
ОБЛИЦИ И ХРОНОЛОГИЈА РИМСКОГ 
СТАКЛЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ НЕКРОПОЛЕ 

МУНИЦИПИЈА S...

Село Комши код Пљеваља познато je већ одавно у научној 
лдтератури, како no својим епиграфским споменицпма, преко 
којих je постало појам у стручној и научној литератури,1 2 3 тако и 
no археолошком материјалу, откривеном у току систематских 
кстраживања непрокола I ft II. Најновија и с тл тањ а  ових некро- 
пола, које обе припадају мундцппћјуму S. . пружила су и нове 
податке о материјалној култури становнпка овог насеља, о њихо- 
вом занатству ft уметнпчком стваралаштву, као и о економској 
структури становнпштва и трговачким везама насеља са осталим 
областима рпмске имперпје.

Стакленп матерпјал, откривен на некрополама I и II рим- 
ског муниципијума S. . . у Компнима, нпје Hft нарочито разно- 
врстан, нити пзузетно занпмљив. Његова вредност се састоји 
у томе, што потиче из гробних целпна, ft што je добпјен приликом 
систематскпх археолошкпх пстражпвања. Од посебног интереса 
je утврђивање nopeioia стакленог материјала, јер се на тај начин 
могу утврдитп трговачке везе са осталпм деловима римског 
царства, као ft економска моћ становника овог насеља. Хроно- 
лопжи моменат je разумљив сам no себи, јер стаклени материјала 
у Пзвесној мери употпуњује хронологију ових некропола и оста- 
лог покретног археолошког материјала ft3 њих.

Стакленп материјал из некропола I и П у Коминпма мо- 
жемо no намени и облицима поделитп у три основне групе:

a. чаше и nexapft
b. боце и
c. бочице за мирксе ft мирпшљава уља.

1 A. Evans, Antiquariat! Researches in Illyricum, III—IV, 1885, и даље Н. Вулић, 
Антички споменици наше земље (Споменик САН 78, 1941—48, passim); G. 
Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft in der römischen Provinz Dalmatien, 1965, 
passim.

2 M. Гарашанин, Историја Црне Горе, 1967, стр. 143, 221.
3 A. Цермановић—Кузмановић, Резултати археолошких истраживања 

на подручју муниципијума S. код Пљевалја (Материјали IV, 1967, стр. 77); 
A. Цермановић-Кузмановић и Д. Срејовић, Резултати нових археолошких 
истраживанја у  ју1оисточном делу римске прозинције Далмације (Материјали 
IV, 1967, стр. 21 и даље).



288 Александрина Цсрмановић-Кузмановић

Чаше и пехари могу се поделити у две основне варнјанте, 
у плитке чаше дли зделе и у високе коничне пехаре ШШ купе. Прве 
лркпадају групи хемћсферичндх здела или чаша, које се могу 
назквати и једнДм Д другмм дменом, јер њдхова употреба mije 
сигурна;4 предмети друге врсте, конични пехари дли купе, нази- 
вају се понекад и лампама,5 нарочито поједднд тдпови, који нису 
заступљени у Коминима.

Хемксферичне чаше Дли зделе могу да имају конкавну или 
округлу базу, a могу бити украшене илн без дкакве декорадије.6 7 8 
Грули хеммсфермчних чаша прш адају примерци број I. 2 и 3 из 
Комина, a вероватно и фрагмент број 4, са карактерлстичном 
брушеном декорацијом. Стармјд облик овог типа представља 
примерак број, 1 који према подели С. isings, прдпада њеном 
тмпу 96. Ова вардјанта хемисферичних здела млд чаша пореклом 
je из III века. али остаје у употреби кроз дели IV век, na се сматра 
Н тмпкчндм за њега. Најраннјк датованд примерцд потдчу т  
Келна, дз друге половине III века; ш аче je број датованмх приме- 
рака доста велдки, као што то истиче К. Исмнгс.9 Познатн су из 
Базела мз IV века,10 из Zieselmauer-a из друге половмне IV11 века, 
a у непосредком сусетству су из Брлгеција.12 Мањд број хемисфе- 
рћчнмх чаша je откривен и на тердторији Југославије, да поме- 
немо само прдмерке кз Доње Врточе,13 Столца14 к већк број прд- 
мерака дз Дукље.15

Порекло хемдсферичндх чаша или здела ш је  ситурно, те 
je тешко говоритћ о трговмш к екоиомдци на основу њих; ми- 
шљење о њдховој галској провенденцмјд прдлкчно je усамљено 
у науцн, иако je A. Sz. Burger изиела друкчије мишљење 16. По 
њеном схватању, хемисфердчне зделе могу бћтд пореклом и са 
истока, одакле су после дефинмтивне победе хришћанетва стигле 
у Панонију посредством Аквдлеје.17 Чаше из Дукље могу се на 
основу боје стакла сматрати u као дсточни д као западни дмпорт, 
али je сигурно да нису промзводд локалних радлоница.18 При-

4 С. Isings, Roman d a ss  fr  om Dated Finds, Groningen/Djakarta, 1957, p. 113.
5 D. B. Harden, Roman Glass from Karanis (University of Michigan Studies, 

Humanistic Series, vol. XLI, 1936, p. 155 ) назива коничне пехаре лампама.
6 С. Isings, ор. cit. 113, Form 96.
7 Ibid. p. 113, 114.
8 Bonn. Jahrb. 131, 304.
9 Op. cit. 114.
10 R. Laur.Beiart, Ur-Schweiz, 1957, 8, 9.
11 R. Pittioni, Öst. Jahreshefte, Bb. 1946, Sp. 94, Nr. 578.
12 L. Barkoczi, Die datierten Glasfunde aus dem III—IV. Jhr. von Brigetio 

(Folia archaeologica XIX, 1968, 59 i даље, fig. 38/5).
13 WMBH IV, 1896, 173, fig. 20.
14 WMBH I, 1893, Taf. II a, 286.
15 A. Cermanović—Kuzmanović, Einige spätrömische Glasformen aus Doclea 

(Жива антика XVII, 1967, 247 и даље).
16 A. Sz. Burger, The Late Roman Cemetery at Sagvar (Acta archaeologica 

academiae scientiarum Hungaricae, 1966, 99 i и даље).
17 Ibid. 99.
18 A. Cermanović—Kuzmanović, Einige spätrömische Glasformen, 243.
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мерцк из Комина имају белу прозрачну боју, сем једног примерка 
којд je зеленкасте боје (бр. 2); према ммшљењу Раднотдја,19 оза 
врста здела од прозирног стакла зелешсасте боје, пореклом je 
из рајнских областћ. Поеебно зделе са брушеном орнаментиком, 
карактеристдчним украсом у облику округлих и овалних удубљења 
сматра производом келнскћх радионица.20 Према томе3 м Ha
mu примерцд хемисфердчних здела зили чаша из Комина су нај- 
вероватније западног порекла, тј. ћз рајнскмх областд, посебно 
примерак број 2, зделе са брушеном орнаментиком су сигурно 
келнскн производи IV века (број 3, 4 и 6).21

Најранији тнпови украшенћх полулоптастих здела нли чаша 
појављују се већ у II веку,22 алћ кмају углачан обод и добар ква- 
литет стакла. Према Весбергу,23 дубоке зделе са Кипра без изра- 
жене базе, како их он зове,24 Кли хемксфернчне зделе, налазе се 
под утицајем металнћх узора и нису ранмје од П века.25 Каснији 
примерцд имају необрађен обод, a квалитет стакла je далеко ло- 
шдји. Варијанте ове врсте чаша илд здела имају различмте украсе, 
кзведене точкићем и то најчешће са урезима у облшсу краткмх 
цртица, али дсто тако Ћ са брушешм декором.26 Од коминскнх 
здела најстармја би била здела број 1, која je најједноставнија, 
без икаквог украса, a и no свом облкку не спада у типмчне хеммсфе- 
ричне чаше. У прмлог томе да спада међу најранмје примерке, 
говори И податак да je откривеиа на некрополи I, односно на ста- 
ријој некрополи: керамичка урна поред које je чаша откривема, 
не може се хронолошки ближе одредитн, као ни остали гробнн 
прнлози. Једини нешто сигурнији путоказ била би бронзана фи- 
була са две игле, која припада једном типу врло рапшреном у про- 
вонцији Далмацнји, једној варијанти Ауциса-фибула. Ова вари- 
јанта Ауциса-фибула врло je бројна у Коминима на некрополи 
I, као и на врелу Цетше,27 и хронолошки се може фикснрати у 
I—II век. Уколнко прихватимо хронологмју ових фибула, морамо 
закључитд да je и стаклена здела хемисфердчног облика број 1, 
са некрополе I у Комднима, једиа од најстаријих овог тида; односно, 
она би се онда датовала у II век, што je врло рано за овај тш  здела. 
С друге стране се може претпоставити дуг живот и трајање лоје- 
дшшх облика фибула, поготову за конзервативно становништво

19 A. Radnoti, Glasgefässe und Glasgegenstände (Intercisa II, 1957, стр. 153, 
T. XXXIV, 5, 7).

20 Ibid. 153.
21 У нашој земљи су овакве зделе или чаше са брушеном орнаментиком 

налаженена више места, у новије време у Вишићима (И. Чремошник, у ГЗМ 1965, 
T. XI, 1), Врдолу (ГЗМ XIV, 1959, стр. 151, сл. 3) итд.

22 Isings, ор. cit. 114.
23 О. Vessberg, The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus—Glass (The 

Swedish Cyprus Expredition, vol. IV, pari 3, 1956, p. 133, fig. 42; 18—22).
24 Ibid. 196.
25 Ibid. 196 i даље.
26 C. Isings, op. cit. 114—116.
27 I. Marović, Iskopavanje kamenih gomila oko vrela Cetine (Vjesnik za arheo

logiju i historiju dalmatinsku, LXI, 1959, стр. 5 и даље).
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мушципијуја S. . . те би се онда и хемисферична здела морала 
датовати ниже, односно у III век што je и реалније у односу на 
општи развитак ове врсте чаша и здела.

Kao што je већ поменуто, примерци 3 и 4 се на основу бру- 
шене орнаментике могу везивати за производе келнских стаклар- 
ских радионица позног времена;28 то исто je врло вероватно и за 
примерке број 5 и 6 са исте некрополе.

Типу коничних пехара или купа припадају примерци број 
7, 8 и 9. Према поделћ К. Исингс,29 конични пехар број 9 припа- 
дао би њеном типу 106 с, тј. тиду коничног пехара са развраће- 
ндм ободом.30 Ta вардјанта тдпова a. и b. врло je честа са слдчнћм 
украсима, a једина разлика дзмеђу примерка из Комина и вари- 
јанте код К. Исингс састојд се у томе, да се облици отвора разлл- 
кују: код коминског прдмерка обод je мање истакнут, и цели де- 
хар делује заобљеније и блаже. Украшена варијанта ових пехара 
има најчешће као украс урезане линије, као и пехар из Базела.31 
Ови пехари временсзш припадају III—IV веку.

Истој групи, само њеној варијанти b. припада комински 
примерак број 7. Варијанта b. врло je слична варијанти a,32 као 
и већини коннчних пехара; сам облик je врло популаран, са ијш  
без декорације. Према A. Бургер,33 ови конични пехари су у Саг- 
вару у употреби између 355. и 363, a примерци од зеленог стакла 
су производи западндх раддошца.34 Иначе обод пехара може да 
буде Ћ необрађен и заобљен. Најстарији неукрашени конични ne- 
хард припадају средшд IV века, као онај из Андернаха,35 али су 
у употреби кроз цели IV век.36 Ha позни период коминског пехара 
број 8. указује н налаз крстасте фибуле, у истом скелетном гробу 
на некрополи II. Фдбула има дугмаста завршетке у облдку главице 
(Zwiebelkopffibel),37 са кратким хоризонталним крацима, те je 
Изразито позна.

Пехар број 10. има директне аналогдје у пехарима из једне 
приватне колекцдје у Варшавд.38 Према Б. Филарској, први при- 
мерак je од белог стакла и припада II—III веку a можда je сиријске 
провениенције.39 Други прдмерак из исте колекдије je од зеленог 
стакла, са концентрдчним урезима али je здепастији од прдмерка

28 A. Radnoti, ор. cit. 153. За примерке из наше земље види напомену 21.
29 Ор. cit. 126 i даље.
30 Ibid. 129.
31 B. Laur—Beiart, op. cit., s. 19, fig. 19.
32 C. Isings, op. cit. Form 106 b, p. 127.
33. Op. cit. 135.
34 Ibid. fig. 125/7, 135.
35 Bonn. Jahrhb. 86, 188, 190.
36 I. Kovrig, Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien (Diss. 

Pann. II, 4, 1937, passim).
37 L. Berger, Römische Gläser aus Vindonissa, 1960, T. 22, Nr. 104,105, Haineм 

примерку je ближи број 105.
38 B. Filarska, Szkla starozytne, 1952, T. XIII/4, Nr. 64, стр. 97—98 и XVI/2, 

Nr. 76, стр. 105.
39 Op. cit. 98.
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Пз Комина. Према ауторки, овај пехар би прппадао почетку IV 
века ft 6fto би пореклом из егппатске радионице.40 Сличне пехаре 
из Констанце (Томп) ставља М. Bucovala у свој тип XVIII ft да- 
тује их у III—IV век.41 Пехар из Констанце je уједно ft најближа 
аналогија нашем примерку нз Комина, како no облћку реципијента 
тако и no профилацпји обода ft стопе. Блпска аналогпја je ft из 
Дукље, где су открпвена два примерка у скелетнпм гробовима 
(један са новцем тетрархије).42 Весберг ставља овај тш  пехара у 
своју групу В I, a43 сличне примерке као што je компкски пехар 
број 10. ставља A. Бургер у своју VIII груну,44 датујући их на не- 
крополи у Сагвару у време пзмеђу 346. ft 361. године. У Бриге- 
цију се ови: пехари појављују у времену око 300.45

Посебној врсти пехара припада прпмерак број 11, откривен 
у сандуку за пепео, заједно са коленастом фћбулом.46 Слпчан об- 
лик из Аквпнкума датује М. Кава у III—IV век,47 48 a томе времену 
припада и примерак из Дукље. Међутим, оно што je занимљпво 
за чашу из Комина, то je украшавање на дну чаше, изведено помоћу 
златнпх листића. Овакве чаше се назпвају fondi d’oro;47 το су уг- 
лавном плптке чаше ПлП заобљене зделе, на чијој се нозп, између 
два слоја стакла, налазе уметнутп листићи злата. Украс на дну 
пехара обично има кружни облик, омвпчен je орнаменталном 
траком, која садржп натдкс иди орнаменат тј. геометријске мо- 
тиве 49 Унутрашњост може бмти испуњена натписима, симболима 
култа, попрсјпма, фпгуралнћм сценама шги жпвотињскпм фигу- 
рама.

Порекло ове врсте чаша са позлатом налази се пзгледа у 
Александрији,50 али je већпна прпмерака откривена у катаком- 
бама у Риму; како су налажене и ван Рима,51 изгледа да су лроиз- 
вођене на више места. Иако се већина ових fondi d’oro повезује 
са хршићанством и његовпм култом, спгурно je да се налазе у 
Александрији при крају II n на почетку III века.52 За примерак из 
Комина хршпћанска религија и култ не долазе у обзир јер je от- 
кривен у једној тппичној паганској гробници; с друге стране доста 
je тешко временски фмксирати ову чашу, јер нема нћкаквих си- 
гурних мндиција за датовање, na чак n коленаста фибула може

40 Ор. cit. 105.
41 М. Bucovala, Vase antice de stida la Tomis, Nr. 54, стр. 51.
42 A. Cermanović—Kuzmanović, Late Roman Glass from Doclea (Arch. lugo- 

slavica, IX, 31.
43 Op. cit. fig. 44:40, стр. 143.
44 Op. cit. 137.
45 L. Barkoczi, op. cit., 74, fig. 35/4.
46 Коленасте фибуле ce не могу прецизирније датовати, јер су уупотреби 

почев од друге половине I века и трају до у IV, в. I. Kovrig, op. cit. 120.
47 Bupest Reg. XVIII, 1958, 425.
48 A. Kiša, D as Glas im Altertume, 1908, III. стр. 840.
49 Ibid. 847.
50 Ibid. 840, 845.
51 Један примерак je нгдавно откривени код нас, у близини Ђакова,
52 A. Kiša, op. cit. 864.
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само оквирно да датује цели налаз. Према томе, може се само 
рећи да чаша број 11. из Комина највероватније пркиада III веку, 
као М да je можда александријског порекла.53

Еода број 12, која има на бази врата сужавање, припада 
типу 103. код К. Испнгс.54 Обод ових боца најчешће je необрађен, 
може бити углачан, a више пли мање профклисанн обод je реткост. 
Тело Ћ врат озкх боца може некад да буде украшен урезанћм 
лмнјијама; боце које су служиле као сувенир за посетиоце Путеоли, 
имале су као украс урезану слику града.55 Поред геометријских 
орнамената ове боце су могле да буду украшене и фигуралним 
композдцијама.56

Овај ткп боца временски припада углавном IV веку, иако 
су најранијд примерцћ мз Келна из III века;57 у Кнтерцдси je једна 
нађена заједно са новцем Ралерија,58 у Андернаху су из првеполо- 
впне IV века,59 у Карнунтуму из IV века.60 И прммерци из Дура- 
Еуропос су углавном кз IV века.61 Сродне примерке представљају 
ü боце из Дукље, од којих су очувана два цела примерка и један 
фрагментован.62 Боце из Дукље су без дзузетка украшене кохто- 
змцијама концентрмчних кругова и лћнија. Што се тдче порекла 
ове врсте боца, сигурно je да су оне производи келнских радионица 
позногпериода; мање je сигурно порекло неукрашених боца, т.е. 
ирема томе ii боцу из Комина не можемо сигурно определити 
no пореклу.

Бочице за мприсе к уља из Комина припадају следећпм ти- 
повима:

a. бочице које се no облдку не разлмкују од боца већих димен- 
зија (број 13).

b. бочице вретенастог облика (број 15) и
c. бочице типа свећњака (бројеви 16, 17, 18, 19, 20 и 21).
Еочица број 13 припада типу трбушатих боца еа дужим

вратом, заобљеним ободом;63 појављује се у III веку али je позна- 
тији као тип IV века. Датоваш примерци су бројни, из Андериаха64 
и Келна су из времена око 350. г,65 из Базела из IV века.66 итд. Мањи

53 О евентуалном александриском пореклу појединих стаклених објеката 
са Дукље, види A. Cermanović—Kuzmanović, Late Roman Glass from Doclea, 
passim.

54 Op. cit. 121, Form 103.
55 Ibid. 122.
56 Боца ca представом лова на лава (Germania 1942, стр. 46).
67 Bonn. Jabrhb. 114/15, rpob 42, стр. 413.
58 A. Radnoti, op. eit. 146.
59 Bonn. Jahrhb. 86, стр. 190, гроб 75.
60 Römischer Limes in Österreich, VIII, 18, fig. 7.
61 Ch. Clairemont, The Glass Vessels (Excavations at Dura—Europos, final 

raport IV, part V), pl. XII, nr. 540).
62 A. Cermanović—Kuzmanović, Einige spätrömische Glasformen, 248—250, 

Abb. 3.
63 C. Isings, op. cit. 119, Form 101.
64 Bonn. Jahrhb. 1942, 258.
65 Germania 1934, 277.
66 R. Laur-Belart, op. cit. 810.
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примерци овпх боца служили су за чување мдриса ft уља, као npft- 
мерци из Келна67 ft Ремагена68 и наиш примерцн ft3 Дукље69 ft Ко- 
MftHa. Примерак из Интерцисе70 71 je од плавкастозеленог стакла 
ft према Раднотдју je егппатског порекла61 као ft примерак из Бри- 
геција.72 У Сагвару се ове боце датују у време дзмеђу 337. и 361. 
године,73 док су оне ft3 Констанце датоване знатно ранмје, у II—· 
III. век.74 Примерци ft3 Дукље открпвенп су у скелетним гробо 
BftMa, a један je нађен заједно са новцем тетрархдје те je тиме и 
ближе датован.75

За бочицу број 14 нема дпректшх налогија, алд je сигурно 
да ft она припада 6o4ftftaMa за Mftpftce ft уља; на основу хроноло- 
гије целе некрополе II, мора се ft ona датоватп у позни период, 
односно у III—IV век.75а.

Посебној групи посуда за мдрисе ft уља, које се могу убро- 
јатк у тип девастих унгуентардја, прдпада прћмерак број 15. Ове 
девасте боце са прошдрењем у средини носе ft различдта дмена; 
Радноти ftx назива „saugheberartige Tropfgefässe“,76 Vessberg их 
назива „spool-shaped“77 тј. у облдку вретена, до Kftca овај облкк 
назива фиолама.78 Без обзира на разлнке у пмендма, овај тпп боца 
je позан; најрандји примерци су ft3 II века, из Дура-Еуропоса,79 
али je облик уобичајен у IV80 веку. Сигурно датованм прпмерци 
су доста ретки;81 облик je рашдрен како у Галији и долини Рајне 
тако и у долдни Дунава, a о његовом пореклу постоје разлдчита, 
скоро сасвдм опречна мкшљења. Радноти je покушао да овај 
тид боца за миркс представд као пореклом из Егдпта,82 али je 
сигурно да ja овај тип боца продзвођеи и у другдм центрима у 
провкнцијама. Занимљдво je да су ретке у Малој Азијд ft Cftpftjn,83 
a у долини Рајне се нарочдто шдре за време константинске ддна-

67 У Келну из средине Швека (Bonn. Jahrhb. 131, гроб 11, стр. 293 и гроб 45, 
стр. 303, fig. 17).

68 У Ремагену с краја II и почетка III века (Bonn. Jahrhb. 1907, гроб 124. 
стр. 154).

69 A. Cermanović—Kuzmanović, Late Roman Glass from Doclea
70 A. Radnoti, op. cit. 147, Nr. 91.
71 Ibid. 147.
72 Податак према Раднотију, op. cit. 147.
73 A. Sz. Burger, op. cit. 125/24 je варијанта њеног типа XII—XIII, стр. 138,
74 М. Bucovala, op. cit. стр. 61, Nr. 76—79.
75 A. Cermanović—Kuzmanović, Late Roman Glass from Doclea
75 a. Ошчне бочице у Констанци, из времена III—IV века, в. М. Bucovala 

op. cit. стр. 124, Nr. 255 (пађепа заједно са новцем Аурелијана и Проба).
76 Op. cit. стр. 145.
77 Op. cit. стр. 166, fig. 50:31.
78 Op. cit. passim.
79 Податак према A. Sz. Burger, op. cit. стр. 139; Ch. Clairemont, op. cit. 

pl. XXXVI, 736.
80 C. Isings, op. cit. 126; то je њен тип 105.
81 Примерке ca Кипра je O. Vessberg, op. cit. 206. c обзиром на хеленистички 

прототип у керамици, датовао раније, в. његову fig. 50:30, 31.
82 Op. cit. 145.
83 Ibid. 145.
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стије. Налажени су у Дукљи (три примерка),84 затим у Сагвару85 
у ранохршићанским гробовкма; њпхова најранија појава у Пано- 
нији je у Бригецију и Аквинкуму у последње 2—3 деценије ΠΙ века 
и првмм децешјама IV века.86 Има кх И у Констанци.87 Према 
A. Бургер ове боце су израђиване у двема велкчинама, мање из- 
међу 17 и 19 cm, и веће између 38 и 40 cm.88 Док сва три примерка 
из Дукље припадају овој другој величини, na je и надмашују,89 
примерак Ћз Комдна припада првој варијатни, односно мањих 
je димеизија.

Порекло примерка број 15 зиз Компна није се могло устано- 
вити, сигурна je само његова хронологија; датује ce у IV век.

Бочице број 16—21 припадају групи балсамарија у облдку 
свећњака и његовим варијантама. Примерци број 16, 17 и 18 при- 
падају типу A 1 код К. Исшгс;90 овај тш  има звонасто тело, са 
сужавањем на бази врата, a може имати дужи ‘или краћи врат. 
Примерке ш  Констанце, сличне нашем броју 17 датује Буковала 
у II—III и III—IV век.91 Иако су раширене no целој римској империји, 
изгледа да су ове бочице пореклом из источних центара.92 Вре- 
менски пршадају углавном I—II веку,93 али има и пркмерака из 
првих деценија III века, као што je το случај са примерцима из 
ЈТимасол-оазе;94 a према мишљењу Весберга, звонасти тш  балса- 
марпја je на К тр у  позан, јер je налажен са новцем Максимина 
н Константша Хлора.95 Комински прдмерци број 16 и 18 са не- 
крополе I морају битп старији од прпмерка број 17 са некродоле 
II, из гробндце II. Односно прва два примерка су вероватно из
II. века, док je трећи познији, пз III века.

Истоме типу балсамарија, само варијантп A 2, прппада при- 
мерак број 19 из Комина; то je такође балсамарнјум у облику 
свећњака са сужавањем на бази врата, једино што рецшшјент није 
више звонаст, већ je плићи.96 Иако ова вардјанта сдада међу нај- 
рашкреније типове балсамарпја, само je мали број примерака 
сигурно датован. Облшс je пореклом с краја I века, док je већи 
број примерака позкији, углавном из друге половпне II века; у 
Лимасол-озази се датују у време око 220,97 a у Каранису и каснпје,

84 A. Cermanović—Kuzmanović, Einige spätrömische Glasformen, 251, Abb. 5.
85 A. Sz. Burger, op. cit. 139.
86 L. Barkoczi, op. cit. 68, Fig. 34/1. Према њему, појављују ce заједно ca 

боцама ca левкастим вратом и лоптастим телом.
87 М. Bucovala, op. cit. 121, Nr. 260,—271.
88 Op. cit. 139. Аутор мисли да cy келнског порекла, ibid. 139.
89 Примерцииз Бригеција, достижу и до 60 cm., L. Barkoczi, op. cit. устр. 68.
90 Op. cit. стр. 97, Form 82.
91 Op. cit. Nr. 222,^223 стр. 110, 111.
92 R. Sunkowsky, Öster. Jahresh. Bb. 1954, стр. 106.
93 C. Isings, op. cit. 97.
94 Ibid. 98.
95 Op. cit. 204, fig. 49:24.
96 C. Isings, op. cit. 98, Form 82 A 2.
97 Ibid. 98.
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до IV века. Прпмерак из Комина мора се такође датовати каснвје, 
највероватшје у Ш век.

Првмерци број 20 и 21 из Комша припадају пстом типу 
бочица за мнрисе, односно типу 82 В према подели К. Исингс.98 
Број 20 припада варијанти В 1, која се појављује м на мстоку и 
на западу д која се због свог пзгледа назива „бочице у облпку 
батине“ (club-shaped).99 Ове бочпце могу бити од танког нлп дебе- 
лог стакла, дуге или четвртасте; појављују се у I веку у Дура-Еуро- 
посу, али се настављају до среддне III века, na неки примерци из 
Каранкса имају n облике IV века.100 Како je примерак из Комина 
нађен у сандуку за пепео заједно са боцом број 12 мора се дато- 
вати у III век.

Бочпца број 21 прппада варијанти В 2, односно варијанти 
балсамарија без сужавања на базп врата, са равним коничним 
телом.101 Овај облпк сродан je варнјанти A, са којом се истовре- 
мено и појављује.102 Иако je пореклом из1века, већпна примерака 
овог тш а je познија, и то углавном из друге половине II века и 
прве половине Ш века. Прпмерак пз Компна мора се датовати 
у овом временском оквиру; он припада највероватније III веку.

Прилпком аналпзе стакленог матернјала са некропола у 
Комвнкма, могли смо уочити на првоме месту велику разлпку 
између некорополе I и некрополе II у броју стаклешх посуда. 
To сиромаштво у стаклу на некрополи I стоји у односу на стакло 
на некрополи II хсао 1:6.

Тиме се поставља n пптање хронологије обеју некропола. 
За ово питање, обичај кремације к инхумације нпје ни од каквог 
пресудног значаја, јер се на некрополи II истовремено појављују 
оба ритуала.103 Чак шта више, у кстој гробшци (гробницп П) 
у оквиру комора се вршп похрањивање пепела спаљеног покојника 
у сандучићвма за пепео, a у оквиру гробнице се истовремено по- 
храњује пепео у урнама, заједно са скелетшм сахрањивањем. 
Но без обзира на то, некропола II припада углавном III веку, са 
једним изразпто позним делом некрополе хоји припада IV веку.104

С друге стране, некропола I, има само гробове спаљених 
покојника са остацима похрањпванпм у урнама105 халштатских и 
латенопдних облвка, иако има и фрагмената сандучпћа за пепео, 
који нпсу откривени in situ. Гробни прдлози датују ову некро- 
полу у време I—II века, можда и на почетак Ш века.

98 Ibid. Form 82 В 1, стр. 98, 99.
99 Ibid. 98.
100 D. В. Harden, ор. cit. 275. и даље.
101 С. Isings, ор. cit. 99.
102 Ibid. 99.
103 О ритуалу кремације и инхумације уопште в. Д. Срејовић, у Старинару 

XIII—XIV, 1962—63, стр. 59 и даље.
304 A. Цермановић—Кузмановић, Муншџшиум S. u његова ироблемашика у  

светлу археолошких u епшрафских споменика (Старинар XIX, 1969, 101 и даље).
105 A. Цермановић—Кузмановић и Д. Срејовић, ор, cit. (Материјали IV, 

стр. 24).
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Ово оквмрно датовање некропола потврђено je и стакленим 
матеркјалом, који се у већшш случајева није могао прецизно да- 
товати. Најстарији примерци стакла појављују се на некрополи 
I (балсамаријумм број'16 и 18) и пршадају II веку, али су врло 
ретки. Ta кзузетност стакленог материјала на некрополи I обе- 
лежава с једие стране неразвдјеност трговкне, a с друге стране 
ti економску слабост становнмка у овом раном периоду.106 Пот- 
врду за ову претпоставку пружају и осталк гробш прилози са 
некрополе I, на првоме месту керамика, чнсто аутохтоног порекла, 
a зашм и бронзане фибуле кз непосредног сусетства.107

Успои мушципијума 8. . . и економски процват његовог 
становништва ххршада почецима III века, када се у прдобалном 
појасу провмнцмје Далмацзије осећа крмза, те велшсд број станов- 
нзнка мз приобалног појаса прелази у контшенталш. Епиграфски 
споменмцм то дохсументују у довољној мери.108 Овај угледни ста- 
леж којм се доселио из већих градова, као што je Risinium на при- 
мер9109 м који je могао себи и својој породвди да подиже монумен- 
талне гробшце, украшене надгробним ципускма, имао je м еко- 
номску снагу да купује луксузне стаклене предмете, као што je το 
пехар са позлатом.

Овај ушон насеља потврђује и стаклена материјал са некро- 
поле II у Комшима, који je богатији н разноврсиији, иако изда- 
лека не у оној мери као што je το стаклени материјал tiз Дукље.

Порекло стакленог матердјала из Кошша није у довољној 
мерм сигурно, иако нема сумње да су сви предмети ћмпортовани. 
Са доста вероватноће се може дретпоставмти да je стакло импор- 
товано углавном из заиаднмх области, и то првенствено из Галије 
(хемксферичне чаше) и Келна (брушене чаше, вретенаст унгента- 
ријум); импорт са истока je врло сумњкв, како се са доста веро- 
ватноће може претпоставћти александријскд дмпорт за пехар 
са позлатом. Остаје отворено питање, којим путем су ов‘и објекти 
доспелн до мушцшмјума S. . . ,  да ш  посредстзом Аквдлеје као 
главног тржишта,110 или можда преко неког већег центра на обали. 
Дозс се год не објаве резултати нстражмвања градова на јадранској 
обали питање путева и трговачке мреже, као и преношења робе, 
остаће и даље отворено.

Без обздра на велики број проблема, који су само начети,
a вероватно неће скоро моћд да се реше, стаклени материјал Из 
некропола у Коминима пружмо нам je известан број података 
о успону касеља, његовој трговши ti економској моћи становниш- 
тва. Може се само очекивати да ће даља Истраживања некропола 
у Комзишма пружити и даље нове и занимљиве резултате.

106 Ibid. 24, 25.
107 Ibid. 23; I. Marović, op. cit. 5.
108 G. Alföldy, op. cit. 142, 153. Из Риеинијума су породице Паконија, 

Стација, Егнација и др.
109 Ibid. 142, 153.
110 Аквилеја je важан центар за Панонију, и преко ње je стаклени материјал 
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ЧАШЕ И ПЕХАРИ

1. Фрагментована полулоптаста чаша од белог прозрачног 
стакла, са удубљењем на дну и разгрнутим ободом. Пречник от- 
вора 7 cm, дна 4 cm, висша 5 cm. Некропола I, гроб број 38 (нови 
број 53 a), открдвена поред керамичке урне, са њом je нађена и 
фибула Ауцдса-типа са двојним ногом. Број теренског ивентара 
80 (Табла I, бр. 1).

2. Полулопаста чаша од зеленкастог прозирног стакла, са 
ндзом урезаннх концентричних лћнија нспод обода и на трбуху. 
Пречндк отвора 10,7 cm, висдна 6,7 cm. Е1екропола II, гроб број 
76, откривена поред главе скелета; заједно са чашом открдвена 
je и крстаста фибула. Број теренског инвентара 266 (Табла I, 
број 2).

3. Полулоптаста чаша од белог прозирног стакла, са благо 
разгрнутдм ободом; испод отвора се налази ред хордзонталндх 
уреза, коме следе два ндза вертдкалних. Ha доњем делу трбуха 
налазе се два реда округлих брушених удубљења. Пречник отвора 
7,8 cm, дна 2,8 cm, висина 4,5 cm. Некропола II, гроб 56, откривена 
у керамдчкој урни. Број теренског инвентара 244 (Табла I, број 3).
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4. Фрагменти шштке чаше од дебелог, белог помућеног стакла, 
са брушеним кружвдм удубљењима у четзири реда; два реда имају 
елиптична удубљења. Висина 5,5 cm. Некропола П, спаљени гроб 
број 8. Број теренског зинвентара 151 (Табла I, број 4).

5. Фрагменат стаклене посуде са брушеном орнаментиком 
у облику рибље кости, одвојене верт&калном лшијом од неке 
кружне композиције. Димензије: 5,5 cm х 2,2 cm. Некропола II, 
откривен у шуту између надгробнзнх плоча број 11 и 13. Број те- 
ренског инвентара 197 (Табла I, број 5).

6. Фрагменат обода чаше од белог, прозирног стакла; обод 
je профилисан, a испод њега се налазе вертдкални зарези. Вдсина 
4,7 cm. Некродола II, спаљени гроб број 16. Број теренског инвен- 
тара 153 (Табла I, број 6).

7. Дубоки конични пехар од белог прозорног стакла, са ма- 
лим удубљењем на дну. Пречндк отвора 9 cm, дна 3 cm, вдсина 
12 cm. Некропола II, гроб број 79, откривен десно поред лобање 
скелета. Број теренског швентара 271 (Табла II, број 7).

8. Фрагментован дубокд конични пехар од белог прозирног 
стакла, украшен хоризонталним урезима у три наврата, на са- 
мом ободу и два пута на трбуху. Пречник отвора 1,2 cm, висина

Fig. 2
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13 cm. Некропола П, гроб број 82, открдвен изнад главе скелета, 
a заједно са пехаром je откривена и једна крстаста фибула. Број 
теренског днвентара 275 (Табла II, број 8).

9. Вдсоки конични пехар од белог проздрног стакла, са раз- 
грнутим отвором и благим удубљењем на дну. Пречник отвора 
7,2 cm, дна 4 cm, висина 9 cm. Некропола П, гробндца II, комора 2, 
сандук за пепео број 3. Заједно са пехаром je откривен и балса- 
маријум број 17. Гробница je, судећд према надгробним цшу- 
сима Паконије Монтане и Луцдја Паконнја Барбара, прхшадала 
породици Пакошја. Број теренског инвентара 44 (Табла II, број 9).

10. Пехар од танког белог и прозирног стакла, са благо раз- 
грнутим ободом, скоро цилјиндричшм телом, које се прд дну мало 
сужава и са малом прстенастом стопом. Пречнкк отвора 7 cm, 
дна 3,2 cm, висина 9,8 cm. Некропола II, гроб број 3, откривен 
поред десног колена скелета. Број теренског инвентара 140 (Табла 
II, број 10).

11. Чаша од белог прозрачног стакла, са профилисаним обо- 
дом и прстенастом ногом. Ha трбуху се налази плитка, округла 
удубљења, a на дну ноге златни листићи који формирају венац 
од малих ромбова, у чијем се центру налази вегатабшши орнамент 
или слова, која су само малим делом очувана. Пречник отвора 
11 cm, дна 5 cm, висина 5 cm. Некропола II, гробница II, комора 
1, сандук за пепео број 1. Заједно са чашом je откривена и једна 
коленаста фибула. Број теренског инвентара 40 (Табла II, број 11).

БОЦЕ И БОЧИЦЕ ЗА МИРИСЕ И УЉА

12. Фрагментована боца од белог прозирног стакла, са лоп- 
тастим трбухом и цклиндрћчним вратом, који се сужава на пре- 
лазу из врата у раме, и са малим удубљењем на дну. Висина 17 
cm. Некропола II, гробница П, комора 1, сандук за пепео број 2. 
Откривена je заједно са балсамаријумом бгој 20. Број теренског 
инвентара 43 (Табла III, број 12).

13. Трбушата бочвда са профклисаним отвором, округлим 
трбухом и удубљењем на дну, од белог стакла. Пречник отвора 
3 cm, дна 4,5 cm, висина 9 cm. Некропола II, гроб број 3, откривена 
поред левог рамена скелета, заједно са пехаром број 10. Број те- 
ренског инвентара 141 (Табла Ш, број 13).

14. Бочвда од зеленкастог стакла, са разгрнутим ободом и 
крушкастим телом. Пречник отвора 3 cm, дна 3 cm, виина 6,5 
cm. Некродола II, скелетни гроб број 92. Број теренског инвентара 
289 (Табла Ш, број 14).

15. Вретенаст балсамаријум од зеленкастог прозирног стакла, 
пречнж отвора 2 cm, висина 18 cm. Некропола II, скелетни гроб 
број 94. Број теренског инвентара 294 (Табла Ш, број 15).
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16. Балсамаријум од зеленкастог стакла, са разгрнутим обо- 
дом и дугим вратом, који се сужава на прелазу из врата у раме, 
и са звонастим телом. Пречник отвора 2,3 cm, дна 3,4 cm, висина 
10,5 cm. Некропола I, спаљенд гроб број 28 (нови број 43), откри- 
вен поред керамичке урне, на дну. Број теренског швентара 67 
(Табла Ш, број 16).

17. Балсамаријум од белог прозрачног стакла, са наглашеним 
делом испод отвора, звонастим телом и удубљењем на дну. Преч- 
ник отвора 2,3 cm дна 7 cm, висша 17,8 cm. Некропола II, гробница 
II, комора 2, сандук за пепео број 3. Број теренског инвентара 
45 (Табла IV, број 17).

18. Балсамаријум од белог прозирног стакла, са профили- 
саним отвором, дугим вратом и удубљењем на дну. Пречник от- 
вора 1,7 cm, дна 2,5 cm висша 8,5 cm. Некропола I, спаљени гроб 
број 61 (новд број 76), откривен у керамичкој урни. Број теренског 
инвентара 123 (Табла IV, број 18).
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19. Фрагментован балсамаријум, са профилисаним, нагла- 
шеним ободом, дугим вратом који се благо сужава при прелазу 
у раме и удубљењем на дну. Пречнж отвора 4 cm, дна 8 cm, висина 
око 17,5 cm. Некропола П, спаљен гроб број 2 у југоисточном углу 
гробнице број V .Број теренског инвентара 132 (Табла IV, број 19).

20. Балсамаријум од белог стакла, са разгрнутим ободом 
и крушкастим телом. Пречник отвора 1,7 cm, висина 10,3 cm.

Некропола II, гробница II, комора 1, сандук за пепео број 2, от- 
кривен заједно са бочицом број 12. Број теренског инвентара 42 
(Табла IV, број 20).

21. Балсамаријум од белог прозирног стакла, са разгрнутим 
ободом, дугим вратом и удубљењем на дну. Пречник отовра 
5,5 cm, дна 12 cm, висина 17 cm. Некропола II, спаљени гроб Е. 
Број теренског швентара 92 (Табла IV, број 21).

Београд. Александрина Цермановић-Кузмановић,

Fig. 4
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ZUSAMMENFASSUNG

Aleksandrina Cermanović—Kuzmanović: FORMEN UND CHRONOLOGIE DES
GLASMATERIALS DER NEKROPOLEN DES MUNICIPIUMS S . . .

Das Glasmaterial von Komini (bei Pljevlja, Montenegro),dem einstigenMuni- 
cipium S . . .  rührt von zwei Nekropolen her, der älteren, die sich auf dem Plateau 
des Berges Belo brdo befindet, und der zweiten, jüngeren, auf dem Abhang desselben.

Die Glasformen sind nicht besonders reich, es handelt sich um hemispherische 
Schalen (Nr. 1—3), konische Becher (Nr. 7—10), Fussschalen mit Goldornamenten 
(fondi d’oro, Nr. 11), Flaschen und Fläschchen für Oele und Gerüche (Nr. 12—21). 
Die Analogien für dieses Glasmaterial sind zahlreich, und gehören meistens dem 
III—IV. Jahrh. uns. Zeitr. an. Ausnahmen sind die Glasgefässe Nr. 16 und 18. die aus 
der älteren Nekropole stammen; zusammen mit anderen Grabbeilagen müssen sie 
früher datiert werden, d. h. in das II. Jahrh. Auch die Schale Nr. 1 ist von derselben 
Fundstätte und muss daher früher als die meisten hemispherischen Schalen datiert 
werden, d. h. in die zweite Hälfte des III. Jahrh.

Dem III. Jahrh. gehören auch die Gläser Nr. 9 und 17 aus einer Aschenkiste in 
der Grabkammer II. der Gruft II. auf der jüngeren Nekropole; ebenso die Gläser Nr. 
11, 12 und 20, aus derselben Gruft, die der angesehenen Familie der Paconii gehörte. 
Demselben Jahrhundert gehören auch die Gläser Nr. 19 und 21, während dem IV. 
Jahrhundert die Schalen 2—6, sowie die Becher 7,8 und 10, und die Flaschen 13, 14 
und 15. gehören.

Die Analyse des Glasmaterials der Nekropolen in Komini zeigt an erster Stelle 
eine ausnehmende Armut der Nekropole I. in Glasfunden, sowie das Fehlen einiger 
Glasformen auf beiden Nekropolen. Die Armut der Nekropole I. ist bedingt und 
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Siedlung, dessen Blütezeit dem Anfänge 
des III. Jahrh. angehört, als zahlreiche Familien aus dem Küstenland, besonders 
Risinium, sich in dem Municipium S. . . ansiedelten. Diese reichen und wohlhabenden 
Familien hatten die ökonomische Kraft nicht nur monumentale Grüfte zu errichten, 
sondern auch Luxusgefässe, die Importware sind, zu kaufen und zu besitzen.

Die Herkunft des Glasmaterials der Nekropolen von Komini kann man nicht 
mit Sicherheit feststellen, wenn es auch bestimmt Import ist. Mit ziemlicher Sicherheit 
kann man mit Import von Westen rechnen, aus Gallien und Köln (Nr. 1, 2, Nr. 3, 4 
aus Köln, Nr. 15), während der Import aus dem Osten, reps. Alexandrien (Nr. 11) 
ziemlich unsicher ist. Die Frage, auf welchem Wege die Glasgegenstände nach dem 
Municipium S. . . gelangten, ob über Aquileia oder einem anderen Zentrum, an der 
Adriaküste, bleibt auch weiter offen.


