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Предговор

 На локалитету Медведњак у Грчцу, надомак Смедеревске 
Паланке, налазило се неолитско насеље веома израженог 
верског карактера, из раздобља 6200-4500. године пре н. е. 
што га, према трајању али и осталим карактеристикама, чини 
јединственим у Европи. Такав његов статус потврђују стотине и 
стотине обредних предмета који се предочавају у овој књизи. Да 
баш на том месту никне једно изразито велико насеље необичног 
карактера, допринеле су, свакако, и неке особености самог 
места. Наиме, та локација има нека посебна обележја, од свог 
изгледа, до појава које се на њој збивају, а које су могле да утичу да 
баш тамо настане и да се веома дуго одржи насеље наглаше-
ног култног садржаја. На пример, по разуђеном брежуљкастом 
ободу котлине могао се идеално пратити годишњи сунчев 
пут и двадесетосмодневни месечев циклус. Неколико пута 
годишње овде се догађа необична појава; при изгревању, Сунце 
обасја западну половину потковице која окружује брежуљак 
Медведњак, а на заласку – то понови са источном половином, 
тако да тих дана предео добије невероватну златну круну. 
Слично се догађа и при изласку и заласку Месеца, када се на 
врхове неколико највиших брежуљака спусти сребрнасти 
месечев срп. 
 Ретко где као на Медведњаку, тако упечатљиво може да 
се осети први дах пролећа, мирис тек пробуђене земље после 
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мразовитог сна, зелени пут развигорца, необичан, кристални 
звук овдашњих поточића, насталих од безбројних извора, 
појачан уским коритом у коме се сударају сићушни белуци. 
Околне узвисице као да су ту намерно постављене да одбијају 
студене ударе реског северца и затворе прилазе плаховитој 
кошави, не спречавајући прве сунчеве зраке да пробуде 
уснули живот на том месту, већ их, касније, током целог дана, 
штедро расипају по свим деловима ушушканог места у сред 
увале. Са тог места, преко безбројних врбака, који скривају 
сеновиту Јасеницу, пуца узбудљив поглед ка Дунаву и огромној 
моравској долини која се простире у недоглед. А кад загрми, 
овај бајковити предео претвара се у страшно гротло у коме се 
сударају, појачавају и гуше одјеци невремена, а свећице, које 
ките брежуљке, уз вишеструки ехо громова, скрећу пажњу  да 
постоје моћни господари небеске ватре и воде, творци живота, 
обнове и радости али и суше, поплаве, земљотреса, пожара, 
болести, смрти, непријатељства, уколико им се не исказује 
одговарајуће поштовање и не приносе жртве… Занимљиво је 
да је ова локација, на којој је постојало вероватно најзначајније 
насеље винчанске културе, остала трајно ненасељена све до 
недавно, и да је, поред све своје питомине и лепоте, добила 
упозоравајући назив Медведњак, место где се коте и бораве 
медведи.
 Приближно 1000 предмета приказаних у овој књизи 
са неолитског култног насеља Медведњак, документују до 
сада мање познате аспекте протостарчевачке и винчанске 
заједнице, као што су вера, календарско знање, мерење 
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времена, астрономија, знаковно обележавање бројчаних 
вредности, прорицање, контакти са удаљеним заједницама... 
О свему томе сведоче најлепше и најиндикативније фигурине 
антропоморфног обличја с ових простора и други веома 
атрактивни предмети од керамике, кости и камена:  месечеви и 
сунчеви календари приказани на зубима дивље свиње, рачунски 
записи урезани у кости, астрономске справе, најстарији 
секстанти, инструменти за гатање, лични украсни предмети 
(огрлице, наруквице, минђуше, прстење, привесци…), могућно, 
и звездане, астролошке карте…  
 После локалитета Појате-Појила у Белици крај Јагодине, 
Медведњак је друго налазиште према броју камених, коштаних 
фигурина и других атрактивних предмета протостарчевачке 
културе и из старијег неолита уопште. Они доказују да нису 
постојале такве препреке које би спречиле да ранонеолитски 
човек из Поморавља изрази почаст највишој сили, и то, у 
најскупљем материјалу у неолиту Европе. Протостарчевачки 
Бог Сунца од кости из Медведњака, са укупно 12 прстију на 
ногама и рукама и сунчевим диском на горњем делу тела, је 
најстарија, недвосмислена и веома успела уметничка креација 
идеје главног бога, Бога Сунца.  Схематизовани Бог Сунца, 
такође, од кости са 12 жлебова на својим ногама и главом у виду 
сунчевог колута, скоро истоветан познатом примерку од камена 
из насеља Лепенски вир, доказује да су постојале и те какве 
везе у најосетљивијој, духовној сфери између раног неолитског 
света у Поморављу и позномезолитског друштва у Ђердапу. А 
биће са Медведњака, које уједно представља човека, птицу, змију, 
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вегетацију и порођај, је најкомплекснија симболичка представа 
обнове свеукупног живота. Донекле слични примерци 
ритуалних предмета са неколико локалитета из старијег 
неолита у Бугарској, доказују да су ранонеолитске представе 
доспевале веома далеко од свог матичног подручја и да су 
привлачне верске и друштвене идеје чиниле најпрестижнију и, 
несумњиво, најпродорнију и најпожељнију „робу“. 
 У време протостарчевачке културе постојало је више 
регионалних култних средишта, као што су Пољна, Страгари, 
Дреновац, Белица, Дивостин, Церовац, Ћовдин, Дероње и 
Медведњак, могућно и друга, која се веома разликују према 
изгледу и значењу обредне пластике, као што је то случај и са 
ранонеолитским културама на Блиском и Средњем истоку. Такво 
стање указује да су ти обредни центри настали као одговор  
на неко посебно верско надахнуће. Ипак, култни предмети са 
наведених локалитета у Поморављу указују да су сва та насе-
ља упражњавала обреде посвећене првенствено плодности, 
Сунцу и Месецу, а да су разлике у њима и сакралној архитектури 
последица локалног тумачења истих верских начела. 
 Медведњак је једини винчански локалитет са којег 
потичу фигуралне гравуре у кости, камену и керамици, 
статуете антропоморфне анатомије, лични накит од кости 
као што су минђуше, прстење, пекторали и огрлице и 
„портрети“, човеколике главе од различитих врста облутака…. 
Антропоморфне фигурине са Медведњака, не само да су 
најбројније, најквалитетније, најлепше и најразноврсније у 
оквиру винчанске културе, могућно и у млађем неолиту  уопште, 
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већ су и најбогатије својим значењем. Настанак те пластике не 
може се објаснити угледањем на одређене уметничке узоре, 
већ као надахнута материјализација неолитских верских 
мисли, у чијем је средишту обнова живота. Тек су фигурине 
са Медведњака, које су, иначе, експлицитног и сугестивног 
значења,  омогућиле да се сагледа сва сложеност винчанске 
религије. Оне доказују да се верске идеје временом обогаћују, 
мењају па чак и негирају. Иконографија фигурина сведочи 
о успону и опадању винчанске културе, на један, помало 
парадоксалан начин; највеличанственије и иконографски 
најбогатије фигурине прате крај зенита и раздобље опадања 
те млађенеолитске културе, када се масовно усвајају, чини се 
доста некритички, стране верске, али и, вероватно, друштвене 
идеје, углавном из Потисја, доњег Дунава и источних делова 
Балканског полуострва, што је, индиректна последица размене 
добара, али и других веза.
 Све религије покренуте су из једног центра; имајући на уму 
чињенице које су дате у овој књизи, реално је очекивати да је ту 
улогу имао и Медведњак у оквирима винчанске културе.

Милорад Стојић

вертикалне, а испод очију - две хоризонталне дужи. Врат је 
кратак. У целини су приказне руке са прекрштеним шакама на 


