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ПРАИСТОРШСКА ТРГОВИНА

Проучавгиье праистори^ске трговине постало ]е у новще
време ]в}ща од важних и разви)ених области истраживан»а у
све ближим научним гранама археологи] е и културне антро
пологтце. Многи подаци о старо] трговини могу се убедтьиво
доказати разноврсним археолошким налазима и открипима,
чиме се, у истом тренутку, отвара^у и врата за изучаван>е
отворености и структуре некаданпьих друштвених за^едница, за
нова сазнан>а о разви]ености и додиру старих култура и цивилизащца, односно за испитиван>е ондашньег протока информащца и добара.
Трговина и размена добара и информащца сматра]у се
неопходним предусловима за развитак сваке културе. Проучава]упи разна друштва, ю^а су се одржала на нижим степенима
културног развода, антрополози су дошли до уверенна да су
разни облици размене робе и произвола одва]када били важна
форма меЬусобне комуникацще измеЬу различитих племена и
за]едница, те да су управо такве трговачке везе омогуКиле отваран>е разних култура, нарочито оних живл.их и динамични]их,
ко\е су тражиле начине за пласман сво]их произвола. У антрополошком смислу, ради успоставл>ан>а одговара]упих паралела
са сродним хуманистичким наукама, за археологтцу су посебно
важни далекосежни и инструктивни радови Марсела Моса и
Бронислава Малиновског, из чи]их се поставки могу извупи
многи заюьучци за бол>е разумеван>е првобитне трговине, по
себно у оним областима юу]е испиту^у компликоване друштвене
односе у систему размене дарова и локалних произвола.1 Такви
додири — ма колико да су у себи имали трговачких елемената
— нису увек морали бити мотивисани економским разлоэима.
Поред привредних, сусрете меЬу за^едницама подстицали су
друштвени и културни разлози, жел>а за ширим сазнанлша и
1 Моз 1982; МаИпоуьМ 1979; РапоГ 1979: 53—56; Наб 1979: 97—100.
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прикушьан>ем информацща ко] а повепава општу суму знаньа
и увек води извесном напретку. Антрополози у такве сощцалне
разлоге, измеЬу осталог, убра]а]у и егзогамщу, ко]а ]е такоЬе
омогупавала живлл проток информаци]а, размену културних
обича^а и мерила, као и промет матери] алних добара меЬу за]едницама у виду дарова и поклона.2 У свом проучаван>у древне
трговине, модерна археологи] а се у велико] мери ослан>а на
корисне резултате антрополошких и етнографских истраживан>а, из]едначу]упи их по знача] у са исто толико драгоценим
подацима прикушьеним на основу истори]ских извора из раздобл>а антике и средн>ега века.
Антрополошка истраживаньа примитивних култура отвори
ла су могупност за успоставл>ан>е многих корисних аналопца
ко]е могу имати вредности и у археологией. Истовремено,
антрополошка сазнан>а омогуЬила су и шире разумеван>е друштвеног знача]а сусретан>а и контаката меЬу културним за^едницама и народима, па, измеЬу осталог, и друштвеног знача] а
размене, као праоблика првобитне трговине. Та] значащ посебно
]е испитала школа супстанци] алне економске антрополопце
(зиЪвгапйлнз! 5сЬоо1 ог есопоппс ап1пгоро1о§у), чщи ]е истакнути представите био Карл Поланьи (Ро1апу0. У средишту
пажн>е ове школе био ]е однос меЬу учесницима различитих
облика размене (реципрочност, редистрибуци]а, тржиште итд.)
ко]и чине саставни део друштвених односа у целини. Еволуционистичка школа, меЬутим, разне видове размене тумачила
]е друкчи^е — реципрочност за ]едноставни)е, а редистрибуци]у за сложение, централистичко друштво, што су прихва
тили и многи савремени археологи, попут Колина Ренфр]уа
(Кепгге\у).3
МеЬу на]знача]ни]им нови]им проучаван>има пивобитне
трговине, на основу ко]их се може иНи у дал>у анализу трговачких односа у праистории, посебну вредност има]у радови Кар
ла Поланлца, ко]и ]е у више студи]а и расправа на антрополошким начелима прегледно систематизовао основне и на]знача]ни]е видове некадашн>е трговине.4 По н>еговом мишл>ен>у,
свака трговина ]е начин прибавл>ан>а добара ко^а нису доступ
на на лицу места; прва и битна претпоставка трговине ]е та да
]е, као облик меЪугьудске комуникаци]е, увек окренута према
другоме. Трговина, исто тако, у самом свом исходишту, показу]е два битна и начелна сво]ства — она под]еднако може бита
и активна и пасивна, што зависи од тога да ли се роба извози
или увози, односно да ли се ради размене робе путу]е изван
свог подруч]а или се трговина обавл>а код купе. Свака набавка
добара, ко]а нису локалног порекла, одговара ]едном од четири основна начела, ко]а су несумн>иво посто]ала и у праисто5 Фрезер 1937: 204—207; Ко\у1апаз 1980; Адате 1974: 244.
» НосЫег 1982: 151. Кеп1ге\у 1969.
* РаЦоп 1975; Ко\у1апс15 1987: 3—4.
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ртци. По Поланлцу, то су на првом месту, пл>ачка и шьачкашки
походи, ко^и могу бита повремени упади на туЬу територщу
или дужа осва]ан>а; на другом месту, то ^е прихватан>е размене
у виду пасивне трговине, кад роба долази до свог купца; на
треЬем, то ^е комбинащца шьачке и пасивне трговине, ]ер се
на неутралном месту прода]е роба отета од другог. Тек на четвртом месту Полагай
так активне трговине. Иако се н>егова подела углавном заснива
на проучавашу трговачких односа меЬу номадским народима,
она се као културни и антрополошки модел до извесне мере,
т]. у начелу, може применити на све облике ране трговине,
каква ]е у различитим раздобл>има праистори]е постегала и на
европском тлу.5
У сво^оз теории првобитне трговине, Карл Полан>и такоЬе
назначу^е и темел>ну разлику измеЬу два примарна вида трго
вине — то су реципроцитет и редистрибуци]а. Реципроцитет
одлику]е симетри)а меЬу робама и партнерима, пуна независпост учесника у трговини и одсуство тзв. централног места
размене, док редистрибуци]а подразумева централизащцу трго
вачких односа, известан степен организащце и централно место
размене добара. Ову поделу ]'ош детальнее ]е разрадио Колин
Ренфр^у, ко}и ]е пошао од тврдн.е да ]е управо редистрибувдца
добара била ^едан од битних предуслова за општи раст цивилизащце. Везиван>а трговине за ]едно место, по н>еговом мишл>ен>у, означило ]е почетак ]'едяог новог система у друштвеним
односима из ко]ег ]е израстао тзв. модул раних уреЬен>а (еаг1у
$1а1е тпос1и1) као клица нових цивилизаци]ских односа и мери
ла.6 Зато ]е, према Ренфр]уу, реципрочна размена ]едноставан
вид трговине ко]и подразумева директну размену добара изме
Ьу два партнера, док плапан>е може бити у натури, у раду или
у неко^ врсти монете. Редистрибуци)а ]е, меЬутим, много виши
и сложении вид размене, ]ер у себе укл>учу.|е и посредника,
чиме се одреЬу^е и вишак вредности ко]и иде посреднику, затим разне царине и таксе, а на кра]у и акумулаци]"у богатства,
вепа улаганл и проширен>е мреже трговачких путева. Реци
прочна размена могла ]е посто^ати у свим етапама и на свим
нивоима друштвеног развитка, а редистрибущца посто.)и само
у сложением и расценим друштвеним за]едницама. У таквим за]едницама делу^е централна власт — краль, кнез, племенски поглавица, во.]ни старешина итд. — ко]а управл>а сакушъеним добрима и одлучузе о н>иховоз расподели.7
Полазепи од тих начела. Ренету _]е начинио систематизацщу општих облика набавке добара и трговине. Од укупно 10
главних начина набавке добара, ко]а су пратала раст цивилизащце, ]едан тип се односи на просто преузиман>е, два на ре5 Ро1апу1 1975: 136.
• Кепггею 1975: 5—21.
7 ЗЬагег апй АяЬтоге 1979: 434—435; №ЪЬ 1975.
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ципрочну размену, а целих седам на редистрибутивну трговину.
Проста набавка (тип 1) означава директан приступ потражиоца
(В) до извора добара (а), без икаквог контакта оног ко.] и потражу^е и оног ко] и контролите извор добара (А). У такво]
прост) набавци нема никакве размене, а границе подручна са
извором добара прелазе се без препрека. Реципрочна размена
на станишту (тип 2) подразумева да потражилац (В) посепу)е
поседника добара (А) на №еговом подруч^у (а) и размешу]е
(х) сво^а добра за н>егове производе. Реципрочна размена на
граници (тип 3) представл>а облик сусретанл партнера на утврЬеном месту: обе стране (А и В) долазе на за]ед«ичку границу
ради размене (х) сво,}их добара. Трговина дуж пута (тип 4)
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означава систем размене од станишта до станишта, са могупном разменом на граници, при чему роба шролази кроз сукцесивну размену дуж одреЬеног трговачког пута Хк и 1) са
могупним учешпем посредника (К). Редистрибущца добара на
централ ном месту (тип 5) представл>а виши степен размене: на
централном месту (р) — тргу или трговишту — где оба доносиоца (А и В) нуде сво]у робу, размену врши трепе лице, тзв.
главни управл>ач (Р) преко кога иде цела трансакщца (х) измеЬу А и В. Редистрибущца на тргу (тип 6) означава почетак
тржишне размене: оба доносиоца или произвоЬача робе (А и
В) улазе у размену на централном месту или тргу (р) без
учешпа главног управл>ача ко.]и контролише трг. Слободна
посредничка трговина (тип 7) подразумева присуство и улогу
посредника (С), ко}и самостално размен>у)е робу са произвоЬачима (А и В), ко] и то чини на н>иховим стаништима (а и Ь)
и сам се стара о преношен»у робе и н>ен©] далл] редистрибущци. Представничка трговина (тип 8) означава она] вид трговине где ]една страна (В) шагье свог представника (ВО да на
туЬем подруч]у (а) разменов робу са другом странком (А).
Трговачке колошц'е (тип 9) су виши облик представничке трговине, ]ер ]една страна (В) преко сво^их представника (В1) успоставлэа сталну или привремену трговачку колони]у (ЪО у
близкий подруч]а свог трговачког партнера (а и а). Трговина
типа рог1-о^1гайе образу)'е последней тип старе трговине (10),
и представлю систем у коме обе стране (А и В) шапьу сво]е
представнике (А1 и ВО да на тргу (р), ко}и ]е изваи подруч]а
оба партнера, заврше послове робне размене (х).8
Према овакво] систематизацией, Колин Ренфр]у нуди закл>учак да су тилови размене бр. 4, 7, 8, 9. и 10. на]подесни]и
за трговину на вепо] удал>ености (1оп§ си&1апсе 1гас!е), без обзира на то што ]е утврЬена типолопца трговачких система
временом знатно еволуирала, ]ер ]е пошла од сасвим ]едноставних облика набавке и размене. Тип 1, по ньеговом суду,
уопште и нщ'е трговина него набавка и пренос добара ко'утл су
се брэо претворили у размену на станишту (тип 2), односно
у размену на граници (тип 3) или дуж пута (тип 4). УвоЬен.е
трга (трговишта) у систем размене добара (тип 5 и 6) убрзало
]е трговачки промет, па су дал>и облици трговине (типови 7,
8, 9. и 10) условили интенэивюцу робну размену и бол»у организащцу трговине на ве!к>] удагьености. На та^ начин, упоредо
с разменом добара вршена ^е размена информащца; неки об
личи трговине пружали су више, а други ман>е података о
партнеру. Типови 3. и 10 — реципрочна размена на граници и
рог1-о]-1гайе трговина — обезбеЬивали су максималан промет
робе, али су давали минимум информаци]а; таква „нема трго8 Кеп1те\у 1975: 41—51.
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вина" ($йеп1 1гас1е) погодовала ^е више привредном него културном разводу праистори]ских за]едница.в
Будупи да ]е ова типологща израЬена првенствено на ос
нову просторних начела (зрайа! гегтз), очигледно ]е да би се
разни облици првобитне трговине могли систематизовати и
друкчще — на пример према врстама робе или према начину
преноса. Тако Карл Полан>и систематизу^е трговину на основу
свих оних елемената ко]и у н>о] суделу)у, као што су: учесници, роба, преношенэе и уза]амност интереса. У проучаван>у
учесника у трговини, он посебно издва]а шихову дво]'аку мотиващцу, ко}а их «аводи да се баве трговачким послом. То су:
измена друштвеног положа^а и стицанье зараде. Иако се често
менкуу и употпунэду, примепу|у се разлике меЬу онима ко,]и
се трговином баве у вишим и у нижим друштвеним сло]евима.
Горше сло]еве чине владари, племенеке поглавице, кнежеви и
ратничке воЬе ко]и могу да организу^у и контролишу сваку
трговину, да обезбеде набавку робе (скушьаньем, шьачком, сла
нцем емисара, истраживача трговачких путева, ухода итд.). Трговачки послови су саставни део н>ихове друштвене функщце
и Н.ИХОВОГ друштвеног статуса, без обзира на то да ли ^е та
трговина била условлэвна ритуалним или меркантилним разлозима. Трговина учвршпу)е друштвени висок положа] воЬа и
владалаца, издва^а их и омогупу|е им да усмерава]у и контро
лишу сшхгьну и унутрашн>у размену роба, да организуз'у унутраниьу расподелу добара и да одлучу]"у о набавци и дистрибущци увозних цен>ених и престижних артикала. У каснищм
раэдобл>има, горн>им трговачким сло^евима приюьучили су се
и друга истакнути]'и и богати)и припадници за]еднице, ко^и су
могли да учеству^у у све замршегоцим трговачким пословима.
У ниже трговачке сло^еве, меЬутим, спадали су ситни трговци
и занатлще, ко]п су првенствено учествовали у локално] размени.
Посебну групу учесника у трговини — према Полан>и]у —
сачин>авали су странци. Они нису припадали шцедном друштвеном слозу локалне за]еднице, али су у сво]им срединама,
одакле су долаэили, могли бити и из виших и из нижих класа.
У том смислу, Полан»и чак издва^а и посебне трговачке наро
де, код ко]их ]е трговина главни извор општих добара и эдеднички начин привреЬиван>а.10 Неки од |гих народа у стара
времена исюьучиво су живели од трговине, па су готово сви
н>егови припадници директно или индиректно били укл.учени
у трговачке послове — као што ]е, на пример, био случа] са
Феничанима, Викинзима, Бедуинима, Туарезима итд. Према
Поланлцу, мого ^е вепи бро] народа кода су се повремено ба
нили трговином, мада су имали и друге изворе прихода. У по
себну групу трговачких народа сврстани су тзв. расе.ъени наро• 1Ый., 44—45.
'« Ро1апу1 1975: 143—144.
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да, ксуи су у туЬим срединама били носиоци трговачких
послова — на пример Зевре]и, 1ермени, Цинцари и други.
Према исто] теорией, други пресудан чинилац у трговини
била ]е сама роба, односно карактер добара ко]а су била пред
мет размене. ВеЬим делом, трговина се у старо доба обавл>ала
нередовно, зависно од тога када се за ко;)ом врстом робе ука
зала потреба; за другим артиклима посто]ала ]е ипак стална
потреба, па ]е и трговина таквом робом могла бити непрекидна.
Према условима спол>ашн>е и унутрашн>е понуда и потражн>е,
роба се делила на два дела: на благо, ко]е ]е имало трахну
вредност, и на потрошну робу, ко]а ]е утицала на начин свакодневног живота. Благо су сачин>авали: племенити метали,
злато, сребро, драго камен>е, слоновача, робови, стока, а потрошна добра: храна, со, граЬа, вино, коже, вуна, смола,
ул>е, восак, метали бакар, кала] и гвожЬе, односно луксузна
роба: зачини, мирней, там]ан, ретко украсно дрво, украси,
уметнички предмети, обичан накит итд.
Важно свойство праисторщеке трговине био ]е и транспорт.
Тим поемом обухвата^у се копнени, речни и морски трговачки
путеви, начин преношен>а робе (л>уди, животин>е, кола, бродови) и сама организации а преноса. Ова последн>а категорща у
систему древне трговине морала ]е бити од посебне важности,
]'ер }е подразумевала техничку и политичку организаци]у трго
вачких каравана и експедициза. То ]'е, дал>е, захтевало одреЬену унутрашн>у структуру друштва, воЬство, одбрану и осигуран>е транспорта, пролаз кроз туЬе територще итд. И копнени
и морски путеви били су на удару разбо}ничких и гусарских
напада, па ]е обезбеЬен>е путева и каравана било ]една од
важни|их задала раних територи]алних и политичких за^едница и првобитних племенских савеза. Неке такве за]еднице
образовале су се управо дуж трговачких путева. „Цшь ]е био
да се поседу^е траса пута, што ^е омогупавало притицан>е
увоэних добара, делимично у виду царине, такси и накнада за
безбедно путован>е, а делимично у узвратно] раэмени за сиро
вине. (. . .) Организавдча трговачких каравана била ]е изнуЬена
пролазом кроз незаштилене области. Без обзира на то да ли
су се налазили под окрюьем крал>евске или ратничке трговине,
рани каравани били су несумн>иво опремл>ени и наоружани
за]едничким четама стражара у ]авно] служби. (. . .) Каравани
из туЬих кразева морали су се држати строго утврЬене стазе,
без икаквог скретаньа на леву или десну страну за време проласка кроз одреЬену облает."11
Уза]амност интереса — као засебно сво]ство првобитне и
праисторщеке трговине — омогупило ^е да се ]ош у древно
доба трговина раздели на три посебне врете: размену дарова,
институционализовану размену добара и тржиште за размену
трговачке робе. Размена дарова била ]е засебан облик реци» ГЫа., 148.
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прочие размене и могла би се укшучити у тилове 2, 3. и 4.
према типологии Колина Ренфр]уа. Запажена ^е у многим
примитивним друштвима, где се сусрепе и до модернога доба.
Та особена врста трговине на]чешпе ]е церемони)алног типа;
у ритуал уюьучузе назвише представннке власти, ко]и сво]еволло распореЬу^у добра као дарове за размену.12 Институционалиэована размена обаыьала се у зависности од потреба и
понуде, као и од меЬусобннх споразума меЬу воЬама и мопницима, ко]и су одлучивалн о набавци. Таква врста размене
свакако ^е била повезана и са унутрашн>ом организащцом
производное на домапем тлу, од скушьаньа ришкова и редистрибушце увезене робе, о чему су такоЬе одлучивали на^моКшци представници или воЬе трупа — што би у типолопци
Колина Ренфр]'уа одговарало типовима 5. 8. и 10. Оваква трговина заснивала се такоЬе на нея«}] врсти реципроцитета и мно
го ]е упрошпени]а од тржишне размене у развщеним друштвеним за^едницама. Тржишна трговина ]е, найме, пружала на^вепе слободе и омогупавала широк проток на^разноврснизих
добара. Основа }о] }е била у систему понуде и потражн>е, а
услови тржишта обухватали су све аспекте тргован>а — ускладиштен>е, транспорт, ризик, кредит, начин плапаньа итд. 1едан
од примера такве трговине у праисторищ на државном нивоу
сачували су односи (уговори?) измеЬу етрурских и феничанских средишта у VI веку пре н. е. Предност такве трговине
била ]'е у веНо] сигурности добара, у безбедности трговишта и
лука, заштити трговаца и у правно] регулативи трговачких односа, у бсмьем планиран>у и сл. На основу обима и карактера,
оваква трговина од самог почетка делила се на споллгу и унутралпьу, од ко^их ]'е свака обухватала различите трговачке односе унутар неке за]еднице.1Э
Проучаван>е праистори)ске трговине у Европи и повезиван>е општих начела те трговине с одреЬеним антрополошким и
истори^ским моделима праисторизских за]*едница условило ]е
извесно суженье истраживачке пажвье на неколико основних
типова трговине, какви су могли посто|ати у европско] пра
историей. На^вепа пажньа указана ]е културама бронзаног и
гвозденог доба из ко]ег су откривена многа важна археолошка
налазишта, па се на основу ископаног материала могу пратити
и доказивати различити видови како удагьене тако и локалне
трговине. Анализа тадаппыгх принципа и механизама робне
размене олакшала ^е бол>е сагледаван>е на]важни]'их друштвених односа и унутрашн>у структуру за^едница ко]'е су биле у
стан>у да обезбеде све важшце произволе, «еопходне за развитак и успон тога друштва, да подстакну културне додире и да
узроку)'у сопствена сощцална расло]аван>а.и У науци превла15 ИясЬег 1973; Ко™1апск 1987: 6; 1989.
'« Ро1апуг 1975: 133—154.
" НсхЫег 1982: 150; СЬатрюп, 3. 1982.
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дава мшшьехье да су у Европи гвоздей ог доба посгс>]ала два
доминантна облика трговине. 1едан ]е био она] ланац трговине
дуж пута (ко] и Колин Ренфр]у означава као тип 4: с1о\га-1Ъе-1те). Такав тип трговине ]е у себе несумаиво уюьучивао
одреЬену размену дарова, ко]а се ]ОШ у бронзано доба проширила по читаво] Европи, да би каснще, у гвоздено доба,
прерасла у друга облик трговине, какав ]е првенствено одговарао условима размене и трговине у Средоземл>у. Интереси
}ачих културних центара у Грчко] и Итатци ]ош од VIII века
пре н. е. по]ачавали су меЬуообну трговачку размену и наме
тали нове облике размене, чиме су и трговачки механизми трпели све ]аче измене.15 Док ]е стандардна бронзанодопска тр
говина дуж пута омогупавала учестале и сукцесивне културне
додире тадашн>их европских иоггулаци]а, одржава]упи ]едноставну трговину свакодневним потрошним добрима на релативно краЬим и меЬусобно повезаним удал>еностима, дотле ]е трго
вина престижном робом — ко]а ^е по правилу стизала из веКе
удагьености — захтевала сложенной систем размене. Како ]е
проценио Ренфр)у, та развщетца врста праисторщске тргови
не представляла ]е зедну посебну, вишу форму трговине дуж
пута, ^ер ]е задовол-авала и додатне критерщуме карактеристичне за промет престижне робе, као што су: а) прелажен>е
престижних добара из ^едних руку у друге меЬу на^гледнщ'им
припадницима друштава ко] а су у додиру; Ъ) преношен>е таквих
добара на вепу уда1ьеност; с) престижна добра нема] у употребну вредност у свакодневном животу; в) по правилу, престижна
добра се одлажу са поко^ницима, т]. намерно жртву]у или
уништава]у.
Трговина Нилибаром у бронзано доба европске праисторще, на пример, могла ]е бита управо тога типа. На то упупэду
значащий археолошки налази у богатим гробовима из тога вре
мена расе]аним у средгьо] Европи и на Балкану, као и налази
са локалитета ко] и су припадали микенско] цивилизации. Тадапньи механизми трговачке размене подразумевали су наро
чито размену дарова, чща )с престижна вредност морала пос
та] ати све веЬа, што ]е пут набавке био дужи, прелазеЬи преко
читаве Европе тежак, дуг и опасан пут од Балтика до Медитерана. Снага и богатство микенске цивилизащце, ко]а ]е ]ача1ьем имала све ман>е потребе да осигурава наклоност и при)атегьство суседних племена, довели су на кра]у до тога да се
пристигли Нилибар готово сав задржао у микенским средиштима. Ту ]е био потребни}и за пристиж него као роба за дагьу
размену. Из тог сазнан>а, Ренфр]у ]е извукао закгьучак, ко]и,
се ]едним делом односи и на трговину праисторщским Ьилибаром, т). да су се престижна добра територи)алн© ширила
равномерно, те ]е и н>ихова количина ман>е опадала удал>ава» Ко\у1апс15 1973: 595—596.
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н>ем од центара за производн^у него што ]е иначе био случа] у
трговини типа (1о\щ1-1о-1те (дуж пута).16
Из тога се иэвлачи закшучак да су се трговачки додири
виших сло]ева у за]едницама бронзаног доба — остварени по
систему трговине дуж пута и у основи реципрочног карактера
— у касни]е, гвоздено доба осетно изменили. Трговина, ко]а ^е
повезивала удагьене области Европе, ограничавала се претежно
на луксузну робу. Локалне културе биле су привредно на]чешЙе довол>не саме себи, или су сво^е потребе задовол>авале трговином и разменом са суседним репцама. Развщенщ'и и виши
трговачки интереси медитеранских центара увели су, меЬутим,
нове облике трговине, ко^у су обавл>али трговачки представници, трговачке колонке или страни трговци. То ^е утицало на
стваранье нових друштвених сло]ева ко]и су се бавили исюьучиво трговином, било да су ]е организовали или су у н>о] сами
непосредно учествовали.17 У исто време по]авили су се и нови
облици трговине, као што ^е била тзв. слободна трговина с по
средником. Извне одлике су биле изузетно значаще за општи
У.
|00|

Удшьеност
Трговина дуж
-Нпе): опаданл
удал>аван>ем ол
Ренфр^уу)

од извора
пута фснлт-Шеколичине робе
извора (по К.

Удаленост од извора
Трговина престижним добрнма:
модификащца трговине дуж пута.
Количина робе незнатно опада
удал>аван>ем од извора (по К.
Ренфр]уу).
развоз праистори]ских култура: роба ни]е била исюьучиво
престижног типа, него ]е служила и за размену; трговац ни)е
обавезно и произвоЬач робе ко]ом слободно располаже као
посредник; мотив трговине ]е добит, па се партнери могу да
мен>а]у, док су код трговине престижном робом углавном били
Кепгге™ 1972: 465-468.
17 СоШз 1984: 16—17.
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]едни исги; роба се просторе у радиусу кретанл самог трговца
и реЬе се налази изван тог круга, што на]бол>е осведочу^е поморска трговина.

а

с
Удаленост од извора

Удаленост од извора

Слободна трговина с посредни
ком (РгеЫапсе (гайе). Роба ]е
честа близу извора и релативно
места у оквиру радиуса активности трговца посредника (С).
Изван тог ради]уса учесталост
нагло опада (по К. Ренфрзуу).

Трговина у редистрибутивним
центрима. Опадание количине робе
удаъаванэем од извора и нагли
раст у редистрибутивном центру
(В) (трговиште, караванска ста
ница, итд.) (по К. Ренфр]'уу).

Културе гвозденог доба у Европи, козе су располагале извесним количинама пилибара у сводим трговачким односима,
познавале су различите типове трговаца. Трговина ^е на]вероватни]е била у рукама оних ко}и су за такве послове имали
снаге и интереса, било да се на веКим уда!ьеностама обавл>ала
проста реципрочна размена, или да се — по систему трговине
дуж пута — у размену укльучивао преносник, посредник или
страни трговац. Има доста основа за претпоставку да ]е трговину контролисала ман»а група мопника, у чщим ]е рукама
под)еднако била и трговина на дагьину престижним добрима
и трговачка размена потрошне робе са суседним репцама.18
Износепи уверение да су главни носиоци трговине, а уз то
и културних додира, у гвоздено доба у Европи били подузетни
по]еднци, Питер Велс (Ше11«) ]е изнео нов модел праистори)ске
трговине. Успоставивши извесне аналоги] е са трговином у среднювековно] Европи, он ]е довео у питан>е трговачки знача]
првобитне ритуалне размене дарова. „Сувише много л>уди било
18 1Ый.
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}е уюьучено у та) посао на одвише великим удал>ености1ма, да
би то допуштало чврсте друштвене односе. Од позног бронзаног доба надагье, знатна количина добара била ]е уюьучена у
трговину, а то говори против трговине ко]"а се исюъучиво заснивала на друштвеним односима. Велика количина материала,
нарочито бронзе, злата, Нилибара, стакла, била ^е предмет тр
говине од 1200. године пре н. е. наовамо, што эначи да ]е одговара]уйи раст трговине, засноване на вредности, отворио веЬе
могупности за жцединце ко]и су у трговачке послове улазили
ради добити."19 Другим речима, трговачким послом могли су
се бавити подузетници ко]и су под]еднако могли бити и из
на]виших и из нижих слс^ева. Осим што су организовали тр
говину, они су свозу за]едницу подстицали на производаьу вишкова за размену, а могли су и да воде гаьачкашке упаде на туЬе
територще.20 Због несумн>иве и донекле механичке сличности
са подузетничким капитализмом XIX века, ово схватан>е праистори)ске трговине изазвало ]с у науци одреЬена неслаганл,21
али ]е ипак знатно помогло да се дубл>е проникне у систем
европске трговине гвозденог доба.
Примена Велсових тумачегьа претпоставлл да су подузетни иници]'атори трговине и размене морали имати подршку
владара и воЬа локалних за^едница. Трговачки походи и каравани кроз туЬе и непоэнате кра^еве могли су се организовати
и обезбедити ^едино уз помоК централне власти, ко]а ]е на]бол>е могла обезбедити матери] алну и во|ну подршку таквом
подухвату. Улаган>а у такве трговачке експедищуе доносила су
владарима энатну добит, омогупузуЬи чак и неку врсту моно
пола и потпуно контролу над трговачким и караванским путевима на сво]о] територи|и, што ]е ]ош више доприносило локалном угледу и друштвеном положа^у, окиЬеном управо
престижном и луксузном робом из увоза. Тамо где су биле
ман>е потребе за организованном великих и сложених каравана,
и где се трговина шце упуштала у велике пустоловине, тамо
]е могупност за истицан>ем подузетних по]едйнаца била скром
ница. У том смислу, као доказ за сво]у теорщ'у Велс наводи
примере о трговини измеЬу области Есте и Доленлке, где у трговачком и географском погледу ни)е било веКих препрека, па
]е ситнща трговина цветала без напора и монопола. Истицан>а
воЬа и по]единаца ту су била нешто ман>а, због чега у тим
областима — упркос великом бро]у богатих некропола — нема
раскошних кнежевских гробова какви су налажени у удал>еним и дивл>им областима среднее Европе и Балкана.22 У средн>о] и западно] Европи, где ]е контрола трговине са удалении
областима, а посебно са Средоземл^ем била концентрисана у
»
»
11
52

ШеИз 1984: 29—30.
1Ыа., 30—31.
СЬатрюп, Т. 1987: 103.
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рукама кнежева и главара, раскошни кнежевски гробови сведоче о успону и богатству моКника, у чи]ем
поседу било
обил>е скупоцене робе и луксуэног материала.23
Сличай културни пример богапен>а горн>их сло]ева у праистори)ским за]едницама ]авл>а се на подруч]у централног
Балкана, у хориэонту кнежевских гробова, ко]и указу] е на могуКност исте такве организапи]е трговачке размене.24 У оба
наведена случа]а энача]'но ^е то да су удагьеност и тешкоЬа
набавке луксуэних добара — меЬу ко]а спада и гшлибар —
знатно полизали вредност увезене робе, ко] а се концентрисала
у рукама истакнутих по^единаца. У трговини на вегю] удагьености, роба ниже вредности претвара се у робу више вредно
сти и од обичне постое ознака престижа, моЬи и богатства.25

*
Проучаваше праисторщске трговине наметнуло се у архео
логией као проблем због потребе об]ашн>аван>а порекла и зна
чена различитих артефаката ко^и су били предмет размене и
трговине. Ово ]е посебно било уочллво код сировина ко^их
природою нема у близини места на ком су наЬене, или код
артефаката чи)а стилска и културна определ>еност указу] е на
то да су настали у другом археолошком контексту од оног у
ко]ем су наЬени. Потреба за ]асни]им дефинисаиьем самог карактера праисторщске трговине навела ]е археологе да се
окрену ка антрополошким изворима ко] и говоре о овом проб
лему. У првом реду разматрани су класични радови Бронисла
ва Малиновског о систему „кула" ритуалне размене на Тробри]анидима, као и дела Марсела Моса о дару и примитивним
облицима размене трговине. Радове ових антрополога проду
била ]е супстантивистичка школа економске антрополопце,
чи]и ]е истакнути представник Карл Полан>и. У сво]им радовима о примитивно] трговини Полан>и ]е у први план ставл>ао
друштвене, а не економске цшьеве трговине, а такоЬе зе и систематизовао различите облике трговине и размене према просторним начелима, врстама робе или начину преноса. Лош
детатьгацу анализу и систематизащцу праистори]ске трговине
начинио ]е Колин Ренфр^у ко]и ]е посебно прилагодио моделе
трговине археолошким сазнанлма о европско] праистории.
гЬегових десет типова шематски покрива]у готово све облике
праистори]ске размене и трговине. Иако као и свака шематизаци]а ломало по]едноставл>у]е могупе разноврсности л>удских
контаката и тргован>а, Ренфр^уове анализе обухвата]у све основне видове праисторщске размене.
» ШеПз 1980: 93.
« Палавестра 1984: 73—75; 1989.
и Ко\\-1апс15 1973: 593.
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Деталлиуе сагледавахье структуре археолошких налаза праисторщске Европе навело \& неке археологе да доведу у питан>е претпоставке о ритуалном карактеру трговине. Питер Велс
коуш се бави проблемима гвозденог доба дентралне Европе
формулисао ^е модел ко]и ]е предност давао економским над
друштвеним и ритуалним аспектима трговине. Повезиван>е типова трговине са разво]ем праистори]ског друштва довело ]е
и до еволуционистичке шеме где ]е, рецимо, реципрочна раз
мена била везана за примитивни)а друштва, а редистрибушца
за ране државе.28
Проучаван>е праистори)ске трговине отворило ]е читав низ
питан>а и проблема о структури праистории ског друштва, носиоцима власти и мопи, односу ритуалне и прагматичне свести
и специ)ализащци и расло]аван.у унутар праистори]ских за^едница. Показало се да механичко преношен>е антрополошких и
етнографских аналогсца, као што су ритуална размена дарова
с ]едне стране или разматранье у оквирима модерног европског капиталистичког прагматизма с друге стране, ни]е увек
било на]сврсисходмиуе у проучавануу праисторщске трговине.
У археолошко^ и антрополошко] анализи праисторщске трго
вине све ]е присутни]е кретан>е ка жцединачним друштвеним
контекстима и минуциозна анализа структуре сваког по^единог
друштва и улоге размене и трговине у н>ему.
1. март 1990.
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