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Се ле на  Ви т е зов ић 

СТУДИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРАИСТОРИЈСКОЈ 
АРХЕОЛОГИЈИ

СА ЖЕ ТАК: Про у ча ва ње тех но ло ги је од у век је чи ни ло око сни цу ар хе-
о ло ги је, као на у ке ко ја се ба ви про у ча ва њем људ ских дру шта ва на осно-
ву ма те ри јал не кул ту ре. Те о риј ски и ме то до ло шки окви ри су се ме ња ли 
ка ко се ди сци пли на раз ви ја ла, и ве ли ким де лом се осла ња ју на ан тро по-
ло шке те о ри је. У овом ра ду би ће дат пре глед ак ту ел них ме то да и те о риј-
ских при сту па, ко ји у све ве ћој ме ри за го ва ра ју са гле да ва ње тех но ло ги је у 
ши рем дру штве ном и кул тур ном кон тек сту, и на ро чи то ста вља ју те жи ште 
на раз ло ге ода би ра по је ди них тех но ло шких ре ше ња у од но су на дру ге. 
На при ме ру тех но ло шког при сту па у ана ли зи ко шта не ин ду стри је у нео-
ли ту цен трал ног Бал ка на, би ће по ка зан зна чај про у ча ва ња тех но ло ги је за 
ана ли зу дру штве них и еко ном ских од но са код пра и сто риј ских за јед ни-
ца, као и прав ци за бу ду ћа ис тра жи ва ња. 

KЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан тро по ло ги ја, ар хе о ло ги ја, тех но ло ги ја, пра и сто-
ри ја, нео лит, ко шта на ин ду стри ја, рас по ла га ње си ро ви на ма, за нат ска спе-
ци ја ли за ци ја

Тех но ло ги ја је сву да око нас, тех но ло шке про ме не и но ви из у ми 
увек при вла че ве ли ку па жњу, и у про шлост се че сто по сма тра кроз при-
зму тех но ло шког раз во ја. Про у ча ва ње тех но ло ги је чи ни око сни цу ар хе о-
ло ги је, као на у ке ко ја се ба ви про шло шћу на осно ву ма те ри јал них тра го-
ва ко је је чо век оста вио – од сит них ар те фа ка та па до при род не око ли не 
ко ја је чо ве ко вим деј ством из ме ње на. На гла си ти да је не што тех но ло шко 
у ар хе о ло ги ји, зна чи ста ви ти кон цепт тех но ло ги је у сре ди ште те о риј-
ских про у ча ва ња, од но сно ба ви ти се про у ча ва њем не са мо фор ме пред-
ме та, већ и чи та вог ни за тех но ло шких фак то ра, од ода би ра си ро ви не, 
пре ко на чи на упо тре бе, па све до раз ло га за пре ста нак ко ри шће ња. 

ТЕХ НО ЛО ШКЕ СТУ ДИ ЈЕ И КОН ЦЕПТ 
АН ТРО ПО ЛО ГИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Кон цепт тех но ло ги је у ан тро по ло ги ји и ар хе о ло ги ји по ла зи од основ-
ног зна че ња ре чи (грч. τεχνη – ве шти на), од но сно про у ча ва ња на чи на 
ка ко се не што ра ди. Ро берт Ме рил [Me rill 1977: vi] та ко де фи ни ше тех-
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но ло ги ју као „кул ту ру ко ја окру жу је по ступ ке и ак тив но сти по ве за не 
са ства ра њем или чи ње њем”, док Ур су ла Фран клин [Fran klin 1992] на-
гла ша ва да је тех но ло ги ја „ме тод де ло ва ња ви ше не го ства ра ња не че га 
(пра вље ње не ког пред ме та, на при мер)”. Хе дер Ми лер [Mil ler 2007: 4] 
по ну ди ла је де фи ни ци ју тех но ло ги је као „ни за чи но ва и ме ђу соб них ве-
за: од са ме про из вод ње, до ор га ни за ци је про из вод ног про це са, па све до 
це лог кул тур ног си сте ма про це са и по сту па ка по ве за них с про из вод-
њом и по тро шњом”.

Кон цепт тех но ло ги је као ве шти не или на чи на ка ко се не што ра ди 
пр ви пут је у сво јим ра до ви ма фор му лисaо фран цу ски ан тро по лог и ет-
но лог Мар сел Мос (Mar cel Ma uss). Мос се ве о ма ин те ре со вао за то ка ко 
кул ту ра (као су прот ност од при ро де) ути че на људ ско по на ша ње и, по-
ла зе ћи од то га да је не што што се че сто сма тра при род ним, за пра во кул-
тур но, Мос је у крат кој, али ути цај ној сту ди ји „Те ле сне тех ни ке” (Les 
tec hni qu es du corps), срп ски пре вод [Моs 1982: 359–391], ис тра жи вао на 
ко ји на чин се љу ди у ра зним дру штви ма, на тра ди ци о на лан на чин слу-
же сво јим те лом [Mos 1982: 361]. Ти ме је на гла сио кључ ну вред ност про-
у ча ва ња на чи на на ко ји сва ка дру штве на струк ту ра по је дин цу стро го од-
ре ђу је упо тре бу соп стве ног те ла. Ов де је ва жно ка ко ис тра жи ва ње про-
јек ци је дру штве ног на ин ди ви ду ал но, та ко и пре по зна ва ње да је не што 
што се сма тра при род ним (на при мер, став при хо да њу), за пра во дру-
штве ни про из вод [Le vi Stros 1982: 13–15].

Мо со во де ло је да ље ути ца ло на про у ча ва ње ма те ри јал не кул ту ре 
ка ко у со ци о кул тур ној ан тро по ло ги ји, та ко и у ар хе о ло ги ји, а на ро чи то 
на ства ра ње шко ле ан тро по ло ги је тех но ло ги је, на зва не и кул тур на тех-
но ло ги ја (tec hno lo gie cul tu rel le). По ла зе ћи од то га да је сва ки тех нич ки 
ис каз исто вре ме но и дру штве ни или кул тур ни, кул тур на тех но ло ги ја се 
фо ку си ра на дру штве но уте ме ље ње тех но ло шких из бо ра [I ni zan et al. 
1995: 14]. Овај при ступ нај бо ље је пред ста вљен у па ри ском ча со пи су 
Tec hni qu es et Cul tu re, и на ро чи то су зна чај ни ра до ви Ан дре-Жор жа Од ри-
ку ра (An dré-Ge or ges Ha u dri co urt) и Пје ра Ле мо ни јеа (Pi er re Le mon ni er) 
[Ha u dri co urt 1988; Le mon ni er 1986, 1992б]. 

Пре ма Ле мо ни јеу, ан тро по ло ги ја тех но ло шких си сте ма је сте сту ди ја 
ма те ри јал не кул ту ре у со ци јал ном и еко ном ском кон тек сту, и она об у хва-
та сва ки про цес де ло ва ња на ма те ри ју [Le mon ni er 1992б, 1993]. Тех но-
ло шки си сте ми се че сто по сма тра ју са мо као ста тич ки окви ри или као 
де тер ми нан ти, док се за не ма ру ју со ци јал ни аспек ти. Ана ли за тех но ло-
шких си сте ма по ла зи од не по сред них, очи тих аспе ка та ма те ри јал не кул-
ту ре, по пут сти ла, де ко ра ци је или бо је, али ту они но се и чи тав низ ин фор-
ма тив них и сим бо лич ких аспе ка та ко ји укљу чу ју ар би трар не из бо ре тех-
ни ке, фи зич ке ак ци је, ма те ри ја ла, и та ко да ље. Тех но ло ги ја, ме ђу тим, 
ни су са мо ства ри и сред ства ко ја дру штва ко ри сте да де лу ју на сво је 
фи зич ко окру же ње, већ ма те ри јал ни из раз дру штве не ак тив но сти, и у 
том сми слу вр ло је ва жно пи та ње ка ко и за што не ко дру штво ко ри сти 
јед ну од ре ђе ну тех но ло ги ју, а не не ку дру гу. 

Тех но ло шки си сте ми мо гу се ана ли зи ра ти на три раз ли чи та ни воа. 
На пр вом ни воу ана ли зи ра се ка ко раз ли чи те ком по нен те си сте ма ме-
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ђу деј ству ју да би фор ми ра ле тех но ло ги ју – ма те ри ја на ко ју се де лу је, 
енер ги ја, сред ства за рад или ала ти, по кре ти и спе ци фич на зна ња и ве-
шти не. Про ме не у сред стви ма за рад обич но укљу чу ју про ме не у зна њи-
ма и ге сти ма, ге сти се при ла го ђу ју си ро ви на ма и та ко да ље. На сле де ћем 
ни воу, по сма тра ју се све тех но ло ги је у окви ри ма јед ног дру штва, ка ко 
би се уочи ли њи хо ви ме ђу соб ни од но си. Јед на тех ни ка мо же ко ри сти ти 
си ро ви не и/или ала те про из ве де не дру гом тех ни ком, или су по ве за не 
на дру ги на чин – исти су мај сто ри, на истом се ме сту вр ше раз ли чи ти 
по сло ви и та ко да ље. Тре ћи ни во је сте ана ли за од но са из ме ђу тех но ло-
ги је и дру гих дру штве них фе но ме на – ка ко су тех но ло шки си сте ми ин-
те гри са ни у ве ће си сте ме, од но сно дру штва [Le mon ni er 1992б: chap. 1]. 

Про у ча ва њем тех но ло шких из бо ра, по сма тра ју ћи ма те ри јал ну 
кул ту ру као дру штве ни про из вод, ан тро по ло зи и исто ри ча ри ши ре оп-
сег кул тур них фе но ме на ко је про у ча ва ју, исто вре ме но по бољ ша ва ју ћи 
мо гућ но сти за њи хо во раз у ме ва ње [Le mo ni er 1993: 26]

Пра те ћи Ле мо ни јеа, Фа фен бер гер [Pfaf fen ber ger 1992] та ко ђе пред ла-
же ства ра ње со ци јал не ан тро по ло ги је тех но ло ги је. Он пред ла же кон цепт 
со ци о тех нич ких си сте ма, пре у зет из дру штве не исто ри је ин ду стриј ских 
за јед ни ца, ка ко би се ин те гри са ла ан тро по ло шка са зна ња о пре ин ду стриј-
ским дру штви ма у ко хе рент ну сли ку о уни вер зал ним од ли ка ма чо ве ко-
ве тех но ло ги је и ма те ри јал не кул ту ре.

Као тех ни ку, он де фи ни ше си стем ма те ри јал них ре сур са, ала та, 
опе ра тив них се квен ци и ве шти на, вер бал ног и не вер бал ног зна ња, и 
спе ци фич не на чи не ко ор ди на ци је ра да, ко ји има ју сво ју уло гу у ства ра-
њу ма те ри јал них ар те фа ка та. Со ци о тех нич ки си стем, на су прот то ме, 
од но си се на ди стинк тив не тех но ло шке ак тив но сти ко је про из и ла зе из 
ве зе тех ни ка и ма те ри јал не кул ту ре с дру штве ном ко ор ди на ци јом ра да. 
Со ци јал ну ан тро по ло ги ју тех но ло ги је, пре ма то ме, чи не три ком по нен-
те: тех ни ке, со ци о тех нич ки си сте ми и ма те ри јал на кул ту ра, и про у ча-
ва ње тех но ло ги је тре ба да об у хва ти не са мо тех ни ке и ар те фак та, већ и 
дру штве ни, еко ном ски, и по ли тич ки кон текст [Pfaf fen ber ger 1992: 497–8]. 

Ме ђу тим, да би се но ве ана ли зе одво ји ле од кри ти ко ва ног „стан-
дард ног по гле да”, нео п ход но је са гле да ти оне аспек те тех но ло ги је ко ји 
ни су усло вље ни еко ном ским или по ли тич ким раз ло зи ма. Ни јед на ана ли-
за тех но ло ги је не мо же би ти ком плет на уко ли ко у пот пу но сти не раз мо-
три зна че ње со ци о тех нич ких ак тив но сти, и по себ но, не про из вод не уло-
ге тех нич ких ак тив но сти. Со ци о тех нич ки си сте ми мо гу се раз у ме ти 
са мо ако се узме у об зир то да они ства ра ју не са мо ма те ри јал на до бра, 
не го и моћ и зна че ње [Pfaf fen ber ger 1992: 501–2]. 

КОН ЦЕПТ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У ПРА И СТО РИЈ СКОЈ АР ХЕ О ЛО ГИ ЈИ 
У ар хе о ло ги ји, по себ но ме сто има рад Ан дреа Ле роа-Гу ра на (An dré 

Le roi-Go ur han), чи ја де ла чи не пре крет ни цу у про у ча ва њу тех но ло ги је, на-
ро чи то књи ге Evo lu tion et tec hni qu es и Le ge ste et la pa ro le [Le roi-Go ur han 
1964, 1965, 1971]. На кон Мо со вих ра до ва, још увек је би ло нео п ход но 
раз ви ти ана ли тич ки оквир ко ји би омо гу ћио да се тех но ло шке од ли ке 
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ме ђу соб но упо ре ђу ју. Код про у ча ва ња ма те ри јал не кул ту ре, не ра ди се 
са мо о озна ча ва њу тех но ло шких од ли ка ко је ва ри ра ју ме ђу со бом, већ 
пре све га тре ба уста но ви ти од но се ка у зал но сти и од но се ком па ти бил-
но сти ме ђу мо ди фи ка ци ја ма јед ног тех но ло шког си сте ма и дру гих, пре 
све га дру штве них про ме на. Упра во овим по тре ба ма од го ва ра ју де ла 
Ле роа-Гу ра на [Le mo ni er 1992а]. 

Нај зна чај ни ји до при нос Ле роа-Гу ра на у про у ча ва њу пра и сто риј ске 
тех но ло ги је је сте ства ра ње кон цеп та про из вод ног лан ца (chaîne opéra-
to i re). У пи та њу је ана ли тич ка тех ни ка ко ја про у ча ва на чин на ко ји је 
не ки ар те факт на пра вљен, ис ко ри шћен и од ба чен – по чев од на ба вља ња 
си ро ви не, пре ко на чи на об ра де, фи нал не фор ме, упо тре бе (ко ја укљу-
чу је и евен ту ал но те за у ри са ње пред ме та, за тим ло мо ве, по прав ке итд.), 
па све до ко нач ног од ба ци ва ња. У пра вље њу ства ри по сто ји струк ту ра, 
ко ја је син так сич ка јер укљу чу је ни зо ве до но ше ња од лу ка и опе ра ци ја. 
Пре ма то ме, ни је реч са мо о ре кон стру и са њу ал го ри там ског ни за опе-
ра ци ја у из ра ди јед ног пред ме та, већ се ра ди о сло же ној ана ли зи про из-
вод ног про це са у окви ру јед ног дру штва ко ја укљу чу је и па ра диг мат ске 
од но се, од но сно, у пи та њу је ана ли за из бо ра ко ји су на чи ње ни – ни је 
ва жно са мо ко ја је си ро ви на ода бра на, већ и ко ја ни је, за што је упо тре-
бље на јед на, а не дру га тех ни ка об ра де, и та ко да ље. Реч ни је са мо о 
ма те ри јал ној кул ту ри и тех но ло шком зна њу, не го и о ин ди ви ду ал ном и 
дру штве ном по на ша њу [Le roi Go ur han 1964, 1965, 1971; та ко ђе упо ре ди 
Le mo ni er 1992а] .

Кон цепт про из вод ног лан ца, да кле, не под ра зу ме ва са мо иден ти фи-
ко ва ње и опи си ва ње жи во та јед ног пред ме та, већ је у пи та њу кон цеп ту-
ал ни, ме то до ло шки оквир, ко ји омо гу ћа ва да се чо ве ко во ко ри шће ње 
си ро ви на струк ту ри ше, сме шта ју ћи сва ки ар те факт у тех но ло шки кон-
текст, и пру жа ме то до ло шки оквир за сва ки ни во ин тер пре та ци је [I ni zan 
et al. 1995: 14]. Ма да пр во бит но осми шљен за ана ли зу ка ме них ар те фа ка-
та, да нас овај кон цепт об у хва та ши ро ку ска лу ар хе о ло шких ма те ри ја ла и 
про блем ских пи та ња, као што су ке ра ми ка, ме та лур ги ја, тек сти ли, па и 
за нат ска про из вод ња и спе ци ја ли за ци ја уоп ште [Schlan ger 2005: 18–21]. 

Раз вој ме то до ло ги је у про у ча ва њу ар те фа ка та, по себ но екс пе ри мен-
тал ни и ет но ар хе о ло шки при ступ, до вео је не за ви сно код ве ћег бро ја 
ис тра жи ва ча до по тре бе за но вим те о риј ским кон цеп том, као и по тре бу 
да се тех но ло шка до стиг ну ћа са гле да ју у ши рем дру штве ном кон тек сту 
[Tor ren ce 1989]. Сту ди је тех но ло ги је у по след ње две де це ни је об у хва та-
ју ве ли ки ра спон те ма и при сту па [у по ре ди ра до ве у Tor ren ce ed. 1989; 
Le mo ni er ed. 1993, Do bres and Hof fman eds. 1999, Schif fer ed. 2001], од 
ево лу ци о ни стич ког [на при мер, Kuhn 2004], до сту ди ја ро да [на при мер, 
Do bres 1999, Ster nke 2005]. Ве ћи на ових при сту па осла ња се на прин ци пе 
и иде је фран цу ске ар хе о ло шке шко ле, ма да су се европ ске и се вер но а ме-
рич ке тра ди ци је знат ним де лом раз ви ја ле не за ви сно јед не од дру гих. 

На су прот функ ци о на ли стич ким при сту пи ма, ак ту ел ним то ком 20. 
ве ка, у по след њим де це ни ја ма пре о вла ђу је дру штве но-кон струк ти ви стич-
ко ви ђе ње. Дру штве ни кон струк ти ви зам од ба цу је об ја шње ња тех но ло-
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шких про ме на ко ја укљу чу ју за ко не тр жи шта, ефи ка сност, при ла го ђа-
ва ње или не из бе жност раз во ја. Те о риј ски при сту пи ко ји се осла ња ју на 
дру штве ни кон струк ти ви зам ме ђу соб но се до ста раз ли ку ју, али за јед нич-
ки су им ста во ви да че сто по сто ји ви ше од јед не тех но ло ги је ко ја за до-
во ља ва ми ни мал не по тре бе за би ло ко ји за да так, и да из бор од ре ђе не 
тех но ло ги је од ве ћег бро ја за до во ља ва ју ћих ал тер на ти ва мо же би ти под 
ве ли ким ути ца јем ве ро ва ња, дру штве них струк ту ра и ра ни јих из бо ра 
да тог дру штва или гру пе [Kil lick 2004: 571].

Ме ђу тим, тех но ло шка прак са је ипак огра ни че на за ко ни ма фи зи ке 
и хе ми је, као и ге о ло шким и еко ло шким окру же њем. Упо тре ба во де не 
си ле, на при мер, ни је мо гу ћа уко ли ко не ма од го ва ра ју ћег во де ног то ка, 
ме тал се не мо же то пи ти без рас по ло жи вог го ри ва и та ко да ље, ма да и 
у овим, при род но да тим окви ри ма, че сто по сто ји ви ше на чи на да се да-
ти тех нич ки за да так успе шно ре ши. Сто га Деј вид Ки лик и опо ми ње да 
је дан је ди ни те о риј ски при ступ не мо же би ти оп ти ма лан за ду ги пе ри-
од од два и по ми ли о на чо ве ко ве тех но ло шке ка ри је ре, већ да и дру ги 
те о риј ски при сту пи, по пут ево лу ци о ни стич ког, мо гу ви ше од го ва ра ти 
од ре ђе ним гру па ма или дру штви ма [Kil lick 2004: 57]. 

Ме ђу ис тра жи ва чи ма на се вер но а ме рич ком кон ти нен ту, као је дан 
од глав них из два ја се би хе ви о ри стич ки при ступ тех но ло ги ји, на ро чи то 
за сту пљен у ра до ви ма Мај кла Ши фе ра [Schif fer 1995, 1996, 2004, Schif fer 
et al. 2001, Ski bo and Schif fer 2001, 2008, с ре фе рен ца ма]. За сни ва се на 
иде ји да сва ко об ја шње ње тех но ло шке про ме не тре ба да бу де за сно ва но 
на стро гим по ре ђе њи ма ал тер на ти ва, у сми слу би хе ви о ри стич ких мо гућ-
но сти. Ва ри ја бил ност ар те фа ка та се по сма тра пре ко че ти ри ди мен зи је 
– фор мал не, про стор не, кван ти та тив не и од но сне. Прин цип про из вод-
ног лан ца про ши рен је у кон цепт би хе ви о ри стич ког ни за, ко ји об у хва та 
све ак тив но сти и про це се ко ји се од и гра ва ју за вре ме жи во та јед ног ар те-
фак та, а не са мо на чин про из вод ње [Schif fer et al. 2001: 730–1].

Пи та њи ма прак тич них и пре сти жних тех но ло ги ја, по себ но њи хо-
вог ме ђу соб ног од но са, ба вио се Бра јан Хај ден [Hayden 1998, с ре фе рен-
ца ма]. Као прак тич не, он де фи ни ше оне тех но ло ги је ко је има ју за свр ху 
да ре ше прак тич не про бле ме оп стан ка и основ не удоб но сти. Њи хов основ-
ни прин цип је сте да по сто је ће за дат ке оба ве успе шно и на за до во ља ва-
ју ћи на чин. За од ре ђе ни про блем, кри те ри ју ми за ода бир ме ђу ал тер на-
тив ним тех но ло шким ре ше њи ма је сте ко ли ко је ко је од њих успе шно и 
ко ли ко је зах тев но. Ма да је по не кад мо гу ће екс пе ри мен ти са ти с раз ли-
чи тим мо гућ но сти ма, у ве ћи ни си ту а ци ја ве ћи на љу ди ће се од лу чи ти 
за ре ше ње ко је из гле да нај у спе шни је и нај лак ше да би ре ши ли не ки 
прак ти чан про блем. Прак тич не тех но ло ги је, при ме њи ва не на про бле ме 
на бав ка хра не, за шти те од при род них не по го да, од бра ну и та ко да ље, 
пред ста вља ју ло гич не и ем пи риј ске од го во ре на при ти сак при род ног 
окру же ња [Hayden 1998: 2–3]. 

Као кон цеп ту ал ни оквир за раз у ме ва ње пра и сто риј ске тех но ло-
ги је, пред ло же на је те о ри ја на цр та и пла ни ра ња (de sign the ory). Ова 
се те о ри ја мо же де фи ни са ти као „сред ство за ства ра ње или адап ти-
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ра ње об ли ка фи зич ких обје ка та ка ко би се оства ри ле функ ци о нал не 
по тре бе у окви ру по зна тих ма те ри ја ла, тех но ло ги је, дру штве них и еко-
ном ских усло ва” [Hor sfall 1987, ци ти ран у: Hayden 1998: 4]. Прин цип 
те о ри је пла ни ра ња је сте да по сто је раз ли чи те вр сте огра ни че ња ко је 
об ли ку ју ре ше ња, као што су рас по ло жи вост не ких си ро ви на, зах тев-
ност по сла и слич но, па, пре ма то ме, за је дан про блем ни ка да не по-
сто ји јед но оп ти мал но ре ше ње, већ низ не пот пу но при хва тљи вих ре-
ше ња. Ка да се уста но ви низ ма ње или ви ше од го ва ра ју ћих ре ше ња, 
из бор је у ве ли кој ме ри од ре ђен тра ди ци јом, иде о ло шким вред но сти-
ма, сти лом и та ко да ље. Успе шност не ког ре ше ња, ме ђу тим, је сте 
глав ни кри те ри јум за ода бир.

Пре сти жни пред ме ти, с дру ге стра не, не ства ра ју се за то да би 
се оба вио не ки прак тич ни за да так, већ слу же да по ка жу бо гат ство, 
успе шност и моћ. Њи хо ва је на ме на, пре ма то ме, да ре ше дру штве ни 
про блем, од но сно да оба ве не ки дру штве ни за да так. Сто га су ло ги ка 
и стра те ги ја за ства ра ње пре сти жних ар те фа ка та бит но друк чи је од 
оних за ства ра ње прак тич них. Пре сти жне тех но ло ги је ула жу што је 
мо гу ће ви ше тру да, вре ме на, на по ра и ве шти не да би кре и ра ле пред-
ме те ко ји ће што је мо гу ће ви ше за ди ви ти дру ге љу де и њи хо вом по-
сед ни ку до не ти же ље ни ста тус или ме сто у дру штву. За раз ли ку од 
Лу и са Бин фор да [Bin ford 1983: 221–224], ко ји сма тра да раз ли ке у ста-
ту су про ис ти чу из про ме на уну тар си сте ма и да објек ти пре сти жа, 
по пут гроб них при ло га, са мо осли ка ва ју већ уста но вље не при ви ле-
ги је, кључ на тач ка у Хај де но вој те о ри ји је сте да пре сти жне тех но ло-
ги је има ју ак тив ну уло гу у ства ра њу ста ту са и мо ћи [Hayden 1998: 14]. 
Дру га бит на тач ка ње го ве те о ри је је сте она о од но су пре сти жних и 
прак тич них тех но ло ги ја. Ана ли зи ра ју ћи по ја ву и раз вој пре сти жних 
тех но ло ги ја код ло вач ко-ску пљач ких за јед ни ца, он твр ди да су мно га, 
ако не и сва тех но ло шка до стиг ну ћа за пра во у по чет ку би ла пре сти-
жна и тек по том до би ла прак тич ну при ме ну – ке ра ми ка, ме та лу ри ја, 
до ме сти ка ци ја би ља ка и жи во ти ња, и та ко да ље [Hayden 1998: 17–18].

Пи та ње сим бо лич ког зна ча ја тех но ло ги је на ро чи то је при влач на 
те ма ве ли ком бро ју ис тра жи ва ча, и број ни ра до ви об у хва та ју ши рок 
ге о граф ски и хро но ло шки спек тар про бле ма. Ме ђу њи ма, на ро чи то 
се из два ја ју рад Ро бер та Мак ги ја и ње го ва струк ту ра ли стич ка ана-
ли за из бо ра си ро ви на и њи хо вог зна че ња код Ину и та [McGhee 1977], 
као и ра до ви Ен то ни ја Син кле ра о то ме ка ко ве шти на у про из вод њи 
мо же има ти сим бо лич ки зна чај [Sin cla ir 1995, 1998]. По ред из ра жа ва-
ња ста ту са јед не ин ди ви дуе или ма ње гру пе, тех но ло ги ја та ко ђе мо-
же би ти и сим бол ет нич ког иден ти те та, на при мер, [Wа ке 1999]. 

Фран цу ска ар хе о ло шка шко ла, на ко ју се ве ли ки број ових ра до ва 
и осла ња, има по себ но бо га те и ра зно вр сне сту ди је тех но ло ги је, укљу-
чу ју ћи и по је ди нач не сту ди је од ре ђе них кла са ма те ри ја ла, на при мер, 
про јек ти ле од ко шта них си ро ви на [Pétil lon 2006], али и ана ли зе ве ли-
ких тех нич ких под си сте ма, као што је ин ду стри ја окре са ног ка ме на, на 
при мер [I ni zan et al. 1995]. 
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СТУ ДИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У ПРА И СТО РИЈ СКОЈ 
АР ХЕ О ЛО ГИ ЈИ: ПРИ МЕР АНА ЛИ ЗЕ КО ШТА НЕ 

ИН ДУ СТРИ ЈЕ У НЕО ЛИ ТУ

У пе ри о ду ра ног и сред њег нео ли та на цен трал ном Бал ка ну би ла је 
рас про стра ње на стар че вач ка кул ту ра, део Стар че во–Ке реш–Криш кул-
тур ног ком плек са [Га ра ша нин 1973, Garašanin 1979]. Стар че вач ке за јед-
ни це је су пр ве за јед ни це зе мљо рад ни ка и сто ча ра на те ри то ри ји Бал ка на. 
По ред но вих еко ном ских при ли ка, оне до но се и про ме не у ма те ри јал ној 
кул ту ри – пре све га ке ра мич ке про из во де, као и но ве тех ни ке и фор ме 
у кре ме ној, ка ме ној и ко шта ној ин ду стри ји. 

Ко шта не си ро ви не под ра зу ме ва ју кост у ши рем сми слу, тач ни је, твр де 
си ро ви не жи во тињ ског по ре кла (matières du res ani ma les, ani mal hard 
tis sue), у ко је спа да ју ко сти и зу би кич ме ња ка, ро го ви цер ви да, ко шта на 
је згра од ро го ва бо ви да, љу ске од птич јих ја ја, љу шту ре ме ку ша ца и 
оклоп кор ња ча [A ver bo uh 2000: 187; Po plin 2004: 11].Тер мин ин ду стри ја, 
ко ји озна ча ва гру пу ар те фа ка та ко је ка рак те ри ше од ре ђе на тех но ло ги-
ја, тех но ло шки стил или мор фо ло ги ја [Ja me son 1999] ко ри сти се да би 
се на гла сио тех но ло шки при ступ у ана ли зи. Збир ку (as sem bla ge) чи ни 
по ве за ни скуп ти по ва ар те фа ка та ко ји при па да ју истом пе ри о ду, док је 
ин ду стри ја скуп збир ки ти по ва ар те фа ка та од јед не вр сте ма те ри ја ла, 
ко ји по ти чу из вре мен ске и про стор не це ли не, и ко ји су так со ном ски 
по ве за ни за јед нич ким тех но ло шким од ли ка ма [Clar ke 1968: 665, 667]. 
Ин ду стри ја од ко шта них си ро ви на је, пре ма то ме, скуп ни на зив за збир-
ку пред ме та про из ве де них од ових си ро ви на. Тер мин, да кле, об у хва та 
све ар те фак те по чев од от па да ка од про из вод ње, ми ни мал но об ра ђе них 
пред ме та, до раз ви је них об ли ка, у ко је спа да ју ору ђе, оруж је и умет-
нич ки пред ме ти [A ver bo uh 2000: 187]. 

Ко шта на ин ду стри ја пред ста вља на ро чи то за ни мљив сег мент тех-
но ло ги је код пра и сто риј ских дру шта ва. Ко шта не си ро ви не су, по ред ка-
ме на, ко ри шће не од нај ра ни је пра и сто ри је, и оне че сто пред ста ва ља ју 
је ди не си ро ви не ор ган ског по ре кла ме ђу ар хе о ло шким на ла зи ма. У нео-
лит ском пе ри о ду, ка да се уво де но ве тех но ло ги је, као што су ке ра мич ка 
и тех но ло ги ја гла ча ног ка ме на, про у ча ва ње ко шта не ин ду стри је да је 
бит не по дат ке о од но су тра ди ци је и но вѝ на.

Ко шта на ин ду стри ја у стар че вач кој кул ту ри ана ли зи ра на је на осно-
ву ма те ри ја ла с два де се так ло ка ли те та (До ња Бра ње ви на и Стар че во у 
Вој во ди ни, Ве ле сни ца и Кње пи ште у Ђер да пу, Ди во стин и Гри вац у 
Шу ма ди ји и др.). Де таљ на ана ли за, ко ја је укљу чи ла не са мо го то ве 
пред ме те, већ и от пат ке од про из вод ње, и ко ја је об у хва ти ла из бор си ро-
ви не, тех ни ке из ра де, фор ме, на чин упо тре бе, као и ме сто ко шта не ин-
ду стри је уоп ште у ши рем дру штве ном и кул тур ном кон тек сту, по ка за ла 
је ви сок сте пен пла ни ра ња и до бро по зна ва ње си ро ви на, као и ра зно вр сне 
по сло ве и ак тив но сти ко ји ма су се ба ви ли при пад ни ци стар че вач ких 
за јед ни ца [Vitezović 2011].
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Из бор, на бав ка и рас по ла га ње си ро ви на ма

Ме ђу ко шта ним си ро ви на ма ко је су за сту пље не у стар че вач кој кул-
ту ри пре о вла ђу ју ко сти, сле де ро го ви и у ма њој ме ри се ко ри сте зу би и 
љу шту ре ме ку ша ца. Ме ђу рас по ло жи вим си ро ви на ма, вр шен је строг 
из бор, ка ко у по гле ду вр сте та ко и ске лет ног еле мен та. Од ко сти ју, ко ри-
сте се го то во ис кљу чи во ко сти пост кра ни јал ног ске ле та, и то углав ном 
ма ње ду ге ко сти и ре бра, док се не ке уоп ште не упо тре бља ва ју. По ред 
то га, ко ри сте се ко сти стро го ода бра них вр ста – углав ном ова ца и ко за, 
и од ре ђе ни ске лет ни еле мен ти круп них ун гу ла та (ди вљег и до ма ћег го ве-
че та и је ле на). Ујед на чен из бор, на ро чи то пре о вла ђи ва ње ме та по ди јал-
них ко сти ју, по ка зу је да су оне па жљи во одва ја не то ком про це су и ра ња 
уби је них жи во ти ња, и ве ро ват но и скла ди ште не. 

Сле де ћа по ре ду си ро ви на је су је ле њи ро го ви. Ко ри шће ни су ро го ви 
ко је је ле ни од ба цу ју (ро го ви се код вр ста као што су је лен, срн даћ, ир вас, 
го ди шње од ба цу ју, на кон што се за вр ши ци клус ра ста, и као та кви су 
нај по год ни ја си ро ви на, јер је про цес ми не ра ли за ци је окон чан), ко ји су 
при ку пља ни пла ни ра но и си сте мат ски. С об зи ром на то да се ро го ви 
ску пља ју у од ре ђе ном, огра ни че ном пе ри о ду, реч је о пла ни ра ној ак тив-
но сти, мо гу ће по ве за ној с при ку пља њем дру гих си ро ви на у око ли ни. 

Ро го ви ни су за сту пље ни у под јед на кој ме ри. По сто је, с јед не стра не, 
ло ка ли те ти с бо га том, ра зно вр сном ин ду стри јом ро га, по пут Дре нов ца, 
Ди во сти на или ло ка ли те та у Ђер да пу, и, с дру ге стра не, ло ка ли те ти као 
што је Гри вац, где су пред ме ти од ро го ва ма ло број ни, ма лих ди мен зи ја 
и ви ше пу та пре пра вља ни, што ука зу је на мак си мал ну штед њу си ро ви не. 
Ова ква раз ли ка по ка зу је раз ли ке у еко но ми ји, од но сно мо гу ћу спе ци ја-
ли за ци ју. 

Упо тре ба зу ба за из ра ду ар те фа ка та, ма да се ра ди о сра змер но ма-
лом бро ју, по себ но је ин те ре сант на. За из ра ду упо треб них алат ки ко ри-
сте се ис кљу чи во кљо ве сви ња (до ма ћих и ди вљих), ко је су по год не за 
стру га че и но же ве због сво јих ди мен зи ја и чвр сти не ко ју по се ду ју. Од 
сви ње се, ме ђу тим, не ко ри сте дру ги ске лет ни еле мен ти, тач ни је, од ко-
сти ју ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти ни јед на не при па да овој вр сти. Раз-
лог за ова кав из бор сва ка ко ни је тех но ло шки (фи бу ле сви ње се, на при мер, 
ко ри сте за из ра ду ига ла у рим ском пе ри о ду), већ кул тур ни – ни је ја сно, 
ме ђу тим, да ли је то по ве за но, на при мер, с на чи ном при пре ме ме са, или 
су ко сти сви ње из бе га ва не из дру гих раз ло га. Зу би су још ко ри шће ни 
за из ра ду на ки та, и то се би ра ју зу би од ди вљих вр ста, по себ но је ле на. 
Шта ви ше, при су тан је и на кит од ко сти ју ко ји фор мом ими ти ра оч ња ке 
је ле на. 

Че твр та си ро ви на је су љу шту ре ме ку ша ца, ма рин ске шкољ ке вр сте 
Спон ди лус (Spondylus), ко је су до би ја не раз ме ном – ве ро ват но го то вих 
про из во да. Од њих се из ра ђу ју са мо укра сни пред ме ти, и ра ди се о по-
је ди нач ним на ла зи ма, че сто оште ће ним пред ме ти ма, ко ји су сва ка ко це-
ње ни и чу ва ни, и од ба ци ва ни тек ка да се ви ше ни су мо гли пре пра вља ти. 
За ни мљи во је на по ме ну ти да се за лич не укра се, по ред ко сти ју и шкољ-



473

ки, још упо тре бља ва и ка мен, и то се че сто би ра ка мен бе ле бо је – на 
Ди во сти ну је на ђе но не ко ли ко пер ли од креч ња ка, упо ре ди [McPher ron 
et al. 1988] – ко ји је или иза бран, јер на ли ку је на ки ту од шкољ ки или су 
обе си ро ви не иза бра не због од ре ђе ног зна че ња при да ва ног бе лој бо ји. 

Упо тре бље не ко шта не си ро ви не у ве ли кој ме ри ре флек ту ју сли ку 
до би је ну на осно ву ана ли зе фа у нал них оста та ка – ме ђу тим, не у пот пу-
но сти. На и ме, ни је кон ста то ва на раз ли ка у уде лу си ро ви на од ди вљих и 
од до ма ћих жи во ти ња ме ђу ло ка ли те ти ма код ко јих је ова раз ли ка при-
мет на и у фа у ни. Пре те жни или ис кљу чи ви из бор си ро ви на од ди вљих 
вр ста за по је ди не пред ме те ука зу је да су са ме те вр сте, мо гу ће и уоп ште но 
ди вља око ли на, до но си ле од ре ђе ни сим бо лич ки зна чај, чи ји је ка рак тер, 
ме ђу тим, те шко од ре ди ти. Ипак, ја сно је да је реч о од ре ђе ној ди хо то ми-
ји ди вље/до ма ће, где се ди вље вр сте би ра ју за по себ не кла се пред ме та, 
као што су укра сни пред ме ти. 

Тех но ло ги ја из ра де и пи та ње за нат ске спе ци ја ли за ци је

Тех но ло ги ја из ра де пред ме та од ко шта них си ро ви на у ста ри јем и 
сред њем нео ли ту, по чев од из бо ра аде кват не си ро ви не, пре ко из бо ра тех-
ни ке об ра де до ко нач не фор ме пред ме та, по ка зу је ве ли ки сте пен ујед-
на че но сти и ви сок сте пен ис ку ства, као и до бро по зна ва ње свој ста ва 
по је ди нач них си ро ви на. 

Си ро ви не су де ље не на ко ма де и по том да ље об ра ђи ва не на ујед на-
чен на чин, тех ни ка ма ко је укљу чу ју це па ње, се че ње, а код фи нал не об-
ра де ја вља ју се по ли ра ње, до да ва ње пер фо ра ци ја, зу ба ца и ја ми ча стих 
уду бље ња. Од кре ме них и ка ме них алат ки, упо тре бља ва ју се ре ту ши-
ра на и не ре ту ши ра на кре ме на се чи ва и дле та, за тим кре ме ни пер фо ра-
те ри, као и ка ме не се ки ре и раз ли чи ти абра зив ни ала ти. 

Мо гу ће је из дво ји ти и не ко ли ко спе ци фич них тех но ло шких од ли ка. 
Код об ра де ме та по ди јал них ко сти ју ови ка при да у ши ла и игле, мо же се 
уочи ти тех но ло шки дис кон ти ну и тет спрам мор фо ло шког кон ти ну и те-
та, од но сно, при ме на не ко ли ко раз ли чи тих тех ни ка об ра де ко је да ју ма-
ње или ви ше исти ре зул тат. По себ но се ис ти че тех ни ка об ра де ис кљу-
чи во абра зи јом, ко ја за ре зул тат да је до ста та нак ши љак са за рав ње ном 
епи фи зом на ба зи, што је ка рак те ри стич но упра во за стар че вач ку кул-
ту ру и пред ста вља сво је вр сно кул тур но и хро но ло шко обе леж је. 

Код об ра де ме та по ди јал них ко сти ју го ве че та уоча ва се, с дру ге 
стра не, тех но ло шки кон ти ну и тет и мор фо ло шки дис кон ти ну и тет. Исти 
по сту пак се че ња и абра зи је мо же ре зул то ва ти ка ши ком-спа ту лом или 
по себ ним под ти пом про јек ти ла. 

Сте пен утро ше ног тру да и вре ме на ни је исти за све пред ме те. По је-
ди ни се пред ме ти до би ја ју на сра змер но јед но ста ван на чин, при род ни 
об лик ко сти или ро га се ми ни мал но до те ра у же ље ну алат ку, од но сно, 
већ се с пр вом фа зом до би је основ ни об лик. По сто је, ме ђу тим, пред ме-
ти у чи ју је из ра ду уло жен зна ча јан труд и вре ме, и где је по треб на знат-
но ве ћа ве шти на и ис ку ство. То су пред ме ти где се већ у де ље ње ко сти или 
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ро га на од го ва ра ју ће ко ма де ула же труд и обра ћа па жња да се до би ју 
пра вил ни по лу фа бри ка ти, ко ји се по том те мељ но об ра ђу ју у не ко ли ко 
ета па се че њем и гла ча њем, ко нач но се пред мет по ли ра, и евен ту ал но се 
до да ју пер фо ра ци је и слич но. 

Је дан од на чи на да се по сма тра ју ар те фак та од ко шта них си ро ви-
на је сте да се по сма тра труд уло жен у про из вод њу по је ди нач них пред-
ме та, што се на зи ва кон ти ну ум ква ли те та (ma nu fac tu ring con ti u um) – 
[Choyke 1997, Choyke and Schi bler 2007]. Кон ти ну и тет у ква ли те ту 
од ра жа ва кул тур ни од нос пре ма са мим ко шта ним алат ка ма и мо гу ће 
пре ма по сло ви ма за ко је су ко ри шће не, и про це њу је се на осно ву сле-
де ћих кри те ри ју ма: 1. ујед на че ност у из бо ру вр сте и ске лет ног еле мен-
та ко ри шће ног у из ра ди, 2. број ко ра ка у про из вод њи, 3. да ли су пред-
ме ти по пра вља ни (по ве за но с ин тен зи те том упо тре бе), и 4. ин декс 
ис ко ри шће но сти, ко јим се ме ри сте пен об ра де (удео по вр ши не по-
кри ве не тра го ви ма об ра де) у од но су на сте пен упо тре бље но сти (удео 
по вр ши не по кри ве не тра го ви ма упо тре бе, ис тро ше ност од др жа ња 
или од кон так та с др шком и сте пен до те ри ва ња). Пред ме ти од ко шта-
них си ро ви на мо гу се та ко раз вр ста ти у две ка те го ри је – пла ни ра не 
и ус пут не алат ке, од но сно, у окви ру јед не ко шта не ин ду стри је мо гу 
по ре ђа ти дуж за ми шље не осе од од нај јед но став ни јих, нео бра ђе них, 
ad hoc упо тре бље них пред ме та, до ве о ма па жљи во из ра ђе них, ис тро-
ше них и ви ше пу та по пра вља них пред ме та. 

Ве ћи на пред ме та по ка зу је ујед на че ни из бор си ро ви на, ујед на че-
не тех ни ке из ра де и ујед на че не ко нач ним фор ма ма, те би се мо гао 
сме сти ти у дру ги крај кон ти ну у ма ква ли те та. На са мом кра ју за ми-
шље не осе кон ти ну у ма ква ли те та сто је не ки укра сни пред ме ти, лов-
но оруж је, а на ро чи то пред ме ти од ме та по ди јал них ко сти ју го ве че та, 
спа ту ле-ка ши ке и је дан под тип про јек ти ла. Ово су пред ме ти увек 
из ра ђи ва ни од исте си ро ви не, с ве ли ким тру дом уло же ним у из ра ду, 
по ка зу ју ве ли ку ве шти ну мај сто ра, и че сто има ју тра го ве да су оста-
ли у упо тре би и на кон оште ће ња/ло ма. 

Ова ква си ту а ци ја све до чи и о ви со ком сте пе ну стан дар ди за ци је, 
че му у при лог још го во ри ујед на че ност у из бо ру си ро ви не и тех ни ке 
об ра де. 

Раз ли ке ко је по сто је у ква ли те ту, од но сно уло же ном тру ду у по је ди-
не алат ке, по ка зу ју, као што је већ на по ме ну то, кул тур ни од нос пре ма 
од ре ђе ним алат ка ма, тач ни је, пре ма оно ме са чи ме су оне по ве за не – 
са мим по сло ви ма за ко је су ко ри шће не и/или са ти ме ко је пра вио алат-
ке и ко их је ко ри стио. Зах тев на тех ни ка из ра де мо гла је са ма по се би 
пру жа ти или до но си ти од ре ђе ну сим бо лич ку вред ност, од но сно ве шти-
на мај сто ра пред ста вља ла је вред ност са му по се би [у по ре ди Sin cla ir 
1995, 1998]. 

С об зи ром на ви со ку ујед на че ност и ми ни мал ни број ad hoc алат-
ки, об ра дом ко шта них си ро ви на ни су се ба ви ли сви ста нов ни ци јед ног 
на се ља, већ по је дин ци. Ме ђу тим, те шко је од ре ди ти сте пен спе ци ја ли-
за ци је. Еко ном ска ор га ни за ци ја, а по себ но по де ла и ор га ни за ци ја ра да 
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го то во су пот пу но не по зна те кад је реч о ста ри јем и сред њем нео ли ту, у 
овом слу ча ју при су ство стан дар ди за ци је ука зу је на спе ци ја ли зо ва ног 
за на тли ју, а раз ли ке ме ђу ло ка ли те ти ма на спе ци ја ли за ци ју по је ди них 
на се ља. Раз ли чи ти ет но граф ски при ме ри по др жа ва ју мо гућ ност по сто-
ја ња спе ци ја ли зо ва них, да кле, за на тли ја ко ји се ис кљу чи во ти ме ба ве 
чак и у ло вач ко-ску пљач ким за јед ни ца ма, на при мер [Sa hlins 1974], а 
од ре ђе на спе ци ја ли за ци ја пре по ста вља се и за нео лит ске за јед ни це у 
Грч кој, упо ре ди [Perlès 1992; 2004], где је, из ме ђу оста лог, от кри ве на и 
ра ди о ни ца за из ра ду пер ли од шкољ ки [Mil ler 1996]. 

Пи та ње ор га ни за ци је про из вод ње и спе ци ја ли за ци је уоп ште ве о ма 
је сло же но и по треб на су де таљ ни ја про у ча ва ња не са мо тех но ло ги је 
уоп ште, већ и но ви те о риј ски мо де ли, упо ре ди [Mil ler 1996]. За сад, ме-
ђу тим, мо же се кон ста то ва ти да је бар од ре ђе ни сте пен спе ци ја ли за ци је 
при су тан у ко шта ној ин ду стри ји, ка ко код при ку пља ња си ро ви на та ко 
и код са ме пре ра де си ро ви на, и то и на ни воу уну тар јед ног на се ља, али 
и из ме ђу су сед них на се ља. 

Упо тре ба, по прав ке и од ба ци ва ње

Пред ме ти од ко шта них си ро ви на ко ри шће ни су за пре ра ду раз ли-
чи тих, пре те жно ор ган ских ма те ри ја ла – ко жу, кр зно, биљ на влак на, 
др во, као и за при пре му хра не, и у ма њој ме ри за нео р ган ске си ро ви не 
– као ре ту ше ри за кре ме не алат ке и као гла ча ли це и рад не по вр ши не 
код из ра де ке ра мич ких пред ме та. По ред то га што до бро очу ва ни тра го-
ви упо тре бе све до че о „про па дљи вим” тех но ло ги ја ма, од но сно о за на-
ти ма ве за ним за тек стил, об ра ду др ве та, и слич но, сво јом ти по ло шком 
ра зно вр сно шћу ко шта ни пред ме ти по ка зу ју да су у пи та њу би ли до бро 
за сту пље ни, раз ви је ни за на ти. 

Сте пен по прав ке и про ме не на ме не пред ме та је сра змер но ма ли, 
што зна чи да ни је би ло по тре бе да се ште ди, од но сно да су се по треб не 
си ро ви не на ла зи ле у до вољ ним ко ли чи на ма, као и да је ве ро ват но сва-
ко на се ље има ло бар јед ног за на тли ју за из ра ду пред ме та од ко сти ју. 
Два пред ме та од ро го ва с Грив ца, ко ји из гле да ју као да су у пи та њу упо-
тре бље ни оста ци, је ди ни су по ка за тељ мо гу ћег не до стат ка си ро ви на. 

Спа ту ле-ка ши ке од ме та по ди јал них ко сти ју го ве че та је ди ни су из-
у зе так од ове сли ке. Ови су пред ме ти вр ло на гла ше но ис тро ше ни упо-
тре бом, че сто оште ће ни и на не ки ма се уоча ва да су оста ли у упо тре би 
и на кон оште ће ња (угла ча ност на ме сту ло ма). Има ју ћи у ви ду да су ови 
пред ме ти из ра ђе ни од па жљи во ода бра не си ро ви не, као и да је у њи хо-
ву из ра ду уло жен ве ли ки труд и би ла по треб на ве ли ка ве шти на, ово 
још све до чи о то ме да је реч о по себ ним, це ње ним пред ме ти ма. 

Укра сни пред ме ти су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва про на ђе ни оште-
ће ни, или, у слу ча ју пер ли, као по је ди нач ни на ла зи, што зна чи да су и 
они од ба ци ва ни тек ка да ви ше ни су би ли упо тре бљи ви или су из гу бље-
ни. Реч је, да кле, о пред ме ти ма ко ји су це ње ни, чу ва ни и при да ва на им 
је ве ли ка вред ност – естет ска, ма те ри јал на, и/или сим бо лич ка. Шта ви-
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ше, ка ко се од ре ђе ни ти по ви, по пут на ру кви ца од спон ди лу са или пер-
фо ри ра них зу ба, ја вља ју то ком ду гог пе ри о да, ве ро ват но су и на сле ђи-
ва ни то ком ге не ра ци ја – упо ре ди [Choyke 2006]. 

Уко ли ко се по сма тра оп шти ка рак тер ко шта не ин ду стри је на јед ном 
ло ка ли те ту, као и ди стри бу ци ја пред ме та, за ве ћи ну се мо же кон ста то ва-
ти да се ра ди о стам бе ним објек ти ма у окви ру на се ља, ко ји су са др жа-
ли ра ди о ни це или ра ди о нич ка ме ста. Спе ци ја ли зо ва не ра ди о ни це ни су 
от кри ве не. Је ди ни из у зе так је су два ло ка ли те та у обла сти Ђер да па, ушће 
Ка ме нич ког по то ка и Кње пи ште, чи ја је ин ду стри ја ти по ло шки огра ни-
че на; реч је углав ном о алат ка ма ве за ним за об ра ду др ве та и пре о вла ђу ју 
пот пу но ис тро ше ни, из ло мље ни пред ме ти, па се мо же прет по ста ви ти 
да је реч о се зон ским кам по ви ма.

Удео и зна чај ко шта не ин ду стри је у окви ри ма нео лит ске стар че вач-
ке кул ту ре ни је мо гу ће оце ни ти у пот пу но сти услед не до стат ка по да та ка 
о дру гим тех но ло ги ја ма, на ро чи то о ор га ни за ци ји про из вод ње, од но сно, 
све о бу хват на ана ли за стар че вач ке тех но ло ги је тек пред сто ји. За сад се, 
ме ђу тим, мо же учи ни ти не ко ли ко на по ме на. 

Ка да је реч о лов ном оруж ју, ко шта не си ро ви не су на ро чи то зна чај не. 
Од ко шта них си ро ви на из ра ђу ју про јек ти ли, ина че ти по ло шки ра зно вр сни 
и тех но ло шки па жљи во и ве што ура ђе ни, и уди це за ри бо лов, ко је су, до-
ду ше, не што ре ђе. Кре ме ни про јек ти ли прак тич но су не по зна ти, укуп но 
че ти ри су по зна та са це ле те ри то ри је Ср би је [Šarić 2005], док су са мо на 
Стар че ву на ђе на два де сет два ко шта на про јек ти ла. 

Пре сти жни пред ме ти, на ро чи то укра сни пред ме ти на ме ње ни као 
на кит или де ло ви оде ће, та ко ђе се углав ном из ра ђу ју од ко шта них си ро-
ви на, укљу чу ју ћи и ма рин ске шкољ ке, ко је су би ле пред мет раз ме не. 

Ала ти за сва ко днев не по сло ве – об ра ду др ве та, ко же, кр зна, биљ-
них вла ка на, при пре му хра не, из ра ђи ва ни су од ка ме них, кре ме них и 
ко шта них си ро ви на и у том сми слу се ове три ин ду стри је ме ђу соб но 
на до пу њу ју – упо ре ди [Antonović 2003, Šarić 2000].

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА
На пр ви по глед, пра и сто риј ске ко шта не ин ду стри је че сто оста вља-

ју ути сак ad hoc про из вод ње пред ме та од ку хињ ских оста та ка. По ред 
то га, не а де кват но при ку пља ње фа у нал них оста та ка че сто за ма гљу је њи-
хов број, па се сто га сма тра ју ма ло број ним и, уоп ште узев, не до вољ но 
ин фор ма тив ним. Ана ли за ко шта них ин ду стри ја са два де се так ста ри је 
и сред њо не о лит ских ло ка ли те та са те ри то ри је Ср би је, по ка за ла је да се 
ра ди о ин ду стри ји у пра вом сми слу те ре чи, ко ју ка рак те ри шу ви сок сте-
пен по зна ва ња си ро ви на и њи хо вих свој ста ва, ве шти на у из ра ди, ор га ни-
за ци ја у при ку пља њу и пре ра ди и од ре ђе на раз ме на си ро ви на и го то вих 
про из во да, ка ко на ми кро та ко и ма кро ска ли.

Ана ли за кон ти ну у ма ква ли те та по ка за ла је да је стан дар ди за ци ја 
до ста ви со ка, од но сно да је при сутан ви сок сте пен ујед на че но сти у из-
бо ру си ро ви не и тех ни ке из ра де од ре ђе них пред ме та, као и у ко нач ним 
фор ма ма.
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На ло кал ном ни воу, при сут на је спе ци ја ли за ци ја са мих за на тли ја. 
Ма да су не ке јед но став не пред ме те мо гли из ра ђи ва ти прак тич но сви, 
ви сок сте пен ујед на че но сти и са ма зах тев на тех ни ка ве ћег бро ја пред-
ме та по ка зу је да су ве ћи ну пред ме та из ра ђи ва ле за то спе ци ја ли зо ва не, 
ве ште за на тли је. На ре ги о нал ном ни воу, кон ста то ва на је спе ци ја ли за ци ја 
по је ди них на се ља за при ку пља ње и пре ра ду ро го ва, и мо гу ће и оста лих 
сла би је за сту пље них си ро ви на (зу ба, љу шту ра ме ку ша ца). 

По ред то га, ко шта на ин ду стри ја от кри ва и од ре ђе не сим бо лич ке 
вред но сти ко је су до но си ле и/или при ка зи ва ле са ме си ро ви не, по себ но 
оне до би је не од не га је них вр ста (од ди вље фа у не или при ку пље не из-
ван на се ља), али и вред ност ко ја је при да ва на или ко ју је обе ле жа ва ла 
са ма ве шти на мај сто ра. 

Да би се бо ље раз у ме ла про шла дру штва, нео п ход на је јед на све о-
бу хват на сту ди ја тех но ло ги је. Ана ли за тех но ло шких под си сте ма, као 
што су кре ме на или ко шта на ин ду стри ја, мо ра укљу чи ти не са мо ти по-
ло ги ју и тра се о ло ги ју, већ и раз мо три ти мо де ле рас по ла га ња си ро ви на-
ма, као и на чи не по нов не упо тре бе и од ба ци ва ња пред ме та, као и мо-
гућ но сти сим бо лич не и пре сти жне вред но сти. Тек он да ће би ти мо гу ћа 
ин те гра ци ја по да та ка и ана ли за ви ше стру ких тех но ло ги ја и ана ли за 
уло ге тех но ло ги је у сва ко днев ном и ри ту ал ном жи во ту ових пра и сто-
риј ских за јед ни ца. 
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STUDIES OF TECHNOLOGY IN PREHISTORIC ARCHAEOLOGY

by

Selena Vitezović

SUMMARY: Technology studies have always been the most important focus of 
archaeology, as a science which analyzes human past through the study of material cul-
ture. To say that something is technological in archaeology, means to put the concept of 
technology in the centre of theoretical studies, and to study not only the form of the ob-
ject, but also the entire sequence of technological factors, from raw material choice, mode 
of use, up to the reasons for abandonment. The concept of technology in anthropology 
and archaeology is based on the original meaning of the word τεχνη in ancient Greek, 
meaning the skill, i. e., to study how something is being done. Such a concept of technology 
as a skill or mode of doing something was for the first time outlined by the French anthro-
pologist Marcel Mauss, whose starting point was that every technological statement was 
at the same time social or cultural statement and that technological choices have social 
foundations. Pierre Lemonnier further developed the anthropology of technology, focu sing 
on the question of technological choices, as well as numerous other anthropologists.

In archaeology, the most important contribution to the study of technology was the 
work of André Leroi-Gourhan, who created the concept of chaîne opératoire, as an ana-
lytical tool for studying the mode of creating, using and discarding an artefact, starting 
with raw material acquisition, mode of manufacture, final form, use (including caching, 
breaking and repairing) up to the final discarding. It is not only about reconstructing the 
algorithmic sequence of operations in creating one object, but it is a complex analysis of 
operational chain within one society which includes the analysis of technological choic-
es. The analyses of technologies today include a variety of different approaches, most of 
them with emphasis on the cultural and social aspects of technology.

The analysis of bone industry in the Early and Middle Neolithic in central Bal-
kans (Starčevo culture), which included not only final objects, but also manufacture de-
bris and semi-finished products, revealed a well developed industry, with a high level of 
technological knowledge on the properties of raw materials, skillful manufacture, well 
organized production, as well as possibility of a certain degree of specialization on the 
micro and macro level (within one settlement and within a group of settlements). Both 
raw material choices and manufacturing techniques, as well as the final forms, demon-
strated a high standardization level. Also certain symbolic value was attributed to some 
raw materials, and there is a possibility that skill itself was valued. Further analyses of 
multiple technologies will help in reconstructing the organization of production, social 
and economic aspects in Neolithic societies, as well as the role of technology in every-
day and ritual life. 

KEY WORDS: anthropology, archaeology, technology, prehistory, Neolithic, bone 
industry, raw material managment, craft specialization 


