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ИЗВЕШТ АЈИ О ПРОУЧАВАЊУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ НА ТЕРЕНУ 

МЕНА ЛА ИЗ ТЕТОВА 

у пролеl'lе 19ЗЗ године отворена је Тетову, у дворишту грађанина 
Абдул-Алима Уснијевиhа, Панчиl1ев<.) ул. бр. 7, занимљива архајска гроб н ица. 
Захваљујуl1и љубазности госп. Радослава Грујиhа, директора Музеја Јужне 
рбије, дала ми се п рилика да, неl{ОЛИl{О дана после ОТl{рИ\1а, обиђем нала

з иште. Гробницу су откопали сами в асници. Фотографије (сл. 1 и 2) показују 
какво смо стање затекли. Beh раније много оштеhени спомеl-jИК добио је нове 
повреде. Ко пачи су, на многим местима, ПОРУШИЈIИ зид и полу.паЈ1И I{змени под. 

Гробница је четвртастог i 
облика, оријентисана је у 
правцу: север-југ; дуга је: 
5'З] т; широка: З'5 ] т; висо
ка: ] '85 ш; цела је од камена; 
била је покривена "лажним 
сводом" . 1 На јужној страни 
налази се плитка ниша затво

рена веЈIИI<ИМ блоком (1'4ЗХ 1 
т), који је горе одломљен. 
Зидови су од жуl1 кастог ка
мена. Камен је сечен на пра
вилне правоугаонике; ивице 

су му толико глатке да се 

на неl{ИМ местима једва рас

познају саставци. Због горње 
конструкције квадри су по
ређани у паралелне појасе
ве; на северној страни као 
да су ређани хотимице на-

Сл. 1. - Гробllllца. југо-западна CTpalla. 

изменично широки и танки слојеви квадера. Зид није везан малтером. 
Под је покџивен каменим плочама. 

Према причању старијих грађана гробница је отварана веп пре педе
сетак година.2 То l1е бити свакаl{О тачно, јер темељ УснијеВИПtве купе, 
која је тада сазидана, лежи директно на пресеченом своду гробнице. По
рушени део свода премошhен је дрвеном гредом, на којој је подигнут 
лабилни предњи зид f{yhe. Због ове см .ле Ј(онструкције власни[{ није никако 
хтео да дозволи копање, чаf{ ни чишhење откопаног дела гробнице. Било 

1 Нећ1ачки се ови сводови зову . Scl1einge\VOlbe; lI ајпознатијll су у микеНСК~IМ гробовима. 
Има IIХ, И llаче, у Итэлнјli, АН Криму И У Малој Азијll. Тетовској гробlllЩI1 lIэјСЛli'llшјll је т.зв. 
;Гантзлов гроб" код СМИРllе. Упор. Fг. и. Н . Miltlleг. Beгicl1t й Ьег eille VorLlllleгsllcl1llllg ill 
АltsmУГIlЗ, Osteгг. JallГeshe fte, Bd. XXVlll, 1, (1931) 152-56. сл 7-1 - 77. О Тllповима оваких 
гробница упор. Frilz Schacheгmeyг, Etruskische Fruhgeschichte, Beгlill, 1929, 90 11 Д. , табла I V, сл. 2. 

2 Тада Cf', како тврде, у љој нашла много драгоцеНОСТIJ, које су пренете у Царнград. 
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би , меlЈУТИМ , преко потребно да се ова гробница спасе од рушења и да се 
честито проуч и. Копаље би се морало наставити да се утврде тач не димензије 

Сл. 2. - Гробниuа, северо-западна страна. 

детаља и да се ОТI<рије про
чеље С улазом. Копањем ду
жих ровова можда би се 
нашли и споредни простори , 

који су код гробница овога 
типа чести (сл . 3). 

Власници су , износеhи 
земљу из гробнице, нашли ар
хајску женску статуету, коју 
овде, с дозволом госп. ди

ректора Р. Груј иhа, публи
ку јем. Кад смо стигли у Те 
тово статуета је већ била у 
Скопљу, код брата налаз а 
чева, који се спремао да је 
прода. Брзом интервенцијом 
статуета ј е спасена за збирку 
Музеја Јужне Србије. Осим 
ње нашло се у гробници до-

ста малих бронзаних плочица; можда делова 
војничке опреме. Налазачи су, из радозна
лости, веhи ну ових плочица изломили (да виде 
од каквог су метала); неколико веhих комада 
однесено ј е у Музеј (сл. 4). 

Статуета ј е од бронзе, ливена ј е масивно ; 
изгледа, да су на неким местима детаљи до

теривани грави рањем; цела је прекривена зе
леном патином; оштеhена је, можда , једино на 
палцу десне руке. Фигура је малих димензија, 
висока је: 9·4 ст, размак од пете леве ноге 
до палца десне ноге дуг је: 6·5 ст . Табани 
девојке проширени су нарочитом плочицом ; 

о томе ву касн иј е говорити. 

$//Л'#//I//'&/~I1I/~ 
if 7 

Сл . з . - Пресек гробниuе. 

Статуета претставља девојку у енергичн о 
размахнутом покрету (сл. 5). 

сл 4. - Бронзане плочице нађене у гробници. 

Труп ј е приказан фронтално, 
глава ј е окренута мало на десно, 

ноге и руке леже скоро у про

филу . Десна рука окренута је 
према гледаоцу . Девојка, с уз
дигнутим рукама, жури, вели

ким 'к ора цима, у правцу с десна 
на лево, осврhуhи се. Начин 
девојчина хода нарочито је за
нимљив - она је јако закора
чила, и пак јој оба табана целом 
п овршином покривају под. Тело 
девојчино ј е масивно, труп јој 
ј е кратак, у раменима широк, 

та н ак у струку. Hore су дуге 
и јаке, руке, према ногама, су
више тан ке . Глава , гледана с ли
ца, има пун, овалан облик. Ви 
соко извијене обрве јако су 
пластично наглашене . Очи, оз
начене ј едино капцима, имају 
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облик широке елипt:е, CI<OPO Ј<руга; једино што су спољашњи углови завр
шени шиљастим ивицама . Беоњача је глатка, зенице нису нацртане . З Нос је 
прав, уста су мала, пуна, с једва уздигнути м крајевима. Брада је шиљаста , 
у средини вертикално засечена. У профилу се нарочито истиче заједничка 
равна линија чела и носа. Уши су, као често у архајСI<ој уметности, сувише 
високо и далеко од лица, скоро на затиљку.4 Девојчина коса је дуга, пада 
низ леljа све до струка; 
јако је стилизована; вер
тикалне паралелне лин~ 
означавају дуге прамеllО 
ве,5 ДОI< хоризонталне цр

тице треба да прикажу 
таласасти облик косе. б Де
војка носи дијадем, начи
њен од косе, са Ј<ога се 

спушта, са сваке стране, 

по један увојак испред 
ушију. 7 Она је у трчању 
замахом главе покварила 

своју компликовану фри
зуру. Увојци испред ушију 
заба чен и су на потиљак; 
један дугачки прамен пао 
јој је преко рамена на 
десну руку. 

Девојка је обучена у 
хитон; није јасно да ли је 
преко хитона пребацила 
још и оплеhак, који јој 
допире до појаса.8 Горњи 
део одеће ситно је набо
ран таласастим линијама.9 

Разрез око врата поруб
љен је. Шав на горњем 
делу рукава само је овде 
онде прихваhен, тако да 
су на непришивеним ме

стима рупице остале као 

украс. Доњи део хаљине 
украшен је ретко цртаним Сл . 5. - Тетовска статуета. 

борама, које се као лепеза 
шире с бутине десне ноге преко целе предње површине хито на. Преко доње 
хаљине девојка носи - као небрис - пантерску кожу са концентричним 
круговима. Два баџака с пантерским шапама пребачена су преко левог рамена, 

з Исте су такве очи на статуети ратника из Додоне. • Ше Rallder der Augelllieder sind 
тј! dem Sticl1el zu grosser cllarfe nachgearbeitet, der Augel1apfel ist gal1z glatt gelassen.· R. Ке
kule v. Stradollitz и. Н. Winllefeld, Brollzen aus Dodona, Berlln 1909, 13. 

4 Е. Pfulll, Ма1еге! ul1d Zeichl1l1l1g d. Огјесћеl1, Мипсћеl1, 1923, 1, 215. 
5 Такав увојак зове се оо'tЛLј~ (СаШт. frgm. 22) PWRE, s. v. Haartracht. 
6 С. Praschniker, Brollzene Sрlеgеlsшtzе lт Berl. Al1tiquarlum, Osterr. Jallfesl1efte, XV1ll 

(1915), 57 И . .Ј.. 
7 ОIlИ YBOjUIi зову се 7tctрw't(ђ6; (РоН. 11, 28) PWRE 1. с. 
8 Менаде ва атичким зделама носе веома слично одело . Тамо се може ј асно разабрати да 

имају на себи преко хитона пребачен оплеhак. Упор. Corpu vasorum апtiqUОПlт. Great Brit., 
fasc. 2 ВгН. Mus. fasc. 2, 1II, Н, 1, pl. 20, 2а. Иначе о овом питању: Е. Регпјсе, код Gercke

ordena (3 изд.) 11, 1, 42 и д . 
9 Сличне су боре на хитону БРОl1зане статуете, која п ретставља хоплита тркача, из прве 

половине V-Tor в ., сада у музеју у Халмиросу (у Тесалијll). Упор. 'ЛрхGtLОЛОТLХr, 'E'P"/f!Ep(~ 1 
J~2~-26, 187-~. . ' 

-



246 Гласнuк Скоаског Науцног Друшillва 

док друга два падају као украс преl<О дољег дела ХC:lЉИllе, један однапред 
други оДостраг. Кожа је иначе сасвим стилизова на, изгледа као оклоп око 
тела. Девојка је опасана прстенастим појасом (сл. 6). 

Према пантерској кожи могла би тетовска фигурина бити Артемида или 
Менада . Ипаl< је тешко веровати да статуета претставља Артемиду, јер је 
девојка у трку, она се осврnе у натраг, а тако се у старијој грчкој умет

,""" 
I 

:г 3 5 

Сл. 6. Тетовска статуета (с леl)а). 

ности није обично при
казивала богиља лова и 
"господарица животиља" 
(1tG-t'/Lа &1}pOO'/). IO Зато је 
највише вероватно да је 
наш кип Менада, која бе
жи пред Силеном; овакав 
мотив се безброј пута по 
навља у керамичком сли

карству. 11 "Бег" Менаде 
пред Силеном је само једна 
" фигура" из љихове за 
једничке игре; због тога 
се покрети наше статуете 

пре могу назвати игром 

него ли трчаљем. 

Веn раније сам спо
менуо да статуета има на 

свакој нози уз табан при
чвршhену плочицу, која је 
мало савинута на горе (сл . 
7). По овом детаљ у може 
се одредити за што је била 
статуета употребљена. Са
винути језичци на ногама 
показују, наиме, да је ки 
пиh стојао на некој косој 
бази, вероватно на косом 
рубу какве бронзане по 
суде. 12 Овако искривљено 
подножје има и позната 
статуета хоплита из До
доне, кој и је по свој п ри 
лици био исто тако ивични 
украс неког суда. IЗ 

Ан алогне слике с ваза показују да је наша Менада морала имати као 
пандан Силеllа; на то нас упуhују и љени живи покрети. Међу архајским 
статуетама Силен ", које би се могле довести у везу с нашом Менадом, упо
зоравам нарочито на Силена из доДоне, који је исто тако стојао као украс 

10 Како су изгледали кипови Артемиде у доба кад је наша статуета раl)сна најбоље 110-

I( азујс таКОЗII . • Артемида Даидалеја". Упор : К. А. N~ugebauer, Antike Broncestatlletten , Вегlјl1, 
1921, 43 fI д. сл. 18, 19. Упор. 11 заllliМЉИВУ статуету АртешlДС на ХИДРIlји у: Arcll. Anzeiger, 
1925. col. 183 и д. 

11 На IIp. у: Corp vas. antiq., Francc, fasc 1, LOllvre fasc 1, III Н. d., р1. 2, 3, нарочито 
fig. 11; France 3. Louvre 3, III Н. е., рl. 10. fig. 6; Great Britain 2, ВгН. Mus. 2, III Н. е., рl 
20 fig. 2а. 

12 О пореклу ових ИВIIЧНИХ фигура (~andfigure) не зна се IIишта одре!Јено Најстарији 
примерци су сгатуете на рубовима ТРОllожаuа. Највише се оваКВIIХ украса налази у Јужној Ита
лији . Упор. 11 . Тll. Bossert, Geschichte des KlInstge\verbes, Bd V (ed. 1930): А. Iррс1, Das ~гj ecl1. 
К " пstgе\vегЬе, 212, 213 сл. 1 11 2 11: Arell. Апzеigег, 1923/24, со1. 3()2-326. 

! I ~ГOl1zel1 апs Dodona 13 и д. 
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на бронзаном кратеру14 (сл. 8). Додонска ситна пласти[<а уопште је јако 
сродна статуетама нађеним у нашим јужним крајевима. Тако су I<оњаници са 
требенишког кратера (из гроба откопаног 1930 г.) скоро идентични с додон 
ским коњаницима код KapanaHoca. 15 И додонска тркачица много личи иа 
призреНСI<У статуету Трl<ачице, која се сада налази у БритаНСI<ОМ Музеју.1 6 
Но и осим ових сличности измеђУ наших налазишта и ДоДоне, споменути 
додонски Силен је и сам по себи, по свом стилу и по ритму 
гестова, најближи пандан тетовској Менади. 17 

Статуете Менаде и Силена чести су украси на металном 
посуђу. Велики јонски кратер из VI-or в . , сада у Британском 

Музеју,'8 има на по
клопцу Менаду и Си
лена. Слична група, 
опет јонског порекла, 
из краја VI-or в., чува 
се у Метрополитен 

музеју у Њу-Јорку.1 9 
Но ово су несумњиво 
стилски развијеније 
групе од оне из које 
потиче наша Менада. 

По своме ставу она Сл. 7. - Скица 
би највише приличи- 1I0ге с плочи 
ла у распоред групе цом на табану. 
Менаде и Силе на из 
Напуљског Музеја2О (сл. 9). Само 
се по скици у Ренаку, нажалост, 
не може сигурно разабрати каквог 
је стила и из «ог је времена ова 
група. Још најсигурније податке 
за реконструкцију наше групе даје 

Сл. 8. - Силен из додоне . старија македонска нумизматика. 
Статери града Лете, и уопште 

новци трачко-македонских племена, из доба око 520- 480, носе на аверсу 
најчешhе слике Силена и Менаде. Сцене варирају. На старијим примерцима 
Силен јури за Менадом и покушава да је помилује по подбратку (сл. 10).21 

14 О додонском Силену постоји опширна литература : С. Сагарапоs, Dоdопе е! ses rulnes, 
Paris, 1878, рlипсhе IХ 1, 1 bis : Satyre iЉурl1а11iquе dal1sant; мој цртеж Је према бакрорезу у Ка· 
РЗl1зноса. Да Је Силен ИВl1чна фигура упор. Bronzen aus Dodol1a, 15. О пореклу Силена: К. А. 
Neugebauer у: forschungen ul1d fortschritte, 1931 , nr. 14, 192 и д. и Н . Вулиh У Гласнику 
CKOIlCKOf Научног друштва, књ. XI, (1931 ), 36. 

15 Н. Вулиh, Један нов гроб код Требеништа, Гласник Скопског Научног друштва, књ . 
ХI (1931), 22 -24, с.ll . 33 34; N. VuШ:, Е јп пеuеs ОгаЬ Ье! Тг., Osterr. Jahreshefte, Bd XXVII 
(1931) 1, сл . 32-34, табла 1; Сагарапоs, о. с. plancl1e ХlII. fig. 1. 

16 Обе су тркачице на истој таб nи код: W. Lamb, Greek and Roman Bronzes, London 
1929, plate ХХХlII а, Ь; О призрен ској статуети упор. Н . В . Walters, Catalogue о! the Вгопzеs ... 
Iп the British Museum, Lопdоп 1899, 19, р1. 111 , N~ 208, једино Walters наводи порекло: Ргizrепd 
(?) Аlbапlа . 

17 Једи но што копита дод. Силена чине сметњу нашој комбинацији . Тет. Менада је, 
као што 1Је се касније видети, коринтског порекла, а у умеТ110СТИ ПелОПОllеза СилеllИ имају 
људске ноге (упор. Н. Bulle, Dје SlIепе iп der arcl1alscl1en Kunst der Огјесћеп 1 - 15). Међутим 
Најгебауер и Вулиll (о . с. 36), с правом, истичу. да дод. Силен можда ипак потиче из Коринта . 

18 Ј . Sieveklng, Antike Metallger~ te , 6, табла 1. 
19 П. М . А. Rlchter, Greek, EtrusC311 alld Romal1 Вгопzеs, Тl1е Metropolitan Museum о! 

Art, New-York, 1915, 42 - ·43, сл. 61. 
20 Sa1. Reinach, Repertoire de lа statuaire grecque et romaine, 1 V, 317, 2, по: Ruesch, Guida 

iIIustrata del Mtlseo Nazionale di Napoli, Napoli, 1908, 357, fig. 82. Ову књигу нисам могао при 
бавити. - Скицу доносим према Ренаку . 

2 1 Слика је из каталога О. ХелБИllга из Минхена ( за ј ан. 1930), бр. 173. О сличним при
зорима на новцу тра 'IКОГ цара Бергеја (BsPlotro~) из сса 400-350 г. пре Хр. упор . Н . А. Мушмов1., 
Ј'1QН ~ТИтЋ 11 3 тракийс~итЋ цяре, СОсЈ>ия 1927, 207, 208, табла 1, сл. 36, 37, . 
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На млађем новцу Силен држи Менаду у крилу, а она се брани . Исте слике 
има и новац с острва Тасоса, који је био, као што је веЬ одавно познато, 
раширен и дубоко по унутрашљости Балканског полуострва. Ови примери 
из нумизматике јасно показују, да је статуарна груп а ~eHaдe ~a Сил~ном 
била у УЈ-ом в. на Балкану добро позната. Према матеРИЈалу,. КОЈ И ми Је на 
расположењу, чини се да је сцена Менаде са Силеном постаЈ ала временом 
све слободн ија и ласцивнија. Тетовска Менада, још сасвим одељена од Силе-

Сл. 9. - Група из напуљског музеја . 

на, претставља, дак

ле,старију,децентни
ју варијанту мотива. 
Реконструкција гру
пе с нашом Мена
дом изгледала би от
прилике овако : (сл. 
11) Обе статуете ста
јале су, свакако, на 
горњем рубу каквог 
бронзаног кратера. 
Оваква група, по сво
ме мотиву и приличи 

као украс суду за ме

шање вина . 22 

Тетовска Менада 
је по својим пропор

циј ама и по СТИЛСI<ИМ детаљима зависна од стариј е грчке пластике. Њен 
стас показује све типичне особине пелопонеских фигура. Е. Ланглоц, један 
од н а ј бољих познавача старе грчке пластике, овако ређа особине архајских 
Дорских статуа: »Es ist der gJeiche hagere Bau mit 
langen Schenkeln, kurzem Rumpf, und hochstehender 
Bru t. die gleiche оуаlе Schadelform, die gleiche Наltuпg 
mit еiпgеzоgепет Kreuz, kaum sich hеrаusgеwоlbепdет 
Bauch uпd knappem Gesass. "23 По овом цитату јасно 
се види, да се пропорције наше статуете потпуно 
слажу с каноном старије l1елопонеске школе. А што 
се тиче њеног става и положаја у простору, она 
скоро сасвим излази из оквира типичних архајских 
скулптура . Наша статуета није, наиме, ни фронтални 
кип , нити је непомична; напротив, она се живо 
креће . Према томе тетовска Менада спада међу 
ретке архајске статуе »које пролазе поред гледаоца" 
и које немају много веза са традиционалном, фрон
талном, пластиком.24 Њен положај у простору по- Сл 10. - Статер града Лете. 
казуј е , да је она рад новијег стила. Десна рука, 
окренута према гледаоцу, енергично задире у простор пред њом; ов ај гест 

показуј е да је статуета -- истина у скромној мери - ипак замишљена у тро
димензионалном ставу. 

Цела тетовска статуета, са својим широким покретима, одај е веЬ на 
п рви поглед своје порекло - она је настала према цртежу с ваз а ; и љен 
мотив је , у основи, оданде позајмљен. Горљи део тела еп face чудно је на
сађен на ноге које стоје у профилу; то је типично за цртеже у керамици.25 

22 Ј. Siеvеkiпg, о с. 6. 
23 Е . Langlotz, Friihgriechische Bildhauerschulen, Niirnberg, 1927, 92. 
24 W. Dеоппа, L' attltude du repos dll.П S lа statuaiгe de 1а Осесе arc11ai'que, Rev. ассЬеоl , V 

Seг. , t. XXXIV (juillet - dec. 1931), 87 . 
25 Овај комбинован И пачин гледања. KOjll много nOTceha на египатску уметност, зову 

Немци .kоmЫпiегtе АпslсЫ". Упор. О. у. Liicken, Aгcllaische grfechlsche Vasenma!eгei un~ 
plastik, Athenische Мittеiluпgеп, Bd. XLIV (19 19), 128, 142, 14.'? 

• 
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Упоређивање наше статуете са савременим сликарством ваза даје занимљиве 
ре ултате. Стас фигуре, профил лица (СЈ1. 12, облик очију и уста и начи~ 
чешљања јасно показују да статуета припада ДОРCl<ој, свакако корИНТСКОј, 
школи архајског доба. ~n Нарочито истакнут диаГОН<iЛНИ правац п()крета наше 
М наде много nOTceha на коринтски стил .uрних фигура " :: ? 

МеђУ споменицима архајске ситне пластю<е најближе су паралеле те 
товској Менади требенишке и додонске бронзе. Нашој статуети су по стилу 

Сл. 11 . - Реконструкција групе с тетовском Мен адом. 

највише сродни коњаници с великог требенишког кратера. 28 Сличности су 
многобројне. У првом реду упада у очи, да је и став споменутих требе
нишких фигура п реузет са слика на вазама (трупови и главе коњаникз окре
нути су гледаоцу, док су ноге и коњи у профилу). Осим тога, исте су и 
п ропорциј е стаса . Лице, мала насмејана уста и скоро Оl<ругле очи требе
нишких јахача јако nOTcehajy на Менадину главу; начин како је обрађена коса 
требенишких коњаника и наше статуете слаже се до најситнијих детаља. 2 \1 

Све се више утврђује мишљење, да су требенишке бронзе КОРИНТСI<ОГ 
порекла.ЗО А и тетовска Менада сигурно припада Дорској уметности; све 
споменуте њене сличности с керамичним сликарством УПУћују на Коринт. 
Тако би и све сличности измеђУ требеНИШI<е пластике и тетовске Менаде по 
тицале из њиховог заједничког порекла. На тетовској Менади, као самосталној 
пластици, још јаче се истичу дорске (коринтске) особине него ЛИ на требе
нишким рељефима. 

Нажалост, не стоји ми на расположењу веЛИI{ I<омпаративни материјал 
за датирање наше Менаде. Због БJlизине налазишта, спомињем на првом месту 

26 За CTI\C 11 држање: Lal1glotz, 1. с.; Е. PfLlhl , о. с. 216; ~a профи л: Pfuhl, о с. 214; за 
очи и уста: pfuhl, о . с . 215, О. У. Liicken, о. с. 53; за начин чешљања: Langlotz, о. с . 92: • La
konisclle Tracht tragen sie П1it der langen Locke уог dеП1 Ohr ... ·; Corpus vаsогuП1: Fral1ce 1, 
Louvre 1 Ш О. с. pl . З, fig. 5, pl. 4, fig. 1. 

27 pfuhl, О. с. 215. 
28 Н. Вулиh, 1. с. 
29 Н . Вулиh, о. с. 20, опис прве фризуре коњаника. 
за Осим споменутих чланака Н . Вулиhа, исто тврди: В. Filo\v, Dје arcllaische ekropole уоп 

Trebenischtc, ВегНп 1927, м~ни непри ступачно; С. PrascIll1il<er, Zu den пеuеп Funden уоп Тг., 
(crr. Jallreshefte, Bd. XXVIl (1931 ) 1, 10 - 11 4; К, . NeLlgebaLlcr у : forschungen uпd Fortschrittc, 

1931, nr. 14, 192 и д. 
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тркачицу из Призрена, сада у Британском Музеј у . З 1 Ова ј е статуе та н~што 
млађа од тетовске, финијих је пропорција и више ела сти ч на. Нарочито упада 
у о чи положај њене десне ноге, која се само прстима додируј е земље. По 
стасу и по начину хода нашој је Менади ближа трка чи ца из Додоне . И она 
ступа тешким кораком, не савијајуhи табане . :Ј2 Њен а коса је старински, 
пажљиво , симетрично распоређена, док су увојци тетовске Менаде - због 
трчања - сасвим у нереду. Овај реалистични детаљ н а 
тетовској статуети важан је ослонац са датирање. По 
њему се види, да је Менада нешто млађа од додонске 
статуете . W. L mЬ 1З датира ДОДОНСI<у тркачицу у другу 
ч етврт УЈ -ог века, а призренску у треву четвртину УЈ - ог 
в . По овој хронолошкој скали спадала би тетовска Ме
нада у деценије око 530-520 пре Хр., те би, п рема 
томе, и по времену била јако блиска налазима у Тре

беништу. На то нас, уосталом, упу
ћује већ и директна компарација 
требеНИШI<ИХ коњаника с нашом Ме
надом. 

Међу архајским статуетама беч
ког Историјско-уметничког Музеја 
налази се један "Аполон" кој и је 
много сродан тетовској фигури . :Ј 1 

Он изгледа због свог фронталног 
става старији, иначе је скоро истих 
пропорција. Слич ност је нарочито 
велика у једном детаљу - на оба 
кипа су прсти на ногама пластично 

извајани, док су на рукама означени 
оштрим паралелним засецима у равну 

С 12 П подланицу. То се види и код до- Сл. 13. - И граЧ ll ца '13 
л. - РОфllЛ Ме- ' 

донског Силена. Инвентарска ознака ЛУ llра . 
наДИ Fl е главе. 

"Аполона" - да потиче из Атине 
- п рема изјави предусретљивог госп. Др. Ајхле ра, кустоса збирке, није 
та чна. Статуета је купљена у Атини г. 1878; а где ј е наlЈена, није познато . 

Наша Менада настала је према мотивима слика рства с ваза. Таквих ар 
хајских статуета нема много. Њина важност је, међутим , велика, јер се преко 
Ib ИХ уносио живи покрет у монументалну пластику Грка.З5 Нема ни много 
ти пова статуета ове врсте; најчешhи су кипови: Зевса с громом, Нике у 
лету , хоплита, атлета, тркачица и Силенii. О. У . LUcken, расправљај уhи оп
ши рн о о ситној пластици овога типа, наводи само ј едну статуету играчице, 
са да у Лувру, и то из почетка У-ог века (слика 13). Он је наводи као нај 
стярији тип играчице у архајској уметности. ПО његову мишљењу, није се, 
п ре У-ог века, ни могао појавити - према општем стању стилског развој а 
- овакав мотив у пластици. Тетовска менада, међ утим, јасно показује, да 
је ЈIИI< и грачице пренесен са керамичког сликарства у кипарство најкасниј е 
у последњим деценијама УЈ-ог века. Тако ова статуета, иако је продукт 
ум етничког заната, има знатну важност као Докуменат за хронологију раз 
вој а старије грчке пластике. 

31 W. Larnb, 1. с. 11 В. Walters, 1. с. 
32 Слика у: W. Larnb, 1. с. Овакав начин хода често се срета на вазама кори нтског и 

атичко-коринтског СТllла. Упор: Corpus vasorUln, France 9, LOllvre б, III С. а. р l . 3 fig . *1, *2; Е. 
pflllll , о. с. 111 Bd., 50, 211. Исти такав начин хода види се и на неким атичким рељефима из 
средине VI-or в. Osterr. Jahres11efte ХII (1909), 298, сл. 152. 

33 W. Larnb. о. с . 98, npfiM. 1. 
З4 Статуета се налази у дворани XV, орм. Х, бр. 923; публиковао ју је R. Sсlшеidег у: 

Jahrbllcll der kuпstl1istогisсhсп Sаrnrnluпgеп des Allerh. Kaiserhallses, III Bd, Wiеп 1885, 1-3, 
табла 1. 

35 О овом проблему О. у. Liickell, о. с. глава б: Das Аu!kоrn rnеп der Bewegullg јп der Plasti]{. 
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Требенишка некропола изазвала је у науци велико изн енађење. Нико 
до тада није помишљао, да ј е и у арх ајском перијоду грчка уметност имала 
толику експанзивну снагу и према унутрашњости Балканског полуострва . 
Ископавања у Тесалији, ~б у Требеништу и овај налаз у Тетову пружају сасвим 
нове податке за упознавање старије грчке уметности. За Требениште се 
испрва мислило да је гробље грчких најамника, који су служили на далеком 
северу. Касније се показало, да су то гробови аутохто
ног становништва. Тетовс!<а Менада, и још више ГРОб
ница у којој је нађена, ПОI<азују, да је граница грчког 
утицаја у архајском перијоду ишла још много даље од 
Требеништа, за неких 90 километара северније . Тешко 
је реnи одакле су се ови предмети умеТНИЧI<ОГ заната 
извозили. Према досадашњим налазима изгледа, да су за 
унутрашњост Балкана - у VI-OM В. - највише радили 
пелопонески мајстори. З 1 

Тетовски налаз врло је важан за археолошко про 
учавање Јужне Србије. Богатство требенишке некрополе 
смештено је у гробовима много примитивније конструк 
ције . Можда је и ова тетовска гробница некада чувала 
многобројне предмете велике вредности. Можда су приче 
тетовских граljана о драгоценостима , које су - тобоже 
пре педесет година - однесене из Тетова у Цариград, 
бар донекле тачне. У долини Тетовске Бистрице, изнад 
нове електричне централе, налази се стрми брежуљак Сл. 14. - Скица з ида 
Хисар. На њему се очувало доста зидина, највише из на Хисару. 
турског перијода, али на најСТРМl1јим местима брега, где 
се земља одронила, распознају се остаци добро граljених зидова, који можда 
потичу од архајског града (сл. 14). Зато се HaMehe питање - да није те
товска гробница само случајно пронаljени остатак некрополе неке веnе на
сеобине, која је имала своју тврђаву на Хисару ? 

С. Радојчиh. 

RESUME 
Eine Manade aus Tetovo 

'т РгйЬјаЬг 1933 wurde iп Tetovo, westlich vоп Skoplje, ејпе archaische 
Orabkammer aus Stein aufgedeckt. Sie ist уоп Nord lIасl1 Siid orien tiert und 
besitzt viегесkigеп Orundris . Die Diтепsiопеп ind: Uinge 5'31 IП, ВreHe 3'51 
т; уоп der НоЬе ist посЬ 1'85 т erhalten. Die Orabkammer war mit еiпеш 
Scheil1gewolbe uberdeckt, и. zw. mit linear vorkragendel1 Steil1en (АЬЬ. 1-31. 
Ап der Sudseite befindet sich ејпе Nische, die mit einer grossen Quader уег
mauert i t (gegenwartige Dimensionen 1'43 Х 1 т). Die Orabkammer war schon 
frilher geoffnet worden, angeblich vor са 50 Jahren, wobei zahlreiche wertvoIle 
Funde gehobr.n worden ein sollen. 

Oelegent1ich der пеuегliсl1еп Frt' ilegung iп diesem ћйЬјаЬс fand sich ејпе 
\уејblјсЬе Bronzestatuette vоп 9'4 ст Нбhе (AlJb. 5 - 6). Aus den seitlich ап den 
Fussоhlеп апgеЬгасhtеп Zарfеп ist ersichtlich, dass е sich hier ит die Randfigur 

36 У. Bequignon, Etudes Thessaliennes, Вtlll. de Согг . Hell., L VI (1932, 1), 179 ид, ГОВО
реhи о статуети хоплита из KTY Pl1ja, закључује: • L' hypothese d' tln ateli er dtl Peloponese 
exportal1t ses produ its dal1s l а Огесе dtl Nord ав Vle siecle пе semble pas infiгmee " . О сличности 
археолошких налазишта У ТесаЛИји 11 Македонији: ' . А . К6РСХj.L61tОIJЛЛО~, Ћ cxp XCXtX1) vsхр61tолt~ 
'toiJ TpSfJ.1tItVto't6 псхрос 't1)v Лlj.LVУјV 'tij~ 'A.XP1IJo\;, у: 'А.рхсхtОЛО"ftх 1) 'Eq>'f)j.Lspl: , 1927-28, 83. 

37 У Требеништу се lIалазе и предмети анчк')г експорта. Упор . Н . Вулиh. НОВ И гроБОВ I\ 
~oд Требеиишта, с;пощщик LXXIV, II разр. 59, Београд 1933, 27 и д., сл . 53-56. 
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eines Bronzegefasses handelt (АЬЬ . 7). Ше Statuette stellt jedenfalls ејпе Manade 
da r, die vor ејпет Silen f1ieht. Auf Grund der Gruppe der Manade mit dem Silen 
ј m Neapler Museum (АЬЬ . 9) und пасЬ Bildern auf Munzen unbestimmter traki СЬ 
mazedonischer Stamme aus der Zeit уоп 520- 480 у . Chr. (АЬЬ . 10) wird der 
Ve rsuch uJlternommen, die Gruppe zu rekonstruieren (АЬЬ . 11). Als nachstlie · 
gendste Erganzung wurde der dodonische Silen (АЬЬ .8) genommen. Unsere Sta
tuette wird ј п die Zeit иm 530 у . Chr. datiert. Als Verg1eich materia1 ( ' iепеп die 
К1einp1astiken уоп Trebeniste, Prizren und Dodona. Nach den Proportionen und 
analogen Vasenbi1dern zu sch1iessen, durfte unsere Statuette ре1ороппеsisсhеп 
_ vielleicht korintischen - Ursprungs sein. Dје Manade уоп Tetovo, die пасh 
Motiven јп der Vasenmalerei ent tэпdеп ist, ist heute jedenfalls ејпе der altesten 
p1astischen Uarstellungen dieser Beg1eiterinnen des Dionyso5. Dје Statuetk ј т 
Louvre (АЬЬ. 13) aus dem Anfal1g des 5. Jahrh. у. С1ЈС. galt bis vor kurzem а l 
die alteste Darstellung der tanzenden Manade јп der archaischen griechischell 
Kunst. Dје Manade УОI1 Tetovo zeigt l1un mehr, da s dieser Typus spatestens 
schon јп den 1etzten Dezennien des 6. Jahrh . у . Chr. уоп der Vasenmalerei јп 
die Rundplastik ubertragen worden ist. Unsere Statue:1te bewei t ferne r, dass wir 
die Grenze des griechischen Imports јт 6. Jahrh. ује1 weiter ins Innere der Ва 1 -
kапhэlЫпsеl verlegen mussen, аl тап bisher glaubte, и . zw. ungefahr 90 km 
nordlich уоп Trebeniste. 


