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'Њгз Вгосћиге жаз риМИзћеЉ оп Сће 
оссазгоп о (  Сће 300сћ аптуетзату о (  Сће 
БапиВе ЗжаМапз’ зеСПетепС т Сће агеа 
о (  {.од.ау’з Уојуодта апЉ Сће 277сћ ап- 
шуегзагу о (  Сћегг зеСПетепС аС Згетзкг 
Каг1оуа апЉ Сћегг Ћ е̂ СодеСћег м Ић Сће 
оСћег е^ћтс дгоирз т Сће гедгоп.

Ље РоипЉаИоп гз дга1е(и1 Со Сће 
Сеттап БтВаззу т Ве1дгад.е, мћо зир- 
рогСеЉ И апЉ ће1ред шСћ Сће риМГсаИоп 
о (  Сће Мгосћиге.

О М  роз^сагАз



ТНЕ НОМ Б1ЛМ В  
РО иМ Б Л П О М  РЛСШТ1Е5

'Ње РоипАаИоп (ог 1ће Рго1ес1оп 
о(1ћеВапиМе5жаМгапз’ћетИаде - „%а- 
угсајпа киса“ (НотеГапд РоипАаИоп) 
жаз езкаМИзћед т 2009, МазеА оп 1ће 
{&еа апА Аезгге 1о ргезегуе 1ће [асИШез 
1оса1еА т 1ће ћоте1апА агеа, 1о да1ћег 
1оде1ћег ћоизећоШ оМјес1з (гот 1ће зе- 
сопА ћ а1(о( 1ће XVIII сеп1игу, аз же11 аз 
адпсикига11оо1з апА 1тр1етеп1з о (  1ће 
Ите. А111ћгз жаз теап11о Ме зћожп Шо

1ће Гоуегз 
о (  1га- 
А Ш оп а1  
си 11и ге, 
гезеа гсћ  
ж огкегз, 
јоигпаН - 
з1з, шп- 
1егз апА 
1оипз18.

'Ње сШ гепз о (  5тетзкг Каг1оусГ 
ипАегз^ооА Шће Г&еа ШћаШ ргоре11еА Шће 
езШаМНзћтепШ о (  Шће РоипАаИоп апА 
Шће тизеит апА ћауе АопаШеА ћоизе- 
ћоМ апА жогкзћор оМјесШз, се11аг иШеп- 
зИз апА ћапА Шоо1з гп огАег Шо ће1р Шће 
( ипсИопгпд о (  Шће тизеит. Ву Аопа- 
Ипд Шћезе оМјесШз, Шће Мепе(ас1огз ћауе 
МоШћ зауеА Шћезе оМјесШз (тот репзћт д  
апА (оипА а 1азИпд р1асе (ог Шћет.



ТНЕ АКЕА ВЕРОКЕ 
5Е Т Т 1Е М Е Ш

'Ње агеа пом оссиргеЉ Му Шће 
РоипАаИоп [асШИез жаз „етрШу“ аШ Шће 
Ите Шће ВапиМе 5жаМ1апз зеН1еЗ аШ 
Каг1оусГ гп 1739. 'Његе жеге по ћоизез, 
по зШгееШз, поШ еуеп ЛгШ гоа&з. Каг1оу- 
сг о (  Шћозе Аауз теасћеА оп1у ир Шо Шће 
„1,о-шег Сћигсћ‘‘ апА Шћеге жеге по оШћег 
ћоизез а11 Шће -шау Шо Шће Реасе Сћаре1.

'Ње ВапиМе 5жаМгапз зеШШ1ед аШ 
Каг1оусг а(Шет Шће Ве1дтаАе Реасе жаз 
згдпеА, ассогдт д Шо жћгсћ Ве1дгаАе (е11 
ипАет Шће ОШШотап ги1е. 'Ње епШгге Ро- 
тап СаШћоНс рори1аШгоп, жћгсћ АизШпа 
ћа& зеШШеМ гп Шће погШћегп ЗитаЗгја 
апА Шће Шожпз о (  ЗаМас, В еодгад апА 
5т еАегеуо а(Шет Шће 171 8  Реасе о (  
Рогатеуас, 1е(Ш Шћгз агеа, ШћтеаШепеА Му 
Шће (огШћсотгпд пеж ги1егз. 'Њеу (еагеА  
ШћаШ Шће пеж ги1егз жоиМ Ме Шћегг еп- 
етгез апА Шћегг Нуез апА роззезгопз 
жоиМ Ме јеорагАггеА. 'Њезе те(идеез 
зеШШ1ед дом п аШ 2ет ип, Кита, РеШго- 
уагдт  апА Каг1оусг. 1Ш гз езШгтаШеА ШћаШ 
52 {атпгез питМегтд 2 2 0  тетМегз 
зеШШ1ед аШ Каг1оусг.

Шћеп Шћеу аггГуеА аШ Каг1оусг, 
Шћезе реор1е МоидћШ 1апЉ 1оШз Шо МигШ 
Шћегг ћоизез оп апА жеге дгуеп агаМ1е 
1апЉ гп Шће пеагМу „Егргје“ агеа. 'Ње 
пеж1у егесШеА ћоизез (оттеА а ћат1еШ 
о (  Шћегг ожп - 5сћмаМеп Бог(е1, таАе 
ир о (  Шжо зШгееШз. 'Њезе аге ргезепШ1у



Шће МаШозеуа апд Кат1оуаскод тгга 
зШгееШз.

'Ње зШаШе дауе Шће ГпћаМгШапШз о (  
5сћмаМеп Бог(е1 а ШоШа1 Шах геНе(. ОШћ- 
егт зе, Шах жаз 1еугеА оп Шће ћоизе, 1апд 
(утеуагА, агаМ1е 1апд, отсћатА, уедеШа- 
М1едатАеп,...), аз же11 аз оп НуезШоск. 1Ш 
жаз кпожп ехасШ1у ћож тисћ Шах жаз 
Аие (ог а сож, а ћогзе, доаШ, зћеер,...

5гпсе Шће ГпћаМгШапШз о(5сћмаМеп 
Бог(е1 ЉШ поШ ћауе Шо рау Шахез, а11 Шће 
ГпћаМгШапШз о (  Каг1оусГ жћо жапШед Шо 
МиШ ћоизез АесгАеА Шо МиШ Шћет аШ 
5сћмаМеп Бог(е1. Тах жаз поШ а педН- 
дгМ1е гШет гп Шће (атИу МиАдеШ. АпА зо 
5сћмаМеп Бог(е1 дгем, апА Каг1оусг 
дгем  аз же11, езресга11у а(Шег Шће 5есопд  
5егМгап МгдтаШгоп, Шо Месоте опе апА 
Шће зате Шожп са11еЉ Каг1оусг аШ Шће 
епА о (  19Шћ сепШигу.

Ножеуег, Шће ГпћаМгШапШз о (  Каг- 
1оусг гп Шћегг Аау-Шо-Аау соттитса- 
Шгоп, зШгП са11 Шћгз рагШ о(Каг1оусг, опсе 
5сћмаМеп Бог(е1, буарзка.

Веаггпд гп ттА ШћаШ Шће тагп 
МтШтд о (  Шће РоипдаШгоп гз а (атПу

ћоизе ћит  
оп Шће еАде 
о (  5сћмаМеп 
Бог^е1, ГШ 
гз аззитед 
ШћаШ гШ жаз 
МипШ агоипА 
1770.

О М  розШагАз



ТНЕ М А Ш  ВШ 1ВШ С  
ОР ТНЕ М П5ЕПМ

'Ње оп1у ртезегуед МшМгпд, (.гот 
Шће зесопА ћа1(о(Шће XVIII сепШигу, Г.е. 
Шће Ште жћеп Шће ВапиМе 5-шаМгапз 
зеШШ1ед т Шће Раппотап Р1ат , гз Шће 
тат МтШтд  о (  Шће Ноте1апЉ Роип- 
даШГоп. № гз а (атПу ћоизе даШтд Маск 
Шо 1739, жћеп Шће 5жаМгапз зеШШ1ед аШ 
5гетзкг Каг1оусг, 1739. Митегоиз Шо- 
иггзШз (тот Сегтапу, АизШгга апА оШћег 
соипШп ез сотгпд Шо зее Шћегг ћоте1апА 
гп ^ојуоШпа сап зее ћож Шћегг апсезШогз 
Цуед ћеге 2 5 0  уеагз адо.

'Ње ћоте1апА (ат Пу  ЉжеШпд, ап 
оМ. ШћаШсћеА гоо(еА зШгисШиге о(ресиПат 
МеаиШу, жаз таАе о (  аАоМе апА сопШа- 
т ед ап еагШћ зШоуе апА апА ореп ђге- 
р1асе апА сћгтпеу. 'Ње ћоизе ћа& Њм 
сеШпдз апА Шћгск аАоМе жа11з, зо аз Шо 
Ме ћеаШеА тШћ аз 1Ш1е епегду аз роззг- 
М1е. СегШат1у, опе ћаз Шо Меаг гп ттп 
ШћаШ реор1е жеге Шћеп (аМоиШ 250  уеагз 
адо) зћогШег гп зШаШиге.

Ње с1же1Нп% 
ћаз Шжо МеАго- 
отз апА а кгШс- 
ћеп. 'Ње ђгзШ, ра- 
гепШз’ гоот, жаз 
оп Шће зШгееШ зМе 
апА Шће оШћег 
опе, сћгМгеп з, 
оп Шће МаскуатА 
зШе, МоШћ о(Шћет



епШетед (.гот Шће кгШсћеп.
'Ње зШгееШ МеАгоот жаз Шће ра- 

гепШз’ гоот гп жћгсћ, МезМез Шће ра- 
гепШз, зта11 сћШ геп з1ерШ. А  -шазћзШапА 
жаз ћеШ. Шћеге, с1оШћез жеге керШ гп 
Шћгз гоот, (ооА жаз ргерагеЛ апА еаШеп 
ћеге. 'Ње МаскуатА МеАтоот жаз (ог Шће 
сћШ геп ог а дгожп-ир дгт1. Ш̂ ассото- 
АаШеА сћгШгеп аМоуе Шће аде о(Шћгее ог 
(оит, зотеШтез уоипдег, г  ̂Шће тоШћег 
доШ ргедпапШ адагп. ЦШћеге жеге тоге 
сћгШгеп, Шћеу з1ерШ гп Ме&з Му Шшоз. 5о- 
тежћаШ оШег сћгШтеп, аМоуе Шће аде о (  
13, аз Шћеу изиа11у ассотрапгеШ Шћегг

рагепШз т 
ђеШ жогк ог 
жеге епдадеШ 
гп Шау 1аМоиг, 
апШ гп сазе 
Шћеге жаз 
по р1асе (ог  
Шћет Шо з1еер 
гп Шће МеШго- 
отз, жеге 
зепШ Шо Шће 
аШШгс, жћеге 
Шћеу таШе 
Шћегг Тзед. гп 

Шће дгазз ог с1оует ћау. 'Њезе сћгШтеп, 
МиШ а1зо Шће рагепШз о (  Шће ћоизећоШ  
ћеаШ, г  ̂Шћеге жеге апу, ог ћгз згМПпдз, 
оп1у з1ерШ гп Шће аШШгс. 'Њеу аШе апШ жаз- 
ћеШ ир гп Шће тагп ћоизећоШ.

'Ње (асШ ШћаШ Шћгз ћоизе жаз поШ 
1осаШеШ гп егШћег о(Шће Шжо тагп зШгееШз



сот рпзт д бсћшаМеп Вог(е1 (ШоШау Шшо 
рага11е1 зШгееШз МаШоЗеуа апШ КагЊуас- 
код тГга), МиШ пехШ Шо Шћет, сопђгт з а 
ШћезГз ассог&тд Шо шћкћ 1Ш жаз МиПШ а 
(ем  ШесаШез ајШег Шће БапиМе ЗшаМГапз 

1па& зеа1ес1 а { К аА оуа  
(т 1739).

А  сагШ изеШ (ог мотк



РАСТАМ Б Р С Ш Е 5  А В О Ш  
т н е  м а N  В т т т с

Њ е ћоизе жаз МиИШ гп Шћгее зШа- 
дез. Њ е гоот оуег1оокт§ Шће зШгееШ жаз 
Шће ђгзШ Шо Ме МипШ, {оПомеШ Му Шће кгШс- 
ћеп апШ Шће МаскуагШ гоот. 'Шеге жеге 
Шжо геазопз (от Шће егесШгоп т зШадез. 
РггзШ, (Ш жаз Шће Шгте о(сопШтитд магв 
МеШжееп АизШпа апШ Шће ОШотап етрг- 
ге апШ поМоШу кпеж мћГсћ згШе жоиМ Ме 
Шће 1иску опе. Ш̂ сои1Ш еазПу ћарреп ШћаШ 
опе ћаШ Шо т оуе ажау, зо ГШ жаз т зег  Шо 
ГпуезШ аз ПШШ1е аз розз(М1е зо аз Шо 1озе аз 
ПШШ1е аз розз(М1е, ГШ ћаШ Шо Ме. 5есопШу, 
роуегШу жаз а1тозШ депега.1, аШ 1еазШ аШ 
ШћаШ Шгте апШ т ШћаШ зоаа! зШгаШит, зо 
(Ш жаз еазгег Шо МиПШ а ћоизе т зеуега! 
зШадез.

Њ е тат МипШтд о (  Шће РоипШа- 
Шгоп, Шће (ат пу ШжеШпд, жаз таШе о (  
аШоМе (раскеШ тиШ) апШ соуегеШ тШћ 
ШћаШсћ (аМоиШ 30 ст ШћГск). Њ е септ д

и?аз а1зо тапе 
о (  ШћаШсћ тћг- 
сћ таз 1ауеШ 
оиШ ассгозз Шће 
аШШгс Меатз. 
№з ШћГскпе-
зз таз 30  ст 
апА оп 1ор о {  

(Ш а 10 ст ШћГск 1ауег о (  тиШ таз зрге- 
аШ. Њ е ГпзгШе о (  Шће ћоизе таз оп1у 2 
теШегз ћгдћ, зо ШћаШ реор1е о (  ргезепШ 
Шау ћегдћШ сои1Ш ћагШ1у т оуе т ГШ тГШћ 
еазе. Њ е ттШотз аге зта11, т огШег



Шо кеер Шће тагтШћ т апШ депега11у Шо 
ћауе а МеШШег Шћегта11зо1аШ(оп. Њ е @о- 
огз теге таШе о(раскеШ тиШ апШ теге 
керШ гп дооШ сопШШоп Му оссазгопа1 д1а- 
ггпд тгШћ таШегеШ-Шотп сот Шипд 'Шгз 
зо1иШгоп тои1Ш кШ тгсгоогдатзтз т 
Шће зоП фоог, сгеаШе а соаШтд апШ геп- 
Шег а р1еазапШ уеПотгзћ ћие. Тгие, (от 
ап ћоиг ог Што а(Шег Шћгз ШгеаШтепШ, Шће 
ГпзгШе зте11еШ, МиШ Шћеп ГШ таз а11 те11. 
М оге уегзаШпе ћоизетгуез изеШ Шо „кт “ 
Шће зте11 Му Мгтдтд т ( гадгапШ ђотегз 
зисћ аз ћуасупШћ.

То МипШ а ћоизе Нке Шћгз, а ^атг- 
1у ћаШ оп1у Шо Миу Шоогз апШ ттШот 
јгатез (ог Шо ћауе зот еопе таке ГШ (ог 
Шћет ( гее о(сћагде). Њ е гезШ таз (оипШ 
„оп Шће зроШ“. I?  Шћеу Шид тШо Шће Мас- 
куагШ зоп аМоиШ 50  -  60  ст Шеер, Шћеу 
сате ассгозз а 1ауег о (  еагШћ дооШ (ог Шће 
ћоизе тапз -  „ аШоМе“ та11з. Њ еу теге 
таШе Му расктд аШоМе еагШћ апШ аШШтд 
зоте зШгат, гееШ ог Штгдз (ог „гегп^огсе- 
тепШ“. Њ е гееШ таз (оипШ оп Шће Мапк 
о (  Шће БапиМе, оп1у 150  теШегз атау, 
апШ Шће Меатз теге (оипШ т Шће пеагМу 
дгоуез. АШтШеШу, Шће Меатз теге поШ 
аз зШгагдћШ аз ап аггот, МиШ Шћеу зегуеШ 
Шће ригрозе.

Кпотгпд ШћаШ Шће ћоизе таз МипШ 
Му Шћетзе1уез, тгШћ Шће ће1р о (  ( пепШз 
апШ пегдћМогз, опе тизШ сопс1иШе ШћаШ 
Шће ћоизе созШ уегу 1Ш1е.

Њ е ћоизе сопзгзШеШ о (  Што МеШго- 
отз апШ а кгШсћеп. Еасћ гоот ћаШ ап 
еагШћ зШоуе, зШокеШ ( гот Шће кгШсћеп. ^п



Шће кгШсћеп, Шће- 
ге таз ап ореп 
ђгер1асе, тћеге 
таШег таз ћеа- 
ШеШ а11 Шау 1опд 
{ог ШотезШГс изез. 
Њ е ћоизе ћаШ 
оп1у опе сћгтпеу, 
зо ШћаШ Шће зтоке 
( гот еасћ зШоуе 
т 1ће ћедгоотз 
-  Шћгоидћ ап оре- 

т пд гп Шће иррег рагШ о (  Шће зШоуе -  ге- 
асћеШ Шће кгШсћеп апШ, ШодеШћег тгШћ 
Шће зтоке ( гот Шће ореп ђгер1асе, таз 
уепШеШ оиШ о(Шће ћоизе ШћгоидћШ Шће сћг- 
т пеу 1осаШеШ аМоуе Шће ђгер1асе.

АМоуе Шће ђгер1асе, Шће ћоизећо1- 
Шег изеШ Шо ћапд ћатз, Масоп апШ заиза- 
дез Шо ртезегуе Шћет Му зтоктд. Њ езе 
теаШ ргоШисШз теге 1е(Ш т Шће зтоке (ог 
а (.ет Шауз (апШ Шће ћоизећо1Шегз кпет 
рег(есШ1у (от ћот 1опд) апШ Шћеп риШ 
атау апА рго-
ШесШеШ
@1ез.

( гот

“О гаш ја”- а 
кеШШ1е, ћипд  

аМоуе Шће ореп  
ђгер1асе, тћгсћ 

ргоуИ еп  ћоШ 
таШег ШћгоидћоиШ 

Шће Шау.

НоШ таШег таз изеШ (о г  уаг- 
гоиз АотезШк изез, МаШћтд 
сћпШгеп, 1аипШгу, со о к п д , 

еШс.



'Тће ђгзШ тазћтд т асћт е

А  сћагсоа11гоп



ТНЕ Ш 5ТА11АТ1ОМ  ОР 
ТНЕ НОМ Е5ТЕАВ

Њ е ехћЊГШеЉ ћоизе ћаз Мееп ( иг- 
т зћед тгШћ ргесез о (  р еп о д  (итпГШиге 
Шо ШизШгаШе Шће Н(е о (  Ш  ГпћаМгШапШз 
о (  Што апА а ћа1{ сепШипез адо. Њ е т- 
зШаПаШгоп таз ЗезгдпеЗ тгШћ Шће ехрегШ 
зиррогШ о (  Шће Мизеит о (  Уојуопта т 
И оуг 5ап апА Шће СепШга1 Мизеит о(Шће 
БапиМе 5таМгапз ( гот Шт (Бопаиз- 
сћтаМгзсћез 2епШга1тизеит).

Њ е МеАгоотз аге {игт зћед тгШћ 
МеА ( гатез, тгШћ зШгат-ђПед таШШгез- 
зез, Мгд Љтп рШотз апА еМегЉтпз, 
тагАгоМез апА ШаМ1ез, а11 АаШтд Маск Шо 
ШћаШрепоп. А з ехресШеп, Шћеге агер1епШу 
о (  кгШсћеп иШепзПз (сиШ1егу, пт пег зеШз, 
Мот1з апА оШћег кгШсћеп ассеззопез).

Њ е ћоизе а1зо ехћЊШ Агеззу 
{о1к созШитез „т огп“ Му ђуе Н(е зггеп 
таппецитз (Шћгее тотеп апА Што сћг- 
Шгеп).

Оп Шће зШгееШ зШе та11, МеШтееп 
Шће ттпотз, Шћеге гз Шће „ћоизе сћа- 
р еГ  ог Шће „{атПу аГШаг“. Шће ћоизе
таз 1осаШеА (аг ( гот Шће сћигсћ, Шће Iа- 
тПу тепШ Шо сћигсћ оп1у зеуега1 Шгтез а 
уеаг, изиа11у (ог СћпзШтаз апА ЕазШег. 
Њгз „ћоизе сћареГ Шћете(оге зетуеп аз а 
р1асе {ог Шће“РаШег РатШаз” Шо геап Шће 
ргауег т а сегетотоиз тау, зШапШпд т 
( гопШ о (  ГШ, Ме(оге Шће тагп теа1, т Шће 
ргезепсе о(а11 Шће (атПу тетМегз. Њгз 
таз сопзг&егеА Шо Ме Шће {ШђПтепШ о (  
Шћегг геНдгоиз оМНдаШгоп т езШаМНзћтд



Шће соттитсаШг- 
оп тШћ СоЛ.

П е  еазШегп 
ап& зоиШћегп та11з 
Лзр1ау а зе1есШГоп 
о (  оШ (атпу рћо- 
Шоз ап& розШсагЉз 
АеркШтд ЗгетзкГ 
Каг1оус1, епаМНпд 
Шће Г̂зГШогз Шо деШ 
Маск зеуега1 Ле- 
са&ез апА еуеп а 

тћо1е сепШигу Шо Шће И(е о {  Шће уШаде 
ап& Ш тћаМГШапШз.

П еге  аге зеуега1 оМјесШз о (  Шће ћо- 
тезШеад. т^газШгисШиге о (  Шће ЛерГсШеА 
Штез ехММГШеА оп Шће рогсћ о{Шће тат 
МигШпд ап& Г̂зГШогз сап у\ет Шћет апд. 
Гтадте тћаШ ГШ тау ћауе 1оокеЛ апд. 
јипсШГопед. т геа1 И(е.



ТНЕ ВАСКУАКБ

'Ње ЂаскуагА Иаз ћееп ргерагеЉ 
(ог 1ће {огЊ соттд сопз1гисИоп о (  а 
тез1аигап1 жћгсћ ш11 зетуе 1гаАШопа1 
јоод  о (Б а п и ћ е ЗшаМапз апд (ог а до- 
ситеп^ату сеп^ет.

Ље ћаскуатАз о (  1ће ћотезкеадз гп 
1ће Ите репод. з1и&ед. ћеге жеге изеп 
{ог а11 ктдз о(м огк , (ог ђгем оод з1ога- 
де, {ог з1аскт§ ћау, з1гаж апд с1оуег, 1о 
ћтеед сћккепз апд. саггу ои1 тапу оЊег 
асШШез.

А  раг1 о (  1ће уагА ћаз ћееп рауеп  
ш±ћ 1ће 1агде, „5жаћгап“ ћпскз, зо 1ћа1 
И гз роззЊ1е 1о сггси1а1е гп 1ће уагА еуеп  
гп же1 жеаЊег. II зћоиМ ће покед 1ћа1 
жћеп 1ћгз ћоизе жаз ћигк 1ће уагА жаз 
по1 рауед ш±ћ ћггскз. Уои сап гтадгпе 
мћа1 И жаз Нке 1о жа1к гп 1ће уагА гп 
гагпу Аауз -  еасћ з1ер 1о ће т аде гп тид 
апд. зИску зоп.

Ље (.гее дгееп зиг^асез гп 1ће 
з1гее1, гп јтоп1 о (  1ће ћоизе, ћауе ћееп 
ИПеЉ апд изед аз зргсе датАеп. Весаизе 
1ће „зргсе %агс1еп“ 
жаз а раг1 о (  1ће 
отдатгед ћоизе- 
ћоШ о (  еуегу зтд1е 
5-шаМап ћоизеш^е 
гп 1ћегг оМ ћоте- 
1апд. 5ће дгем  ЉШ, 
рагз1еу, ћазП, 1ћу- 
те, тт1, е1с. А1опд 
1ће (епсе адјот т д  
1ће пегдћћоигз, а



Аогеп о {  дга- 
реугпез ћауе 
Мееп р1ап- 
Шед, аз те11 
аз а зтаШзћ 
ут еуагд, ас- 
сотШпд Шо Шће 
ргеуаШпд си1- 
ШГуаШГоп теШ- 
ћодз. Њ е огг- 
дта1 ут еуагд  
таз зшШед Шо 
тапиа1 сиШ- 
уаШГоп Му тап 
а1опе, МиШ 
тћеп тап ге- 
аНгед ће соиМ  
изе а ћогзе (ог 

сиШуаШГоп, ће Аид оиШ еуегу оШћег гот 
о (  Шће дгареут е зо ШћаШ ћгз ћогзе соиМ 
разз апд ри11 Шће ге^шгеС си1ШГуаШтд Iт- 
р1етепШ, изиа11у Шће ћаггот.

ШхШћт Шће Маскуагд., Шћеге Iз а ге- 
сопзШгисШеЗ оМ-^азтопеА Маскћоизе 
(Шћеге Iз по тоЗегп ШоПеШ), зо ШћаШ Шће 
у г з П о г з  сап §е1 ап Меа 
о (  Шћгз азресШ о (  П(е гп 
Шће разШ аз те11.

5иГШаМ1е рагШз о (
Шће МаскуагА аге еци-
ГрреА тГШћ (оиг таз-
згуе т оод ШаМ1ез тГШк
Мепсћез, Пид тШо Шће
^гоипА, т Шће зкаЉез ___________
о (а  та1пиШ Шгее апс1 ап С гаре ап*

7 7 , т  вр п п к егв
а1топа Шгее. т еу  сап -----с-----------

“РиШШопу” -  а МазкеШ тгШћ 
р к к еЗ  дгарез, Шакеп (гот  Шће 
дгаре р к к ег  апС етрШкЛ гпШо 
Шће сагШ. 1Ш таз сагпеЛ  Му Шће 

“РиШШопуоз” оп ћ1з Маск.



ассотоСаШе аМоиШ ШћггШу угзгШогз, тћо 
сап ге1ах гп Шће зћаСе апС ћауе а ге(ге- 
зћтепШ.

Њ е зеаШгпд сарасгШу (ог Шће зате 
ригрозе гз епћапсеС Му апоШћег Шћгее 
рогШаМ1е (оМ т д ШаМ1ез тгШћ Мепсћез.

1п Шће ћотезШеаС, Шћеге гз а 10  те- 
Шег Сеер Сид те11, тгШћ а 5 теШег ћгдћ 
таШег со1итп. Њ е те11 гз гп дооС соп- 
СгШоп апС ћаз таШег еуеп гп реггоСз о (  
СгаидћШз. Њгз те11, оп1у зотетћаШ „уо- 
ипдег“ Шћап Шће ћоизе ГШзе1(, сап Мппд 
Шо Н(е Шће тау а уШаде ћоизећо1С таз 
зиррНеС тгШћ таШег, МоШћ (ог Шће Соте- 
зШгс изез (Сппкгпд, соокгпд, тазћгпд 
ир апС 1аипСгу), МиШ а1зо (ог Шће оШћег 
ћоизећо1С ге^иггетепШз (саШШ1е апС Нуе- 
зШоск таШеппд, угпеуагС ггпдаШгоп апС 
зрппкНпд, ргд з1аидћШеппд). Њ е те11 
ћаз Мееп с1еапеС ир (Шће таШег гз поШ 
роШаМ1е) апС а зирегзШгисШиге ћаз Мееп 
тоипШеС ассопСпд Шо Шће ргеуапт д 1о- 
са1 Сезгдпз ( гот Шће зесопС ћа1{ о (  Шће 
XVIII сепШигу.



'Ње зћеА гз а тапЛа^оту апА т Лз- 
репзаМ е {аспИу т 1ће тјтаз1ги1иге о (  
а (аттгпд ћоизећоШ еуеп 1о&ау, Ви1 т 
1ће р еп о д  ргезепкед ћеге И ћа& ап еуеп  
ћгдћег гтрог1апсе. 'Ње зћеА жаз изед 
1о з1оге ашау апА рго1ес1 (гот гат 1ће 
1оо1з, сиШуаИоп 1тр1етеп1з, ћагпе- 
ззт д ецтртепк апА зот е ћоизећоШ  
аррНапсез. 'Ње зћеА жаз а1зо изед 1о 
з1оге 1ће угез1 тЛзрепзаМ е (ог НгеаА 
Накгпд (,,кит1оу“), за(е (гот 1ће геасћ 
о (  атта1з, са1з т рагИси1аг, а(1ет И 
ћа& Нееп ргосеззед аз ртезстЊеА.

'Ње зћеЉз аге а 1гие тесопзкти- 
сИоп о (  1ће оггдгпа1 {аспШез, Ни1, ип- 
(от1ипа1е1у, сопзг&егаМу зта11ег 1ћап 
1ће геа1 опез апА гпзи^сгеп1 1о тее1 
1ће ргасИса1 тециггетепкз. ^Њгз гз жћу 
1ће питМег о(ехћЊ Из жћгсћ зћоиШ Ме

ТНЕ ЗНЕБЗ

‘"Њ гезћег” -  а зерага1ог (о г  1ће еИтта- 
Иоп о (Н д ћ ! рагИс1ез (гот  дгат з



СгзрХауеС гз геСисеС, акћоидћ ГШ гз зШг11 
роззгМ1е Шо зее зеуета1 о(Шће тагп иШеп- 
зпз апС Шоо1з еуегу  уШаде ћоизећо1С 
ћаС Шо ћауе.

МехШ Шо Шће зћеСз, Шћеге гз а зта11 
зоиует ег зћор.

О пе о(Шће ехћгМгШз т Шће МаскуагС 
гз а ћогзеСгатп сагШ, Шће зо са11еС „Ша- 
1јгде” -  а Сгау, Сгатп Му опе ћогзе. Ма- 
те1у, гп ћШу 1апСзсарез зисћ аз Шће опе 
зиггоипСтд 5гетзкг Каг1оусг, Шћеге аге 
питегоиз Сеер1у гиШШеС гоаСз тћеге 
Што ћогзез сои1С поШ до  аМгеазШ. 'Њгз гз 
тћу реор1е СезгдпеС а сагШ (ог опе ћог- 
зе оп1у. 5гпсе гШ таз Шо Ме Сгатп Му опе 
ћогзе, Шће Сгау гз зћогШћег Шћап Шће Шуре 
(ог Што ћогзез.

'Ње сопШгисШгоп згШе гп Шће Мас- 
куагС гз а гезШаигапШ-Шо-Ме, тћгсћ тШ 
зегуе Шће ШгаСШопа1 (ооС о(Шће ВапиМе 
5таМгапз. Шћеп гШ гз ђтзћеС, Ш угзг- 
Шогз тШ Ме аМ1е Шо деШ а те11-гоиСеС гт- 
ргеззгоп о(Шће Н(е гп Шћозе Штез апС Шо 
еаШ апС Сгтк тћаШ Шће ђгзШ ГпћаМгШапШз 
о(Шћгз р1асе опсе аШе апС Сгапк.



РиМНзћег:
РопЉасГја 

2АУ1САШ А КиСА

Рог риМНзћегз:
51јерап А. 5епет

Тех1 апп рћо1оз:
51јерап А. 5епет

Ље з1у1е апп 1ауои1: 
Магко 5епет

Тесћтса15иррогС: 
Апппја 5епег

БезГдп:
51еуап ЈоуапоуГс - Реси1а

51атра:
САС1С РКШ Т ВОО,

МоџГ5ап

Ттапз1а1от:
Сотпапа Регс

О1п роз1сатпз:
Сикита! Сеп1ет 5гет зк Каг1оуа

ЕЉШоп: 
1000  сорГез



А  еНјУГМе ј о г  т а г - 
п а § е ,  т  а (о г т а ! с1гезз

А  у о и п §  т а п  т  
Iогт а I а Ш ге

жзет{е т  
'гтаI Агезз

Ћггз 25 и?кеге 1ће (а̂ кег зЈеерз, а\уоауз Јзу ктзе1(, 
Јзесаизе ке могкз кагА апА каз 1о §е1 а §ооА гез1. 
Митту зЈеерз т  1ке о1кег кеЛ. 5ке изиаПу зЈеерз 
т1к а скИА, о({еп т1к 1и?о скШгеп апА 1кеге Гз 
зотеИтез а каку т  1ке сгасПе пех11о кег кеА.



А  А гау -  о п е -к о г з е  саг1 изес[ т  
1ће Р и гзк а  С о га  а геа .


