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све су импрегниране пиритом и халкопиритом. у оксидационој 3٠НИ, дахле према површини, где атмосферилија лахо захвата поменуте сулфиде, прелазе они Ο Κ - сидацијом у сулфат. Због тога je трошни андезит на површини импрегниран ба- карним витриолом. Вода протичуйи, отапа бахарни сулфат (витриол), носи га ca собом и једним делом таложи у хориту потоха као модру галицу, Koja се свуда у TOM налазишту види.Пењући се уз потои Воров /До свуда су односи увех исти, свуда по анде- зиту модра галица. у најгоршем делу иао да je вода испрала ،؛ одру, галицу:. остао je само гвоздени хидрат хао гвоздена рђа (лимонит), Koja je дала с؛ еђу боју андезиту. Ту се управо налазимо на „жeлدeзнoм шеширу” . Андезити су jaxo и، ؛ - прегнирани пиритом, а на Једном ، месту види се, хахо се хроз андезит вуче жила калцита упрсхана ситнозрним галенитом и сфалеритом; по TOM je лахо захл)у- чити, да се уз бахарни материјал налазе овде оловне и цинхане руде.По својим петрографсхим прилихама подсећа ово налазиште jaxo на бахарчо налазиште ход Бора у  Источној србији. Ахо повучемо аналогију, можемо да СТВО" римо ов^ слиху о Р У Д Н О М  материјалу ход Дамјана: Горњи делови андезита им. прегнирани су холхопиритом и пИритом. Овде су те руде, по cBoj прилици, развиле се у жилама, xoje се провлаче хроз сам андезит. у  вишим деловима, у -Τ.3 Β. оксида-, ционој зони, охсидише се халхопирит и пирит прелазейи у сулфате, xoje вода лахо отапа. Дедан део тих сулфата носи вода речним хоритом, али један део доспева свахахо и у дублье делове рудника,. где у додиру са сулфидима, особито са пи. ритом, буде редухован тахо, да прелази у бахарне сулфиде (ховелин, борнит, халхозин, халхопирит)ذ' то се врши у цементационој зони. На тај начин у дубљим деловима овога рудниха могу да се налазе веће масе бахарних руда.Наше зах^вучхе о сигурном знатнијем нагомилавашу сулфидних руда, на- рочито бахарних, новлачимо Из проучаваша петрографсхих прилиха овога xpaja. Морамо истахнути, да се Дамјан налази на линији вулхансхих стена, xoja се вуче од Кратова прехо Злетова на Дамјан и да/ье на југоистох. На тој-.линији збиле су се силне вулхансхе ерупције, xoje су дале материјал за развитах вулхансхих стена, највише андезита. Да при ерупдијама није била изб'ацивана само лава, него да je ту дошло до опсежних плутонсхих и вулхансхих ехсхалација, до хидротермалних и пнеу، матолитсхих процеса, видимо по трошности андезитсхих стена. Нарочито су д стене тамо, где се појављују сулфидне руде, посве f/аспаднуте. Вул-хансхе ехсхалације дале су Р У Д Н И  материјал, а и јувенилна вода, xoja je потицала из Д0، машаја вулхансхих огшишта, примила je у себе отопвене ، металне спојеве, сулфиде, и вносила их са собом хроз шупвине и пухотине стена, па их уз извесне физичко-кемијсКе прилиие излучивала по пухотинама и шупљинама андезита.
Фрай ТуЬан

Е^СПЕДИПИЈА БЕОГРАДСКСГ НАРОДНОГ МУЗЕЈА у ЈУЖН.ОЈ СРБШИ.прошлога лета (1925) једна ехспедиција Нар. Музеја из Београда проучавала je и снимала старе српсхе нрхве у Cxoncxoj црној Бори, у области Ку.манова, криве Паланхе, Кратова и Штипа. Од ових црхава ниједна није старија дд X IV  веха. Св. Нихита и Св. Ђорђе у Старом Нагоричану су задужбине краља Милутина. Из- доба Душанова су Лэуботен, ЛееноЕо, Св. Лован и Св. Арханђел у Штипу. За владе цара уроша постадоше 'Црхве -Св. Н.ихОле у Псачи, Св. Спаса у Штипу и Св. Сте- вана у Кончи. Св. Богородиц.а у Кучевишту (сада Св. Спас) je из доба Стевана Дечансхог, ахо није нешто ранија. и  манастир Матејић би припадао истол* вре- мену пре, него ли епоси Душановој. XIV геху припада и црхва св. ЂОрђа у Млаком Нагоричану, црхва св.. Парасхеге у селу Побужју je из 1500 годи'.е. Црхва св. Јоахима Осоговсхог je сада потпуно модерна (негда задужбина Кон- стантина драгаша). Поред ње се диже Богородичина црхва, xoja je,- Хахо изгледа, на старилі те، ؛ ељима из XIV веха.У погледу архитектуре није могуйно меЪу овим црквама издвојити строго изражене групе. Сваха црхва има нешто, што je само tBoj својствено. Све су



Гяасник Скоиског Научиог Друшддва486цркве крстообразне. Старо-нагоричанска црква и Матејић изгледају на први поглед у основи веома сличне. Обадве имају и по пет кубета. Ну у Старом Нагоричану 
что je то случај у Матејићу. Овде простор са централнилі кубетом и простори, који подуииру , кубе, изгледају управо утиснути између нартекса и ол-т؛три олтарске апсиде, нити су стране апсиде оживљене нишаліа, као ئ а р с к и х  простора, црква у Нагоричану имала je опет периптерос. црква СВ. Арханђела у Кучевишту претрпела je знатну растаурацију у XVII веку.. Она на п р в и  поглед изгледа врло слична са црквама, Koje се у посленеліашиЬско доба П О - дигоше у . .  Мораве, Пека и Млаве. Она у основи има облик триконхоса.НЬено кубе je слично кубету Маркова манастира. Ну сводови, К0 ЈИ  подупиру кубе, не образују крст, као што je то случај код Лазаревих цркава. Западни и источни cjiO^ захватају целу ширину цркве, док северни и јужни Hfriajy само .ширину лу- кова, који носе кубе.Има једна.интересантна група цркава, код Koje je нарочито наглашена тен- денција, да се на гдавној олтарској апсиди тачно обележи Исток, преліа коме je олтар' окренут. Ход. цркава у Лескову и у Штипу (Св. Арханђео) олтарска ап- сида je споља хексагонална и завршава се на шиљак. 'Угао прецизно І٦'іаркира Исток. У Кончи je олтарска апсида спорна петострана, ну страна, на Kojoj je пробијен олтарски прозор', 3—4 пута je  дужа од осталих страна, у  Псачи je ова страна споља заоб^вена у висини прозора, К 0ЈИ  je  у њој пробијен.Исту разноврс.ност, Koja се опажа у архитектури, показује и живопис. прво- битнога живописа има у Св. Никити, Лэуботену, Св. Параскеви, у Побожју, у Матејићу, Старом Нагоричану, Псачи, Песнову и Кончи. СЕугде припада OH XIV в؟ ку, осим у. Св. Параскеви (из 1500 год.). Овај живопис je оригиналан и .по својој иконографији и по својој техничкој обради. Многе иконографске теме, . обрађене у овоме живопису, иеће се наћи више нигде у средие-вековном ели- карству. Оно, што иконографији ових цркава даје много дражи, то су извесне националне црте унете у Њ. Тако je у сцени Свадба у Кани у Љ уботеи у ономе делу слике, који представља претвараие воде у вино, насликана мешина, из Koje се вино точи у судове. Тако у сцени, Koja у Матејићу илуструје познату химну Jo -  

вала Дамаскина, што се пева у очи Божића, иастири, К0 ЈИ  долазе да се поклоне коиорођеном Христу, носе доколенице од козје крже, чије се власи виде споља. Тако je у Леснову у сцени, у којој Христос исџељује од рођења слепога, на- сликан поред слепца и иегов вођа у лицу једнога дечка. Несумииво и је д н о ј.л о , насликако у Леснову (илустрација 150. псалма), у коме су се играчи за руке; ухватили тако, да им прети почивају на прсима шихових суседа, илуструје коло из народа, Koje je сликар имао прилике да види. — Ови елементи, позајмљени из народа и унети у слике, доказују, да су то били српски сликари, К 0ЈИ  су сликали наше старе цркве.Данас je уопште усвојено мипктьеие, да су се тек у периоди Ренесансе у، метници почели став.Тзати поред т. ЗВ. пробле.мне форліе. Управо проблелш простора (перспективе) и й'іасе (композиције) били су они, Koje су решавали уметници XV и XVI века.у Италију. Ну српски сликари већ у ΧΙ.١'۶ веку инстиктивно решавају ове проблеате, К0 ЈИ  се у Ренесанси у Италији после на научној основи разрађују. Клица je била бачена у Србији, а не у Италији. Стога сви Τ .3 Β. тречентисти (из XIV В.)' у Италији изцледају инфериорнији од српских сликара XIV века. Српски сликар у  Св. Никити имао je смелости, да у слици Свадба у  Кани на- слика фигуре, Koje седе свуда око стола, тако, да се предгье фигуре виде у из- гледу са леђа. Чак и.испред ових он ставл^а сасвим напред три дечка, К 0ЈИ  по- служују званице. Oceha се, да су фигуре у простору, и  у слици Тајне вечере у ІІсачи, насликани су апостоли, К0 ЈИ  седе свугде око стола. Да би избег'ао пред- ставу фигура у изгле.ду са леђа, с л и к а р  je код предних ф и г у р а  н а сл и К а о  групе ОД, по две личности, окренутих једна другој. Распоред фигура у великој койпо- зицији Успења Богородичина у Старом Нагоричану, показује једнога ЧајстОра, који би достојно ліогао стати поред највећег мајстора композиције у Ренесанси, Рафаела.
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Веома je значајно, што се у српском живопису XIV в. јасно оцртава једна школа, Koja би се могла назвати дворска  школа. Она се враћа на старе јелинске традидије, и у лепоти линија и у равнотежи и CTporoj симетрији маса налази свога израза. На шеном челу СТ0ЈИ живопис у Леснову. Мудре и луде девојке, насликане овде, ، могу стати у ред са фигурама из класичне епохе старога јелин- скога живописа.Живописана орнаментика показује изврсне мотиве и заузима врло угледно мссто у декоративној уметности. V Леснову се налази и иконостаС; израђен у дрво- резу, истовре، мен чувеном иконостасу нркве Св. Спаса у Скопљу и рукотворина исте Дебарске лпколе.Откривен je и велики број натписа и записа, до сада непознатих. Међу њи.ма се нарочито истиче натпис на једној каменој плочи у Хончи, из XIV  века, који спо، мише великога војводу Николу Станевића, ктитора цркве у Кончи.
Влад. р. ПетковиГг.


