се, такође, налазе сегментно пред

стављене груди, а на средини предњег 

дела калоте видљиво је оштеhено ис

пупчење које се. највероватније, 

завршавало главом. Украшен је по це

лој површини урезаним меандрастим 

линијама и стоји на постољу, са две пра

воугаоне странице декорисане спирал

ним урезима. Уз модел је пронађено 

шест хлепчиhа од непечене земље, а це

ла композиција је стајала поред великог 

стуба, удаљена око два метра од велике 

пеlш у југоисто,rном делу кyhe.R С обзи

ром да је на поменутом локалитету про-

7 Стално Б., Позн11 неол11т, у Неол111Тi на тлу Ср
бије, Београд 1977, 15-17. кат. бр. 160: Крстић 
Д" Праистор11ја, у Археолошко б.1аzо Cpбll)e, 
Београд 1983, кат. бр. 11. 

х Податке о моделу са овог локал11тета доб11ла 

сам од колеге Р. Катунара 11з Музеја у Смеде

ревској Паланц11, коме се овом пр11л11ком зах

ваљујем. 

ч Katu11ar R" Neolitska naselja u do/ini Jasenicc, Вео-
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Сл. 5. Модел пеhи нз Валпча 
Fig. 5 Model of ove11 from Vala/! 

нађена и куhа са ритуалном групом 

предмета, коју чине посуда за жито и 

150 кугли од печене земље,9 могуhе је да 

је и у овој кући постојало нешто слично. 

У сваком случају, постављање модела 

на престо и стављање хлепчића око ње

га дају му посебан култно-религијски 
карактер, везан за огњиште у коме је 

концентрисана одређена духовна и нат

природна снага. Најинтересантнији од 

свих модела у овој групи свакако је пеh 

из села Слатина у Бугарској, 111 украшена 

мрежом квадратних поља на КОЈОЈ 1е 

сачувана фалусна форма фигурине, која 

је истовремено служила и као дршка 

(сл. 4). Ову пећ чини посебно занимљи
вом таблица угравирана на њеној осно

ви, која представља календар, што пока

зује и астрономске визије човека из 

епохе раног халколита. 

Другом типу би припадао модел 

пећи из Валача,11 откривен у једној кући, 

по форми и облику веома близак 

grad, 1988, 28-29; Галовиh Р" Неолитска ритуал-
11а група из Смедеревске Паланке, ЗР//М Vlll, 
Београд 1975. 21-30. 

111 Tcholшdjicv S., ор. cit., 72-75. 
11 Tasic N" za"гSna istrazivanja па praistorijskom 11a

sclju kod Valata, G/asnik \1и7еја Kosova i Meto/1ije, 
JV-V, Pri~tina 1959-1960, 19, Т. 1, sl. 1; Архео
лошко благо Косова 11 Memoxuje, 09 11еолшТtа 
90 раноz сре9њеz века. Београд 1998. Каталог. 
кат. бр. 86. 



претходним моделима, с том разликом 

што на полулоптастој калоти нема 

представе руку и груди, већ само уреза

не декоративне траке испуњене црве

ном бојом (сл. 5). На задњем делу кало
те се налазило мало испупчење, које је 

имитирало затварач за одвод дима из 

пећи. Треба напоменути да је на овом 

локалитету, према речима аутора, про

нађено више оваквих фрагментованих: 

макета. 1~ Такође, можемо навести модел 

из Плочника,'3 са калотом потковичас

тог облика, украшеном урезаним ли

нијама (сл. 6). Овај облик модела је 
можда најверодостојније подражавао 

стварни изглед калотастих пеlш, чија је 

практична намена била замењена сим

боличном представом посвећеној ритуа

лу у култу неолитских земљорадника. 

Код трећег типа, на неким модели

ма куhа из Породина,14 уместо оџака су 

се налазили цилиндри са антропоморф

ном представом на врху који су били 

шупљи, поцрнели и директно повезани 

са отвором на поду, што упућује на 

њи.хов, сасвим сигурно, култни карак

тер, везан за неки обред са ватром (сл. 
7). Занимљив је примерак са истог лока
литета 1 ~ на коме је кров приказан у 

облику попрсја, што је само доказ да це

ла домаhинства, а не само поједина мес

та у њему, стоје под заштитом 

одређеног кућног божанства (сл. 8). На 
једном жртвенику-моделу из Маџара16 

спојени су антропоморфна фигура жене 

и архитектонска представа куће у једну 

12 Tasi~ N., ор. cit., 19. 
13 Сталио Б., ор. cit., 15-17, кат. бр. 226. 
14 Porodin, 1960, op.cit .. 24, Т. Vll. 1, 2; Т. XXXIV, 1, 2; 
1 ~ Симоска Д. , Санев В., Тумба с Лородин-рани 
неолит, Пра11сГйор11ја во ttенГйрална Пелаlо

нија, Битола 1976. 33-35, сл. 91 , кат. 47. 
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форму. те је на тај начин постигнута 

култна и религиозна целина (сл. 9). Фи
гура симболише Богињу мајку, Велику 

мајку као заштитницу куhе, породице, 

хранитељице са великом аnотропејском 

моћи и многим божанским функцијама. 

* * * 

Појава оваквих модела, без обзира 

на њихову различиту функцију, свакако 

говори о веома важној улози и значају 

ватре као основног покретача свеукуп

ног човековог живота. Отуда није ни 

чудно да ватра, код многих народа од 

праисторије до данас, добија култно, 

митско, скоро божанско место. 

Сл. 6. Модел пећи из Плочника 
Fig. 6 Model of oven from Plocnik 

Ако се вратимо у далеку прошлост, 

још у палеолитско доба, у многим 

16 Санев В., Неолитско светилиште од Тумба во 
Маџари, Скопско, Maccdoniae acta Aгchaeo/ogica 
9, Прилеп 1988, 17, сл. 7. 
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пећинама, Крапина, Поточка Зијалка, 

Градац, Рисовача, 17 поред других арте

факата, пронађени су и остаци пепела и 

угљена, што је само доказ да је тадашњи 

човек умео да користи ватру. Најверо

ватније да је први контакт човек имао са 

ватром коју су у природи изазвали гро

мови или вулканска лава, што је код ње

га изазивало огроман страх од непозна

те силе којој је одмах приписао натпри

родну моћ, поистовећујући тако приро

ду са божанством. У почетку је осећао 

опасност од ње, али временом је научио 

Сл. 7. Модел куће из Породина 
Fig. 7 Modcl of house from Porodina 

да ватра има и добре особине, може да 

га загреје, заштити ноћу од животиња 

или осветли простор у коме живи. Тако 

је постепено преносио ватру у своју ко

либу, где се она из неприступачног 

божанског обличја полако претварала у 

17 Gorjanovic К. D" Pratovjek iz Krapine u Hrvatskoj, 
Glasnik Нгv. ргiгоd. dn1stva 22, ргvа ро/. 1-10, Za
greb 191 О; Brodar S" Brodar М" Potocka Zijalka, vi
sokoalpska postaja aoгignacienskih lovcev, LjuЫjana 
1983, 159; Гавела Б" Ископавања на палеолит
ском локалитету Пеhине под Јерининим брдом 
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човековог пријатеља, сапутника, творца 

који походи и посматра своје дело, коме 

се и даље прилази као светињи. Пошто 

се ватра у природи палила и гасила сама 

од себе, представљала је покретљиву 

достојанствену природну снагу, коју 

човек сада преноси у огњиште да би је 

задржао на Једном месту и стално 

одржао, па тако и огњиште постаје 

предмет достојан божанског пошто

вања. Оно постаје центар око којег се 

одвијао целокупни живот једне породи

це. Служило је за спремање хране, 

обављање различитих верских обичаја; 

поред огњишта су доношене важне од

луке, око њега се рађало, умирало и 

сахрањивало, па је због тога заузимало 

најистакнутије место у кући. Ту су оби

тавале душе предака којима су при

ношене жртве и обављао се домаћи 
култ. Отуда се и данас у нашем народу, 

нарочито у сеоским срединама, за прос

торију у којој је огњиште каже куhа, и 

обратно, за целу кућу се каже 

o'i.њuu1iue.'8 То има изузетан животни 

смисао у трагању за прошлошћу и пре

цима, а такође и моћ свеопштег пои

мања будућности. 

Уз огњиште иде и пећ као потпуно 

затворен простор, где је човек још више 

сажео ватру, успевајући тако да је дуже 

одржи упаљену, а истовремено, добро 

загрејани зидови послужили су му да у 

њој испече хлеб или припреми другу 

врсту хране. Нарочито се у време 

винчанске културе манифестују раз

личити облици религијског живота ве

зани за земљорадњу, домаћинство, по-

у Градцу код Крагујевца, Гласник САН 111, Бео
град 1951, 308: Исти" Рисовача код Аранђелов

ца, Сiйаринар XI, 1960, 225-228. 
ix Тројановић С., Bai'iipa у обu<tајима 11 жuвойlу 

Срйскоz наро9а, Београд 1990, 35. 



себно за просторије у којима се чувала и 

припремала храна. Велики број фигури

на и других предмета у које су инкорпо

риране натприродне силе и који чине 

традиционалне елементе култа неолит

ских земљорадника, налажени су поред 

огњишта, пећи, силоса, разбоја, што нам 

говори да су та места била сакрализова-. 

на и да су под заштитом одређеног 

кућног божанства . Да су огњишта и 

пеlш заиста имали улогу светилишта и 

жртвеника у домаћем култу, потврђују и 

налази фрагмената руба огњишта и 

пробушених плоча - решетки, које су 

биле саставни елементи огњишта, от

кривени на Бањици,19 у чијим отворима 

су свакако могле да стоје различите фи

гурине при вршењу магијско рели

гијских обреда.20 Такође, модели пећи су 

имали улогу жртвеника или су пред

стављали одређено божанство коме су 

се људи молили, а могли су и да их носе 

са собом као амајлију, како би увек има

ли везу са домом и заштиту. У сваком 

случају, модели пећи су могли да пос

луже у ту сврху, односно да се у њих ста

ви жар и понесе на пут, да би се запали

ла ватра, можда обредна, и да путника, 

истовремено, дух домаћег огњишта 

штити од урокљивих сила, болести и 

других зала. И "Јее man" , који је про
нађен смрзнут високо у Алпима, имао је 

у торбици од брезове коре жар замотан 

у свеже листове јавора, који су служили 

као термичка изолација.21 Могуће је да 

је и он ове жишке носио да негде на ви

совима запали обредну ватру како би 

умилостивио своје божанство. И данас 

19 Цермановић А, Тодоровић Ј., Бањшш насеље 
винчанске кутТtуре, Београд 1961 , 58. 

20 Пассек Т., Пер1ю9изаии в Пiрийillьських йосе

леннi, 1949. 50, Ј . наводи да се на једној плочи из 

Владимировке налази углављена статуета. 
21 Egg М. - Spindlcr К., Die Gletschemшmie vom ende 

МОДЕЛ НЕОЛИТСКЕ ПЕЋИ ИЗ ПРОГАРА 

код Срба постоји обичај да се на брдима 

пале ватре на Јовандан (24. јун /7. јул) , у 
време летњег солстиција, када је Сунце 

на врхунцу своје моћи, јер му од тада по

лако опада снага. Разумљив је покушај 
људи да паљењем обредне ватре од суве 

брезове и трешњеве коре, које лако го

ре , такозване лиле, на тај начин под-

Сл. 8. Модел куће из Породина 
Fig. 8 Model of bouse from Porodina 

стакну сунчеву снагу која му је у том мо

менту потребна.22 

Да су модели пећи заиста пред

стављали божанство ватре, огњишта, 

заштитника куће и породице, указује и 

њихов антропоидни изглед. Модело

вање руку, груди, и вероватно главе, на 

пећима из Прогара и Медведњака, а на

рочито фалусоидне дршке на пећи из 

Слатина, доказ је да се ради о 
одређеном кућном божанству, поштова-

der steinzeit aus dеп бtztaler Alpen, Jahrbuch RGZM 
39/ 1 ( 1992), Mainz 1995, 10-11, 112- 1 1 3, АЬЬ .26, 
FarЬtaf. XV. 

22 Требјешанин Ж. , Култ и симболика ватре у ми

тологији и религији Срба, и цитирана литера

тура, поговор у. Тројановић, С. , ор. cit., 416. 
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ЬИСЕl\ИЈА 111:. Ј РОВИЋ 

ном од стране порщџще. Kol\le су свака

ко приношене жртве. Модели нсhи и 

куhа су ве·,н1шт за куhн11 култ "поро

дичног ОГIЫIШП\". чија заш Ј'ИТНil'!Ка 

снага ..... юже бити појаt~ана 11 урезивањсl\1 

змије на крову.~' заштитнице куће. што у 

комбинацији са фалусно\t фнгуриноl\f 

сугерише семантичку везу 1131\fеђу зм11је 

чуваркуће ll tIQBCKa ЋlШТИТНИЮl поро
дичног огњишта . Њ11хов и·3r·лед подсећа 

и на 11росо11uмuрфнс 11оклопцс. који су. 

са свој11м мисп1чю1м очюш, имали апо

тропсјск11 значај, штитеlш садржај посу

де на којој су стајали од урокљивнх сила. 

На поменутом моделу 113 Слатинач 
угравиран је календар на основици. са 

пољима обојеним црвеном бојом. што 

нам говори да јс очигледно садржавао 

драгоцене информације које није било 

потребно гледати стално. 11 юю такав 

стављен је на култни а не на употребни 

предмет. Систем различитих уреза по

казује да јс у питању лунарни календар 

на коме јс оз1шчсн број месеци у 1·од1ши 

и број дана у месецу. Пrсдставу кален

дара имамо и на култној сцени нз 

Овчарева.-=5 на којој прикюани сош1rни 

и биљни знаци говоре о природноr-1 ци

клусу кретања Сунца и ратарскич ци

клусима везаним за сетву жита. ЈЬено 

откриће је дало могуlшост 'Ја претпос

тавку о 11остој<tњу рювијеног култа Сун

ца. Месеца и дру~ их природних стихија. 

којима је сцена носвеt1ена. Појава ка

лендара јс веома :тачајнn за људе раних 

3емљораднич~..:их култура. чија је произ

водња у великој мери 3ависнла од вре

!\1енских услова и годюшыrх доба. Дру

гим речима. нп Једну радњу прlfl\штивнн 

човек нс би био у стању да обави без 

11ажљивог rюсматрања 11роцеса природе 

: i Tclюh'1tlJJC\ S .. 1 '1ХХ. ор. cit .. 72. 

:• Ис~ 1t. 73. 
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и чврстог веровања у ње1·ову правил

ност. Овако богат с;щржај н сложеност 

uрюшенталне КО!\!lюз1щнје најбоље ос

ветљава духовну страну живота древ1юг 

човека. и дозвољава 11ретпоставку о 

постојању одређене л11tпюсп1 која јс би

ла упуhенn у ове тајне 11 б<:шнла се ю
вођење!\1 верских оuреда. Све ово ука-

Сл. У Модел куlн: 11·3 Тум6'1 у Маџаrи Скunско 

1:1~ . 9 ~todcl of hvu~c fru111 I'tlmba iп ;l.\ad1'.iri Skopsku 

·3уј1:: да су најстс.1р11ј11 зсмљорадшщи 11 

сточари. поред мш·ије и култова. и~шли . . 
и разВИЈt.:На релпги,1ска схватања. ::i са 

уrютр~бом мt:тала појављују ct: први ми

тов11. као и астроно:\fска сюнања. нр11ла

гође11а 1ы1хuвим 1ютреGама и условима 

живота. 

z.~ Тодорова Х" Василсв В .. Янушсв11ч 3 ., Ко
ва чена М .. 13 ьласн П" Овчарево. Соф11я 19Ю, 
92. т. \11\, 1''111-3. 4-7. 



Ако поrледаЈ\tо време н 11рос1ор на 

ко:'>н:: ес јављају модели пећи 11 кућа 

~южемо доћ11 до следсtшх ·.ншажања. 

Поменути предмети ес срећу на целој 

тср11тор11.ј11 Балкана 11 щ>едстављају сас
в11м орпrшrnлна у:'>1ет111r<1ка оствuреља. 

i.:oja су служила одређеюш духовним 

нрсокушщијама тадашње 1rопулацијс. 

која је имала разв11_јен кулпю-ре:ш

г11_јсюr живот. Прнсутшr су у ра ·ш11чп·п~м 
културниЈ\t гру1~ама од старија неолита 

до броюшюr доба. Модели кућа са ан

троrюморф1111Ј\1 цн;тндроч уt-.н::сто оџа

ка. и прсдстаном Богиње мајке. прпn<\
дају крају сл1р11је1 · 11 средњем псолпту 11 
представљију Дt>сти 1половш1у репю

тшну појаву ва територији Македоније. 

која се детерми1шше као класична фаза 

породннскс 1 ·рупс20 и културне групе 

Маџаре-Говрлево-Зелениково.п 

Модели пеtш су карактеристична 

појава ·.ш сам крај в1111чанске културе у 

Србији. и на Косову 11 Метохији. Cpcl1y 
се у насељима са вео~1а богатом 11 нсо

бпчном антроrюr.юрфном и зооморф

но~1 ш1аст11ком. у којој су нароч11то зас

тупљена митска бпl1а. тако·шаю1 "ксн

·1 аурн, " која щ)сстављају кочбинацнју 

људске и животињске фшуре. Њихова 

rюјnва. кnо и велики број жртвеника, на

води истраживаче на помисао да су 

можпа цела насеља. или rюједшш дело

ви, 611л11 верски центри. Култно-астро-

1юмсю1 модели н сце11с пз Слат11на и 

Овчарева у Бугарској датују се у позни 

е11еол11т. у I фазу Коџадермен-Гумслнн
ца Караново VI. која захвата вел11ку тс
рнторщУ. Ова веза даље се наставља на 

пруги hултур1111 ~реал. Кукутс1111-Трп

пољс. у KOl\te се Tal'l:oђc cpet1y Ј\!ОДСЛН 

кућа. 

:ь Gaiasani11 1\1" Vcll1sk11 rorodin,ka grнra. PJZ 11. Sa 
rajC\O 1979. !Uli. 

1\ЮДЕ.11111 :0~1111 СКЕ !lГ:ЋИ ИЗ ПРОl'АРА 

Овако вс1шкп хронолошкп и .култур

н11 окв11р нружа ним могуlшост да сагле

дамо веома важне мо~1енте у матери1ш1-

ном. духовном и социјалном животу 

древних становш1ю:1 Балкана. Са rюјавl>М 

ссдентар~вма. ·3емљорадљс 11 сточарства. 
људи су ток<ш неолита сво.1у духовну 

нажњу усмсрnвал11 према божанству 

11лод1юсти, олпче1юм у Велнкој м<lјцн. 

очекујуl111 бољи род својих усева п про

дужетак нре1·е уопште. Крајем неолита 11 

током енеолита учестао је број фигурина 

са мушкиr.1 атрибутима. нпо се може ту

мач11п1 као даваље већа улщ·е мушкарцу 

у соцнјално-друштвсщщ животу. Не тре

ба ·щпеМЩЈIПlf llИ чшьсшщу да је у овом . . 
rч~р1юду. са по3аво\\1 нових популаци3а. 

повеl;ана 11 улога мушкарца као ратника 
па нсм1шовно долn·.ш 1'0 ствараља 

мушког божанства, пандана Великој 

мајци. коме су могле бити посве!1ене раз

л11чнте представе . Антропоморфна фи

гуршш на моделима кућа свој11!\1 ставом 

запета оличава моћну бuг11њу. заштитни

цу куl1с 11 хран1псљ1щу. док би антро110-

1щю1 модели псlш могли 11мат11 улогу 

мушког божанства, зашт1пнню1 ватре и 

огњишта. у коме је конце11тр11сана 

огромна сна~-а. I Inжалост. само је на мо
делу 113 С1ат11на сачувана ручица са 

преде1«шом фалусне ф11гур11не, док су 

код осталих модела ·3авршеци у облику 

испупчења на предњем делу калоте само 

деш1м11ч1ю сачувшш или поломљепп. та

ко ДLl ес не може поуздано дефинисати 

њихов IВЈ'Лед, па н ову претпоставку тре

ба узет11 са рс'3ервом. Свакако. не треба 

одбацити чињеницу да јс у бог<\тој тради

Цl!Јlf юраде култних предмета у винчан

ској култури постојала предиспозпцпја 

'Ја појаву једно~ · овnквог Gожанства. 

27 Санс.:н В , ор. с11" 27. 
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БИСЕНИЈА ПЕТРОВИЋ 

MODEL OF ТНЕ NEOLIППC OVEN FROM PROGAR 
Biseпija Petгovic 

Models аге specific kiпd of miniatuгe clay 
objects tlшt оссuг iп Ње pгehistoгic cultuгes fгom 
the Еагlу Neolithic pcгiod to the developcd Metal 
Age. This group consists of models of houses, 
ovens, shrines, altaгs ог otheг objects of specific 
purpose. For the time being oven models are 
extremely гаге finds at pгehistoric sites and that 
reveals that they real\y had distinguished гоlе and 
position in the life ofpгehistoгic community. From 
the Vinca culture territory within Yugoslav region 
\ve kno\v thгee oven models while the fourth опе, 

fгom Vinca, which М. Vasic identified as helmet 
should Ье mоге convincingly classified as oven 
model accoгding to its forrn and similaгity with 
otheг specimens. Very inteгesting oven model 
oгiginates fгom village Slatino in Bulgaгia. ln the 
same way the пюdels of prehistoгic houses гесогd
еd within vaгious cultures, e.g. Tripolye ог Porodin 
wеге cult objccts very important for demonstrating 
гeligious belicfs of the people of that time. 

Fo1· the time bcing oven models аге extreme 
Ју гаге finds at prchistoric sites and that гeveals that 
they really had distinguished role and position in 
the life of prchistoric community. From the Vinca 
cultuгe territory within Yugoslav гegion v.1e know 
three oven models while tbe fourth опе, fгom 

Vinca, which М. Vasic identified as helmet should 
Ье more convincingly classified as oven modcl 
accoгding to its forrn and similarity with other 
specimens. Vcry interesting oven model originatcs 
fгom village Slatino in Bulgaria. ln the same way 
tl1e models of prehistoric houscs recoгded within 
vaгious cultuгes, e.g. Тгiроlуе or Poгodin werc cнlt 
objects very important for demonstrating гeligious 
beliefs of the people of that time. 

According to existing evidence and on the 
basis of shape and engraved omaments we distin
guisl1ed threc model types of different purpose. 

Туре 1 - Oven models of anthropoid appear
ance and with engraved calcndaг tаЫе that repгe
scnt the most elaborate cнlt and religious objccts 

Турс fI - Models ofЬread O\'ens ofthe domed 
shape \vith diversified decoгation. 
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Туре Ill - Models of houses with chimney 
shaped as cylindгical anthropomorphic figuгine 

that wеге in the household cнlt гelated to the 
hcarth. 

Models of the Neolithic ovens fгom Pгogar, 
Vinca, Medvednjak and Slatino in Bulgaгia belong 
to the fiгst type. Modeling of arrns, bust and ргоЬ-
аЫу head and especially the phallic handle on the 
model from Slatino is confinnation that models 
represented specific deity, guardian of the house, 
fiгe, hearth and family. Also introduction of calen
daг is very important fог the early farrning com
munities as theiг pгoduction depended to the great 
extent of wcather conditions and seasons of the 
уеаг. 

In otheг words pгimitive man would not Ьс 
аЫе to perfonn not а single activity without caгe
ful observation of natural pгocesses and stгong 

belief in theiг consistency. All tl1is indicatcs that 
carliest fanneгs and stockbreedeгs bcsides magic 
and cults had also stгong гeligious ideas as well as 
astгonomic knowledge suitaЫc fог their needs and 
life conditions. 

Models from Valac and Plocnik decoгated 
only with engгavings belong to the second type. 
Tltis model shape гesemЫes peгhaps most accu
гately the геаl domed ovens which pгactical pur
pose was гeplaced with symbolic гepгesentation 
intcnded for the ritual as part of cult of the 
Ncolithic fanners. 

Some house models from Porodin, classified 
as the tl1ird type, bave instead of chimneys the 
cylinders with anthropomorphic figurine on the top 
ог the entiгe roof was modeled as femalc bust and 
it suggests that entire household and not only spe
cific places within it were protected Ьу certain 
domestic deity. On the model from Madzari fig
uгine symbolizes Motheг goddess, as thc pгotector 
of the house and guardian of the family with gгcat 
apotropaic power and many divine functions. 

These objects were found in the entire territo
ry of the Balkans and they represent utteгly origi
nal artistic achievements that assisted certain spir-



itual interests of the population. Т\1еу are discov
ered in vaгious cultural groups fro111 t\1e Early 
Neolithic to the Bronze Age. Mode\s of houses 
with anthropo111orphic cylinder instead of chimney 
and representation of Mother goddess date fгom 
the end of Еагlу Neolithic and from Middle 
Neolithic and could Ье understood as rather isolat
ed regional phenomenon in Macedonia, identified 
as classic phase of Porodin group and cultura\ 
group Mad:Zare- Govrlevo- Zelenikovo. Oven 
mode\s are objects characteristic for the very end 
of the Vinca cultшe in Serbla and in Kosovo and 
Metohija. Cult and astronomic models and scenes 
trom Slatino and Ovcarevo in Bulgaria are dated in 
the Late Eneolithic, in the phase I of Kogadermen
Gumelnita-Karanovo VI that covered rather large 
territory. This connection continues in other cul
tural area of Cucuteni-Tripolye where the house 
models were also recorded. 

МОДЕЛ НЕОЛИТСКЕ ПЕЋИ ИЗ ПРОГАРА 

Such vast chronological and cultural frame
\vo1·k offeгs us the possiЬility to comprehend vегу 
important moments ofmaterial, spiritual and social 
life of the ancient inhabitants of the Balkans. With 
introduction of scdentary life, ag1·iculture and 
stockbrecding people of the Neo\ithic directed 
their spiritual attention to the deity of fertility per
sonified as Great mother, lюping for better crops 
and more animals. Ву the end of Neolithic and 
during the Eneolithic period number of figurines 
with ma\e attriЬutes gradually increased and that 
could Ье explained as more important role of man 
in the social 1ife, so inevitaЫy the male deity was 
created as partner to the Great mother. 
Anthropomorphic figurine on the house models 
according to her posture really personifies power
ful goddess, protector of the house and guardian of 
the family while anthropoid oven models could 
have the role of male deity, protector of fire and 
hearth, where immense power is concentrated. 
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