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Оуи кгозиги зто  ГгАаН 
роуодот 300 доЛзпјкв пазеЦауапја 

Родипаузкгк Зуака 
па роАгисје Аапазпје ^ојуоИпе 

г 211 доИпа оА пазеЦауапја 
и Зтетзке Каг1оусе 

г зиггуоШ за Лгидгт пагоАгта.

РоппасГја зе гаћуађије Иетаској 
атћазаИ и ВеодгаАи, која је роАгга1а 

г ротод1а ГгАауапје оуе ћгозиге.

51ага гаг§1еЗтса

бги55 аиз ^аг1оиЉ
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ОВјвкИ РопЉаајв
г л т с А Ј т  к и сл

РопЉасгја га газШи гаугсајпод 
паз1е&а РоАипаузкгћ ЗуаЂа 2АУ1САЈ- 
ИА КиСА је озпоуапа 2009. допте за 
Гдејот г ге1јот Аа о& гаЂогауа засиуа 
оћјек^е па 1о'каајг 2АУ1САЈМЕ КиСЕ, 
рггкирг пгиде ртептеке гг Зотаапз1ауа 
пгиде ро1оуте XVIII уека, као г ро1јо- 
рпугеппа гаАИа г опоутетепе тазте . 
5уе за патегот Аа 1о ропидГ па род1ед 
1јићИе1јГта 1гаЗтопа1пе ки11иге, 1з1га- 
гГуаата, поутапта, риМтзИта, аИ г 
{ипзМта.

Каг1оусат зи зћуаИН г гагите- 
Н гдеји озшуапја РопАааје г тигејзке 
роз1ауке г зуојгт Аопасгјата и угАи 
ргедтека гг дотастз^уа г гаАготса, 1е 
опоугететћ роЦорпугедпгћ тазгпа, 
роАгитагзкгћ розида г гиспод а1а1а г з1. 
ротаги гаА тигеја. Зуојгт рок1опот 
тигеји Љопа1оп гз1оугетепо г зраза- 
уаји ргедтеке о& ргораАапја г па1аге 
гт згдигпо тез1о га Љидо1гајпоз1.



РКО5ТОП 
РКЕ МАЗТАМЈШМЈА

Ртозкот па коте зе па1аге оћјекИ 
РопАасгје је и угете пазе1јауапја Ро- 
Љипаузкгћ Зуака и Каг1оусе 1739. до- 
Ате је Мо “ргагап”. Ма пјети т је  Шо 
киса, иНса, ра пг рођзкгћ ри1еуа. Каг- 
1оусг зи Ић додта “̂ о1агШ” зато Ао гга 
“Бопје сгкуе”. 5уе Ао Каре1е тгга пгје 
Шо Љгидгћ дгадеута.

РоЗипаузке Зуаће зе пазе1јауа- 
ји и Каг1оусе пакоп гакђисепја Вео- 
дгаАзкод тгга, којгт је Веодгад ргграо 
Озтапзкот сагз1уи. ТаЗа зуо ггтока- 
1оНско з1апоупз1уо, које је АизШја 
пазеШа и зеуегпи ЗитаАгји г дгаАоуе: 
Закас, Веодгад г ЗтеАетеуо, пакоп 
Рогатеуаскод тгга 1718. допгпе, па- 
риз1а оуај ргозког ртеА паАо1агесот 
поуот у1азси. Ргедроз1аупг зи Аа Мг Ша 
перггја1е1јзкг газро1огепа ргета пјгта 
г Аа М гт МН идгогепг г гтоупа г ггуо- 
И. Оуе ггМедНсе зе гаАггауаји и %ети- 
пи, Ритг, РекгоуагаАти г Каг1оусгта. 
ТаЗа зи и КаАоусе Љоз1е 52 ротоАгсе за 
рте1роз1ау1јепгћ 220 с1апоуа.

Возаузг и КаАоусе оуг 1јидг зи 
киргН р1асеуе га ггдтаАпји киса, а од 
Атгауе зи ЉоМШ гет1ји га оМгаАи и пе- 
розтеАпот ро1ези ‘Хгргје”. 1гдгаАпјот 
киса о(огтгН зи зуоје зеосе - ЗсћмаМеп 
Ббг{е1, за Ауе иНсе. То зи Аапазпје иНсе 
Макозеуа г Каг1оуаскод тгга.



Втгауа је з^апоушке ЗсћжаМеп 
Ббг{е1 - а, оз1оМоМа ротега. А ротег зе 
р1асао па киси, гет1ји га оМгаАи (угпо- 
дгаА, огапгси, уоспјак, Маз1и, ...), као г 
па Аотасе ггуоИпје које зи §ајШ. Таспо 
зе гпа1о коНко рогега “позг’ ктауа, ко- 
Нко копј, кога, оуса,...

РозСо је Атгауа оз1оМоШ1а з1а- 
поупгка ЗсћжаМеп Ббг(е1-а ротега, 
1а&а зуг Кат1оусаш којг зи ге1еН Аа 
дгаАе кисе, дгаАе кисе и ЗсћжаМеп Вбт- 
(е1-и. Оз1оМоЗеш зи ротега, а ротег пгје 
Мго та1а з1аука и рогоШспот МиАгеки. 
Тако зе ЗсћжаМеп Ббг{е1 зто , а зггШ зи 
зе г Каг1оусг, пагосИо роз1е Бгиде зеоМе 
5гМа, Аа Мг зе копаспо зројШ и 19. уеки, 
род паггуот Каг1оусг.

АН Каг1оусаш г Аапаз, и зуакод- 
пеупој котипгкасгјг, оуај Аео Каг1оуа- 
са, којг је пекаАа Мго ЗсћжаМеп Ббт{е1, 
паггуаји Зуарзка.

5 оМггтот Аа је %1ауш оМјека1 
РопАасгје - з1тМепа гдгаАа, ггдгадеп 
па за т о т  оМопи ЗсћжаМеп Ббг{е1-а 
рге1роз1аукаје Аа је ггдгадеп око 1770. 
доШпе. 51ата тагдГеАпгса



СЕШ Ш ^М  ОВЈЕКАТ 
МП2ЕЈА

ЈеЉта засиуапа киса, гг Љгиде 
ро1оуте XVIII уека, угетепа каЛа зи 
РоЗипаузке ЗуаМе пазе1јауа1е Рапоп- 
зки пгггји, сеп1га1пг је оМјека1 Ропдасг- 
је “2ау(сајпа киса”. Кес је з1атМепот 
оМјекШ зеозкод потастзЊа гг угете- 
па пазе1јауапја и 5гетзке Каг1оусе, 
1739. доИпе. Вгојпг ШпзИ којг гг Ме- 
таске, Аиз^пје г Љгидгћ Аггауа Ао1аге 
и ^ојуоШпи га&г оМпазка зуод гаугсаја, 
розе1от 2аугсајпој кисг, тоди угпеИ г 
како зи пјгћоуг ргесг ггуеН рге 250 до- 
пгпа.

2аугсајпа киса, опоугетепзкг 
оМјека1 розеМпе 1еро1е, ггдгадепа је оп 
паМоја г рокпуепа 1гзкот, и којој зи 

бте&епе гетђа- 
пе ресг г окуогепо 
о§пјгз1е, пгтпјак, а 
зуе је пео тигејзке 
роз1ауке. Киса је 
тзкгћ р1а(опа г пе- 
МеНћ ггпоуа о& па- 
Моја, како Мг 1геМа- 
1о тапје епегдгје га 
пјепо га^геуапје. 

Магаупо, пе 1геМа ГгдиМШ гг угпа пг сг- 
пјепгси Аа зи 1апа (рге око 250 допгпа) 
1јипг МШ пггг газ1от.

Киса т а  пуе зоМе г кићгпји. Ргуа, 
топИе1јзка зоМа опјепИзапа је ргета 
иИсг, пгида, песгја, ргета пуопзШ, а и 
оМе зе и1агг гг кићгпје.



Шкпа зоМа је Мпа го^Ие1јзка Г и 
пјој зи ротеА тодИеГја, зрауа1а г та1а 
Аеса. и 1ој зоМг зе па1агго г уазИз (итг- 
уаопгк), и пјој зе сиуа1а оАеса г и пјој зе 
г рпргета1а ћгапа г оМеАоуа1о. Вуопз- 
па зоМа је МИа Аесгја Ш Аеуојаска зоМа. 
и пјој зи зрауа1а та1о одгазИја Аеса -  
роз1е паугзепе 1тесе Ш се1уг1е доШпе, 
а пекаАа г гапгје, ако је тајка ропоуо 
2а1гиАпе1а. Ако је МИо угзе Аесе зрауа1а 
зи г ро Ауоје и ктеуеки. Ма1о одгазИја 
Аеса, роз1е паутзепе 13. доШпе, каАа 
зи ро ртаупи ростја1а па оп1аге за го- 
пИе1јгта па раогзке роз1оуе, Ш рак и

паптси, зи и 
з1исаји пепо- 
зкакка ргоз1о- 
га га зрауапје, 
ирисгуапа па 
1ауап, дпе зи и 
зепи Ш пе1еНпГ 
ргаупа зуој 1е- 
гај. Та Аеса, аН 
г АотастоуГ го- 
Шке1јг, ако гћ је 
гтао, као г Мгаса 
г зез1ге, зи зато  

зрауа1а па 1ауапи. Оз1а1е ро1геМе, као 
з1о зи гзћгапа г оАггауапје ћгдгјепе, зи 
2аАоуо1јауаН и Зотасгпз1уи.

С тјетса Аа зе киса пе па1агг и 
Ауе озпоупе иНсе које зи сгппе 5сћша- 
Меп Вбг{е1 (1о зи папаз рага1е1пе иНсе 
Ма1озеуа г Каг1оуаскод тгга), уес ро- 
геп пјгћ, ро^угЗије 1еги па је киса ггдга-



Зепа који Љесешји роз1е пазе1јауапја 
Ропипаузкгћ Зуаћа (1739. допте) и 
Каг1оусе.

5е1јаска коћса га розао



О бШ Ш Е Ш РОШ АШ Е
О СЕШКА1МОМ ОВЈЕКТ^

Киса је ГгдгаЗепа и Шп (аге. Ргуо 
је ггдгадепа зоћа Ао ићсе, гаИт је гг- 
дгаЗепа кијпа г ро1от Дуопзпа зоНа. 
2а оуакуи (агпи дгаАпји кисе роз1оја1а 
зи Ауа таг1ода. Ргуг је Нго 1ај з1о је Шо 
утете з1а1пгћ га1оуа ггтеди АизШпје 
г Озтапзкод сагз1уа, ра зе пгје тод1о 
гпаИ којет сагзШуи се НШ пак1опјепа 
га1па згеса. Мод1о зе пезШ Аа тотаз 
Аа зе зеНз, ра је га1о Но1је Аа з1о тапје 
и1оггз, како Мг з1о тапје ггдиНго, ако Ао 
1ода Ао&е. Вгидг гаг1од је згготаз^уо 
које је НИо зкого орз1е, Наг каЛа је 1о 
угете г 1а рори1асгја 1јипг и рИапји, ра 
је 1акзе ггдгапШ киси и угзе (ага.

Озпоупг оНјекаШ Роппасгје, зШат- 
Непг оНјекаШ - киса је ггдгадепа о& па-

Ноја (паМјепа 
гет1ја) г ро- 
кпуепа Шгзкот 
(ЉеМјта око
30 ст.). Тауа- 
пгса је ШакоЗе 
застјепа од
1гзке којаје ро- 

геЗапа ргеко Шауапзкгћ дтеАа. БеМјта 
Шгзке је око 30 ст. ргеко које је розШау- 
1јепо М1аШо и пеМ1јгпг о& око 10 ст. VI- 
згпа ргозШога и кисг је зато 2 т ., Шако 
Аа Мг 1јипг Љапазпјед газШа Шезко тодН 
и пјој Аа зе кгеси. Ргогогг зи таН како 
Мг киса гта1а зШо тапје диМИке Шор1оШе



г ГтаХа ћо1ји ^егтгски Г2о1ааји. РоЉоуг 
зи о& паМјвпв гвтђв, која зе оАггауа1а 
роугететт д1асапјет газ^уогот до- 
уеЗе Ђа1еде и уоАг („ротаггуапјет"). 
Оуај газ1уог ипгзИ тгкгоогдапггте и 
гетђапот роди, з1уогг Мади зкгати 
г Аа 1ери гисказШ ћоји. ВоАизе, за1 Ш 
Ауа роз1е оуе аксгје, и ргоз1опјата зе 
озесао зтгаА, аН је роз1е 1ода угетепа 
зуе М1о и пајћо1јет геАи. УезИје Аота- 
сгсе зи, и зугки “иШјапја” зтга&а, ипо- 
зпе и ргоз1опје т т за у о  суесе, гитки1 
па рггтег, које је пеи1гаћза1о зтгаА.

Ва М ггдгадгН оуакуи киси Аота- 
сгпг зи тогаН Аа кире зато ргогоге г 
ута1а (гН Аа гт пеко паргауг ћег пакпа- 
Ае). Оз1а1о зи пазН “па Нси тез1а”. Ако 
зе и ДуопзШ гакдра Ао Аићте о& 50 - 
60 ст. пагде зе па гетђи куа1Ие1пи га 
дгаАпји ггАоуа - гИоуг зи о& “паћоја”. 
Макој је паМјепа гетђа и који зе Ао- 
Аауа1о та1о з1ате, 1гзке гН §Њ1ја, како 
Ш “агтггаН” поуоггдгадет ггА. Тгзки 
зи пазН и рпоћађи Бипауа, којг је од 
кисе идаЦеп зато 150 т ., а дгеАгсе зи 
пазН и окоШт зи тагста . Јез1е Аа 1е 
дгеАгсе пгзи Ше ртауе као 1епјгг, аН зи 
з1игг1е зугзг.

КаЉа 1оте Ао&ато Аа зи киси гг- 
§гаШН затг иг ротос тоће, опАа то- 
гато гаМјисШ Аа Ш је киса коз1а1а уе- 
ота та1о.

Зкатћепг оћјекак зе заз1ојг о& Ауе 
зоће г кићгпје. (7 зуакој зоМ роз1ојг ге- 
т1јапа рес, која зе 1огг гг кијпе. П ки-



ћтјг розШојг оШуогепо одпјгзШе, па коте 
зе се1оАпеупо дгеја1а уоАа га роШгозпји

и АотастзШуи. 
ОМјекаШ т а  
зато јеАап Л- 
тпјак, ра је 
Л т, Г2 зуаке 
о& ресг и зо- 
Мата, и1агго 
кгог оШуог па 
догпјет Ае1и 
ресг и кићгпји, 
ра гајеАпо за 
Агтот гг оШуо- 
гепод одпјгзШа 

оЛагго и пгтпјак ггпап одпјгзШа.
!гпаА оШуогепод одпјгзШа потасгпг 

зи каспг зипке, з1апти г коМазгсе, гапг 
зизепја - копгетуггапја. Те патггпгсе 
зи озШау1јаН па пгти пекоћко папа (опг 
зи Шо перодгезгуо гпаН) г пакоп Шода гк 
зк1апјаН г зШгШпг о& тиуа.

“О гатја” је 
зШаја1а ГгпаА оШ- 
уогепод одпјгзШа 
I и пјој је Шокот 
се1од Аапа Мпо

Тор1а уода зе копзШпа га 
гагИаШе роШгеМе, г,а кирапје 
Аесе, ргапје уезе, рпргети 

ћгапе г,а ЉтастзШуо Ш
зутје.



Ред1а па г,ат



РО5ТАУКА 
5БО5КОС ВОМАС!тТУА

Розкојесг оћјекак -  оћјекак ти- 
гејзке роз1ауке -  је патезкеп опоуге- 
т е п зк т  патез1ајет г ргига розеИо- 
сгта гп^огтасгје о ггуо1и 1јидг рге Љуа 
гро уека. Роз1ауки је геаНгоуапа и% 
зктиспи родтзки УојуоЗапзкод тиге- 
ја  и Моуот 5^&и г Сеп1га1под тигеја 
Родипаузкгк 5уака гг Ш та (Вопаиз- 
ск-шаМзскез 2еп1га1тизеит).

и зоката зе па1аге кгеуеИ, и којг- 
т а  зи роЛоде га зрауапје з1атапсе, за 
уеНкгт р ег јатт  јазШсгта г Аипјата, 
огтапг г з1о1оуг, зуе гг 1ода угетепа. I, 
пагаупо, и зоката зе па1агг г Љоз1а ки- 
кгпјзкод рггкога (езсајд, зетугзг, сгпгје, 
1е оз1аН кикгпјзкг ртЉот).

и окјекш зе па1агг г ре1 гек1а- 
тпгк, р1азИсшк 1и1ака и рпгодпој уе- 
Нсгпг (1гг гепзке г Ауе Аесгје), које зи 
оргет1јепе оАесот га зуесапе ргШке - 
пагоАпгт позпјата.

Ма ггАи ргета иНсг, ггтеди ргого- 
га, зе па1агг “киспа каре1а” Ш “рогоШс- 
пг окаг”. Ако гт је киса Ша идаЦепа
о& сгкуе, опАа зи и сткуи оЛагШ зато  
пекоНко ри1а доШзпје, па пајгпасајт- 
је ргагтке, и рггпсгри па Боггс г Цзкгз. 
Оуа, “киспа каре1а” је 1а&а з1шпа Аа 
“Ра1ег РатШаз” ргеА пјот, г и рггзи- 
з1уи зугк с1апоуа дотастз^уа, рге 
д1аупод океАа, осИа “Осепаз” па зуеса- 
пг пасгп. 5та1га1о зе Аа зи Ите гзрит- 
Н зуоји геНдгогпи окауеги и изрозкау-



1јапји котиткааје  
за Водот.

Иа гзШоспг I јиг- 
ш 2.13 %1аупе - ргед- 
пје зоМе зШапМепод 
оМјекШа зто  розШауШ 
ггМог 12 зШапћ (ат1- 
Нјагшћ (оШодгађја
I га2§1е3тса Згет- 
зкћ КаАоуаса, Шако 
3а зе па Шај паст 

тогеШе угаШШ УГзе Љесетја, ра I аШау 
уек ипагаЉ, и хгуоШ тезШа I 1ји31 Шода 
угетепа.

Ц допки зШапМепод оМјекШа зе 
па1аге такеШе пекоНко 1п(газШгикШиг- 
пгћ оМјекаШа зеозкод АотастзШуа Шода 
угетепа, Шако 3а розеШгоа тоди 3а гћ 
га2д1е3аји I зШуоге ргедзШауи како је Шо 
12§1е3а1о и рпгоЛ.



Б^ОШЗТЕ

ВуопзШе је рпуедепо патеш г рп- 
ргет1јепо 2а МиЗиси ГгдгаАпји гезШога- 
па Шга3гсгопа1пе ћгапе Родипаузкгћ 
ЗуаМа г ЗокитепШасгопг сепШаг.

и зеђаскгт кисата зи зе АуопзШа, 
и угете које оуАе розтаШгато, коггзШг- 
1а 2а оМау1јапје роз1а, 2а 1адегоуапје 
Агуа 2а 1огепје, 3епи1о зе зепо, з1ата г 
ЛеШеНпа, дајпе зе кокозке г јоз ЗозШа га- 
гћсШћ патепа.

ВуопзШе је рор1осапо зШагот, уе- 
Нкот „зуарзкот“ сгд1от, Шако 3а је 
тодиса котипгкасгја ро пуопзШи г ро 
у1агпот угетепи. ТгеМа паротепиШг 
3а и угете ггдгаппје кисе, аН г јепап 
уек казпгје, пуопзШе и оуој кисг пгје МИо 
рор1осапо сгдГата (фазШепзапо). 2аШо 
гатгзНШе затг какуо је МИо кгеШапје 
ЉуопзШет и кгзпот угетепи - зуакг ко- 
гак ро М1аШи г 1ер1јгуој гет1јг.

51оМо3пе ге1епе роугзте па иН- 
сг, гзргед кисе, зто  игеИН г котгзШгто

%а као гастзкг 
утШ. Јег, „гасгп- 
зкг угШ“ је Мго 3ео 
огдапггасгје 3о- 
тасгпзШуа зуаке 
ЗуаМгсе и зШагот 
гаугсаји. (7 пјој је 
дајИа: тггоИји,
регзип, Мозпјак, 
Шгтгјап, папи, 
... Пг одгаЗе 3о



котзгја газа- 
Зепо је пекоНко 
пезеИпа утоуе 
1оге, а газаЗеп 
је г тапјг уг- 
подгаА ргета 
опоугетепот  
пасти заАпје. 
Тај УГподтаА је 
Мо ртпадоЗеп 
га 1јиЉзкг таА, 
а каАа је соуек 
Аозао па гЛеји 
Аа га оћтаАи 
угподтаЛа рос- 
пе Аа коггзИ 
копја ггуадго је 

зуакг Агидг теА, како М копј тодао Аа 
зе кгесе г уисе гаМо, пајсезсе зраг1ас.

и зк1ори Дуопз1а је гекопз^гигзап 
г з1агг Иоге1 (рођзкг ШС -  заутетепг 
1оа1е1 пе роз1ојг), како М АосагаН г оуај 
зедтеп1 ггуо1а 1јиАг 1ода угетепа.

Ма родоАпгт Ае1оугта Дуопз1а зи 
роз1ауђепа - ики- 
рапа сеНп тазгу- 
па Агуепа з1о1а за 
к1ирата и к1апо- 
угпг јеАпод огака г 
јеАпод МаАета. 2а 
оуе з1о1оуе тоге Аа 
зе зтезИ 1пдезе1ак 
розеШаса, 1ако Аа 
тоди Аа зе оАтоге 
и к1а^оугпг г Аа рор 5рпс га зрпсапје 

ушортаАа I уоса

“Ри1ипја” - в1иг1 Ла зе 
дгоМе ргеигте оА Мегаса I 
гггиа и уототси па коИта. 

“РиШпји” поз1 па 1еМта 
“Ри1ипАг,1ја”



пеко озуегауајисе ргсе.
2а гзШи патепи зи паргау1јепа г 

Шп уеса рокгеШпа зШо1а за к1ирата, Шако 
3а зе ћгој зе&есгћ тезШа гпаШпо роуеса- 
уа.

Ш  ГокаНШеШи 2АУ1СЛЈЖ ШСЕ 
розШојг корапг ћипаг дићок 10 т ., ргг 
сети је уоАепг зШић угзок 5 теШага. Ви- 
паг је и осиуапот зШапји г гта уоАе г и 
пајзизпгјгт Аапгта. Оуај ћипаг, којг је 
зато та1о „т1аИ“оА зШатћепод оћјек- 
Ша, тоге 3а пат Зосага паст зпаћде- 
уапја уодот зеозкод ЉотастзШуа, како 
2а роШгеће затод ЉотастзШуа (ргсе, 
киуапје, кирапје, ргапје уеза), Шако г 2а 
Згиде роШгеће ЉотастзШуа (парајапје 
зШоке, зрпсапје утодгада, зутјоко1ја). 
Випаг је осгзсеп (уоАа пгје 2а ргсе) г ро- 
зШау1јепа је паАдгаЛпја и зк1а3и за ћи- 
паггта гг Згиде ро1оуте XVIII уека па 
оугт ргозШопта.



5№ Е

5ира је пежоМпагш I ргеко ро- 
1геМш 1п̂ газ1гик1игп1 оМјека1 зуакод 
зеозкод потастзЊа I папаз, а и уге- 
т е  које Уат оупе ргепз1ау1јато Мго је 
јоз гпасајтјг. V зирг зе зтез^ао I зИИо 
оп кгзе I пгидгк актоз^егзкГк рапаута 
а1а1, ро1јорпугеппе т а з т е  I гаШа, га- 
ргегпг рпМог, ра I з^уап ро1геМпе и по- 
тастзЊи. V пји зе зтез^ао I кот1оу, 
пагаупо газИсеп оп ггуоИпја, рге зуеда 
тасака, роз1о ргепкоппо рге1грг 1екпо- 
1озки оМгапи, пеоркопап и рпргетг к1е- 
Ма га потастзкуо.

5ире зи гекопз1гшзапе и зуети 
ргета 1аку(т оМјекИта угетепа које 
Уат ргепз1ау1јато, аН зи, пага!оз1, 
гпа1по тапје, педо з1о је МИо иоМгсаје- 
по I педо з1о зи геа1пе ро1геМе гак^еуа- 
1е. 1г 1ода гаг1ода је I Мгој ргептека које 
Мг 1геМа1о Аа Уат ргегепИгато гпа1по

“Бгев” - зерага1ог г,а оАз1тапј1уапје 1акгк 
рптеза 12 Шапса I ггпазИк р1опоуа



тапјг, а11 ,ореШ, тогеШе уМеШГ пекоНко 
„озпоушћ“игедаја г а1аШкг, које је зуако 
зеозко ЉтаапзШуо тога1о 3а Гта.

РогеЗ зире је тапја ргодаутса зи- 
уешга.

V ЉуопзШи тогеШе УГпеШГ зе1јаска 
гаргегпа ко1а која зи копзШгН 1ји3г и 
Шоте угетепи. То зи Шгу. „Ша1ј1де“ - ко1а 
2а јеЗпод копја. Магте па НгдоуШт 
ргепеНта, а па Шакуот 1еге г Згетзкг 
Каг1оуа, гта ЗозШа „3иНокГћ“ риШеуа 
ка3а М Ауа копја Шезко ргоГагИа. 2аШо 
зи ји3г озтгзНН ко1а 2а јеЗпод копја. 5 
оНгггот 3а Ша ко1а ШгеНа 3а уисе јеЗап 
копј, опа зи 2аШо г кгаса о3 ко1а 2а 3уа 
копја.

2аросеШа дгаЗпја и ЉуопзШи је 
Нидисг гезШогап Шга3гсгоп1пе ћгапе Ро- 
ЉипаузкГћ 5уаНа. Ка3а гезШогап Ни3е 
гаугзеп, розеШгосг се тосг 3а зШекпи - 
Љггуе котр1еШап иШгзак о ггуоШи 1ји3г и 
Шоте уетепи. Мосг са 3а копгитггаји 
ћгапи као г Шг 1ји3г г 3а ргји ргса која зи 
г ош ргН.



кАауас:
РопЉасГја 

2АУ1САЖА Ш СА

2а Г2д.ауаса:
5ђерап А. 5еЉег

Текз  ̂г (о^одтађје:
5ђерап А. 5еЉег

51од I ртеЈот:
Магко 5еЉег

Тектска роЉгзка:
АпЉпја 5еЉег

ВГ2ајп:
5кеуап ЈоуапоуГс - РесиЈа

З^атра:
САС1С РКШТ ВОО,

Шоуг 5аЈ

5^аге та^дЈеЈпгсе:
Кикигш Сеп^ат ^гетзкгк КагЈоуаса

ТГгаг: 1.000 рптетака



иеуоЈка га иаа]и 
и зуесапој позпјг

М отак  
и зуесапој позпјг

тасгса и

ипоугса и 
зуесапој позпјг

1Ј оуот кгеуе1и зрауа 1а1а / ' оп иуек зрауа затјег  
гасИ 1езке {Гггске розЈоуе / ' тога Ао\>го Аа зе оАтоп. 
С 7  Аги^от кгеуе1и зрауа т а т а . 1Ј§1аупот зрауа за 

је Л т т  с1е1е1от, сез1о за с1уа, а ропекаА гта  / ' кеки и 
коЈеусг па рос1и.



Ргез га сеЗепје ̂ гогда за 
1еукот га рипјепје за ко!а

Та1јГ§е” ко1а која уисејеАап копј 
копзШа зи зе па Ргизкој Соп.


