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l<J<JO.

НОВА ЕМИСИЈА СРПСКОГ НО11ЦА С ТРГОВИIЈЈТА
КОД НОВОГ ПАЗАРА
ПоследЊЈIХ деuеннја, налаз11 новнн с apxeo.nOJIIKIIX наш:tЗЈiшта почели

су да уnотпуњују срnску средњогн~ковну нуi\ЈЈЈЗЈ\Ј:пш-у. Ту пре спега треба

поменуТ\1 1-f(!ЛС!Зе 1-1013Ш1 кrаља Стефана Радослапа с rасн, 1 као и нопаu с ис
копавања на Нооом Брду.

Rажн()СТ ()RIIX нала:за ог.nела се у добнјен11м nода

uима о месту налаза. што •rин11 врло важну спону у ЈЈзучнвању копањ:t нопuа:

самнх емиснја, ковниuа н ОПТ1ЈШtј:1 новшt. Аннлиза нопuа с познатlli\1 1\JecTOi\1

налюн могла 611 д;tпt одрећене ре зуллпе код одре!)llв <ныt ковнЈЈщt 11 односн

1\lећу ЊНЈ\1<1.:\ СТОГ<I

CJ\ICITJXIJ\IO

ШIЖIIIIJ\1 За ШIЉ<t IICTp:tЖIIП<:iЊ<I српске средЊО

ОеКОВНе H Y J\11131\I <IТIIKe. oбj<tBЉIII!:tlbl:: К(!КО OCT(!I1:1, T<IKO 11 ПOjeдHHli'IIIIIX H<IЛIO<I
НОВШI Са nOЗH<IПI 1\1 меСТО Ј\\ H<IЛ<t.З <I . '111 i\te OHCi\10 011.1111 у 1\ЮГућ HOCТII да nот

ПYHIIje С:tГЛедаi\10 OПTIII!:tj СрПСКОГ средlh011СКОПНОГ 1/01111(1.
Токоi\Ј apxeo.nor.rJIOJX иcкOIJ:II1;tH.:J средЈЈ,онекоrii/ОГ н<tсеља у ТргоnЈЈШТУ
код д<tнашњег Новог Пю:tра, !<Ј:-\). год11не, у uркп11

111.

пронађена су nоред

1\ЈађСiрског. српског 11 турског нов11<t . .r:1па ноnч11ћ<:i кој11 пр! !Падају досад непоз-

. Ci\JIICHJI-. 1

нато1

српског средњонеконног нопшt.

сеоерној полоm1нн н <юса, прпн H<t кот11 56~,6<)

1.
Ао.

~

m.,

oro:-t

прнi\Јерка су н:tђена у

а другн на 56~,46 111.

Сребро, 1Х-20 т т , Х, 0.65 t;. Троугласта плочЈЈ на .

(

) V- Н

(

)

Шлеi\Ј и оклоп 11з профил:t окренут11 на десно. с лучн11м роготща бЈЈКа,
односно говеда. 1131\tеђ у кој11х стојн ЈЈПет

rп.

(" 1 ) .

ГI <Пpllj <IJ)XIIjCKII крст OПTO'ICII драпщ к:ti\ICЊCi\1 11 :1 кpajeniii\Ja.

IIHA. бр. 10~5.
1-JaПOi\ICI-Ja: ЛeRII кр:tј ПЛОЧIIIЈС је IIЗЛOi\IЉC H .

.\1 . ))OIH)JHtll ... 1,; t tkc(HI\ 't..~r·lc l l'ttll tlcp()t ~k· Пl,11ltlitiL· tk r·1 1i Stcpl1:1пt.' l~<~llo~l;~v tltttls l;t lor ·lc ГL':-.:-.c lk
Ј{ш;'_ 1\"o !шll.c н ктщннс mпн•IKOI . 11 CfiC/1/.0 II CKO IIIIПI . IIПIIf{;l. kt>i·pa ; t. I'ЛI>. 11 5- 11'1: 1) . (i;tj
J'(lpt!\1 i( "1\•1<>11\liliL' tllt 1·t>i J{:J<Io,l:l\,- ·. /(() /1;1//,е 11 КО/1111-11/С i/11111'/KO/ " 11 CfJC)( I/,O I/ CK()/III()I. 110 111/il.
l ;t't> i ·p:IJl 1'171>. 121 - 13 2: _ Иста . ··!!ов:111 11 ~OIIIIIIJta ~p:I J J,:I l'a ; t<>C.' I:Itl:l··. 1/ум нэмi!Пf'"'fl .~ ( I'IS5).
11 2- 11 ~.

2

С J [II ,\IIITpHjcJJIJIJ. ""<_:piJC~II CJ)CJI JJ ,<>Jtl'~<>Jt iii\IIO\\:Jili\ :IIJC \1 у ток у ll t:KOJ Ja\laJJ,a \Ја !ft>Jtt>\1 I>рду".

Збpopll llл· fl iiJ/O IШ 1/щю;ulо/ · мyJcjil 5 ( 1')<>7). 271-:\0~.

:1

Ј) . М. 1\!ktci!ll·. "Ko.' IIJкo Kt>JtШJJta ј е Јш стоја . tо ~· СрбtЈјЈЈ 1:1 вpl' IIL" Стсф: нЈа ) l y JJJall :l··. 1/yмиз
,,,i/TИ'Ii ffl ~

~

( 1'IIO). 1r,) - 177.

, [. ;\•JJ\1\IJIJ. ' Tpi '()J\ J-111\TC · CflC, \IJ,OIICK()JIIJ<lJJ:Jt:C, I·C". lfOIIOfi:/.Jilfi<'KII100fii/IIK

'Ј (l'lk)).

221-22:\.
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2.

Сребро,

Лв.

(

Рв.

)

16-21 mm, 12,0,72 g. Троугласта плочнца .
11 оклоп из профила окренути на десно.

Шлем

Патријархијскн крст опточен драгим камењем на крнјевима.

Лево шестокрака звездн, испод које се налюе четири тачкице.
Инв. бр.

1042.

Постој<нье два иденпtчна прю.tсрка указује на то да је у питању једин
ствена емисија. На жалост, лоше очуван натпис који је исписан ћнрилиuом
на аверсу отежава тачно одређење овог н оnца. Стога ћемо се у даљем излагању
oгpaнttЧIIПI на његоnо окв11рно датовање, пошто смнтрамо да нема довољно

noyзд:IIIIIX елемената за његоnо тачно ч1пање, а тиме и атрибуц11ју новца.

Оба npиl\lepкa су 11скоnана на троугластој плоч1щи од квалитетног сре 
бра, која је пре коnања опсечена. Представе на новцу зауз11мају средншње
r.recтo. Кад је реч о стилу 11зраде, у пнтању је доста схематизовано приказiшање шлема с poгn!JI!:ШI

pcncpcy,

11

'

оклопа·

.

.

на аверсу и патриЈархиЈског крста на

који су дати линеарно, једним потезом, без детаља. Цела представа

је сnсдена на главне мот11ве.

Лnерснн прсдстаnа, шлсi\1 с роговнr.1а,јавља се по први пут на новцу кнеза
Лазара Хрсбељююn11ћа 1-'71-1~:-\<Ј. Њу на дрјгој страни прате следеће пред

ст:шс: Попрсје кнеза, 6 Хр11ст на престолу н глапа Христа спреда.х llcтy
n редстапу нaл:IЗIIt-10 11 на ноuц1 ш а кнеза Стефана Лазарев11ћа 1~:-\<Ј-1402, где на
реверсу ШI<IJ\IO представу: Хр11ста у r.tандрол11.

11

спреда

'Ј

на престолу

1,

н крста са нaтniicor.t ~н као деспота

10

главу Хр11ста

где предстсtву на
1\
I..J
1S
·
аперсу прсtпl реверсна: Хр11ста на престолу, · у Ј\tанпf<ОЛ11
и нсtтш1с · .ОваЈ
6

1402-1427.

ПIП срсћСI\10 11 у KOr.tбiiHaUIIjaмct С HOB!lel\1 ПaTpiij:lpXct.

.'\

<•

TeiiiKO је pCI111 )1:1 .' 111 је OB.'IC IJC'1 с:а .\10 О llpe; (CTaB\1 lll.'ll'.\ la 11.'111 .\ЮЖ.'(а 11 IIC:IC l'.'lal\e. O.'(IIOCIIO
IIO!ipCja.
1'. \lapиh. С Јулије

jupn.11m·cnskil1

11.1 Cf>IIcкc иу.нuз.,шпtкс. 1;со1 · ран.

nm·aca, i'.ilgre1'. IIO.S.

1'151,, ')1,, п111 1. Т.ХХ . I-2: S. Ј .jtJI,ic.

Opis

11/Ј. врста 1 j fa1apa Ћypi]CBI111a. Т.XIV.I: С. ) (имитрије·

внt1. Јlотщ кисзаЈ/ашгщ Kf1YIIICBalt. 1971. врста 14. с : 1. :'\1 -:Ч.

7

1'. \lap11h, //iШ j[C}IO.

Х

С..: (11 .\111ТЈН!јL'В1111. "11 ове вrстс чтско1· cpCЛII.l1HCKOHIIOI' 110в1 ta'' . CTilf?ИIIilf> '! - 1О ( 1'!5'!). 151<. C! l.

<)(, Т\111

1\' . Т . .'СХ.7: С. )li1MIП[111jCHI111. н;ш ЛСЈ/0, Bf1CTa 1.'\. C.' l. :'\5 .:'\R.

ы, . r,7: С.) [имитrијсн11h. 1/oJJ;/Il кнсы Ј/ющ>а. Кру111Снан .

1'171. н рс та 11>. <.:ЈЈ. :'\'Ј - ..ЈО.

'!

1'. \lap~11l. mш JlCJJO. '!'!. ти11 111. Т. XXI. 7 -8: s l .jul>ic. н;m лено. 170. нrста Ј <.: 1сфа11:1 Ћурl]сни11а.
Т.ХЈ11.28: С. ;{11МIП1Н1јсни11. "Ј !оне нрстс cpiiCKol·cpc; tiJ.OIICKollllt>I'IIOBIIa". Cmp111mp 1R ( 1'Њ7).

1()

\1. Ј (11\:\1101\Иil. C[>IICKJf C[JC)lff,O/ICK0/11/И 1/0/lilll. ];с(}l ' ј):Џ, 1'ЈIЧ. 17. бр. 1<•0:
нрста 111' Стсф:111а Ъурl]ениtн Т.XIII.:'\1 - :'\2.

11

\1. Јона11овиl1. //il/1. лено, 17. бр . 11>1: S. l.jll1'ic. тш лсло. 170. нрста 111 Стсфа11а Ћyp1Jl'lll11la .

l:'\:'\-l:'\4.c:I.Л-..J4.

s. l .jLII'iC.//i/1( JlCJ/0.

170.

Т.X I II.:'\:'1

12 С )(I01ИTpl1jCBI1h. "CpiiCKII Cj)C) (II,OI\CKLll\1111 1101\:lll ll:ti)L'II )' ТОК)' 11CKOII:tBall,a lla floнo .\1 Jip; ty''.
]60{1/IIIK fliЩOIШ /lii{JOJlf/01' музеја) ( 1%7). 278 -2R0. C:l. 2 11 :'\
1:'\

р ;\lap11l1, 1/iШ лс.ю, 111. п111 1\', T.XXIV.5:

S. l .jul,ic, нан лено. 170. врста lla Стсфа11а Ћур .
I)CIIIIIla. T.XIII.:'\0.1'. i\lapнt1. н;ш ЛСЈIО, 111. Tli l l Vlll. Т.XXIV.7.

1-1

1'. :\l:ipllll.IJil/t лено. 112. TI1IIOIII1 Х\' 11 и XIX. Т.ХХV ..1и5.

15

С. ; (11.\111T[1ИjCIII1h.//iiH JlCJ/0, 28 7-2'I0. CJI. I..J 11 11>.

lf>

С. ) (11\ННријсниll. "lloнa серија IIOIIИX врста cpiiCKOI ' cpCJIII.OHCKOHIIOI ' IIOНI!a", CmpИIIilf>. IS
( 1%7). 1:'\..Ј - 1 :'\5. CJI. 47 -48: ('. J[ y 111<11111l1. "llt)II'I:IIIC СМИС11јС Cf111CKOI ' II:!Tpllj:цнa у CPCJIII,C.M неку" ,
1/у.юtэм;ггн•tар Ј
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2 ( 1'Ј8'!). 21 -2К

Јед11ни до сада познати ПIПOBII српског срелњовековног ноrща са СЛIIЧ

ном nредставом двоструког крста познати су с једног

ni 111ара деспота Стефана

Лазареn1rћа 17 11 десnота Ђурђа Бранковића 1427-1456. 1 Ова npeдcтanil к.rста је
у случilју nрвог примерка преузета с денilра Снгисr.1унда \ЈЮ-1437, 1 а код
"0

другог непосредно са угарског новuа.~

Што се тиче представе крста с нашег

нonua, она би највише одговарала оној коју срећемо на нешто стilријем угар

ском новuу Лудвига 11J42-IJ~2 21

Последњи елемент у одређнвању временil ковања нашега нопuа пред

ставља сама тежина новuа. Узимајући као средњу вредност тежину од

0,72 g.

(прв1r пршrерак је изломљсн) и упоређујући је с теж11Н3Ма осталог српског

новuа, долюнмо до чнњениuе да ове ем1rсије можемо везатн З3 оне с краја
века . 1 -13име, тежине новu3 кнез3 Лазара крећу се у р3спону од

XIV

1,04 до 0,~0 g. 2'~

Теж11ну кој3 је приближна нашим пр11мерuима им3ју и нопuи Вука Бран

кошrћа 13~9-1397, као и на пример тип
износи

0,82 g., 21-

111

Р. Map11ћll, чија средња тежина

и Ј3кова, тип Ј Р . Марића, средње теж11не

српског новuа почетком

XV

0,74 g. 24

Тежин3

века наставља да пада, Т3КО д3 емисије новuа
25

Стеф;ша Лазаревића теже окв1rрно од Ј до 0,40 g.

Сви наведени елеr.1ентн које садржн Н3Ш нопаu, као што су 3оерсн3 и
реперсна представа и теж11113, указују на то ла је опде у п1пању

кова н у послсдњим деuе1-111јама
HaTПIICIIMa На

CIJIIX

HOIJUy,

XIV

О ЛОШе IIЗВедеН\11\1 ПрСДСТаiЈ31\Iа

до сад3 познатих прста,

HIICMO

BpCI\IeHIIMa

који је

11

СТИЛСКИ уд3ЉеН11М ОД

у могућ1юсти да тачно опредеЛ\11\10 ову

е!\Н1С11ју. Сматраl\10 щt се ращ1 о локалној
у

HOB3U

века. Како је реч о непотпуно очуван11м

11

неоф111111јелној ei\IIICIIjн нскопаној

ОПШТе друШТВСНО-СКОНОЈ\ I СКе KpiiЗe у КОјОј су се НiiШЛС СрПСКе

-

ЗСI\IЉС после npoп:tr Гlf ll:tpcпзil

11

поделе 1емљс.

1

2
Снимио Небојша Бopuh

17 Р. \l:tf1И il. II<Ш л сл о. 113. ти11 ХХ 111 . Т.ХХ\' 1.1-2: S. l .jlllж. II<Ш

/ ICJ/0,

15R. врста IX. Т. Х \ ' .1 ''·

IR С. / (11\11-1ТрИјевиh. "Cp!ICKI-1 cpc;tii.O I ICKOB I IИ IIOI!allll~l]e l l )'току ИCKOII:tB:tll.:t ll:t IIOB0\1 l;pJty".
J60f>IIИK {Ji/J/0 1/il ffii{IO/{I{OГ музеја 5 ( 1()(, 7), 302-303. CJI. 2-1.
Ј')

I_ . IILIS~.<Ir. M(iпzkala l og, l J пgarп. Miiпct1en. 1979.93-101.

20 1f:tИMe

11011:\ll

JICC IIOT:t nyp~:t f·;p~IIKOIIИha С llj)C)ICT:tii0\1 ; (BOCTp)'KOI' Kj)CT:t И CИ I 'J I :tM:t 11 -S IIOCИ

име f1ИЗ 1 Јичара ковни11е Стефан:~ (Хf1мфи) Ремсте1ш и кован је у Ilа1 · ибан,и (1~1на Чаrс): л.
l'olll, Miinzzciclrcn
und Mcistcгz cic/юr tшj'un~;arisc/1<'11 Miimcn t!cs Miuclaltas 1300 - 15-НЈ. l!щlapcst.

1982. 55 i 82.
21

L. IILIS1.:\r.

mш лепо..

1'9-90. бр. 546-551.

22 С. Љ1мнтrнјсниh. 1/oнmt юtCJil Ј/юара. Kf1YIIICBal\. 1971. 35.
23 Ј/его. 38: 1'. :VIarиt1 . н;ш /ICJ/0. 93. тип 111. Т.XVIII.I7-I'J: S. l .jLII'ic. tt<IIL /ICJ/0. 15'Ј. врста 11 .
Т.Х\1.24 -25.

24 С. )lищпrијсниh.н;ш лсло, 3'): Р. \·lap11h.mш дело. 106. ТII I JI. Т.ХХ\11.5 -1>: S. l .jLII,ic.mш лено,
179. T .XIV.25
25 S. l .jul,ic.

1/i//l /ICJ/0.
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NE\V ISSUE OF SEH.BIAN COINS FROM TRGOVISTC NEAR NOVI PAZAR
Summaгy
lп 111с \asl scvcr;l\tlcL·<Itlcs. <IГCi1 <1C<J I Oiik:<l l Гiпtliп gs оГ C<Ji пs 11<1\'С llC!i LIIl to complctc Serbiaп
111CliiC\'<J illLIП1isп1 < 1t ics. \\1 с ;~гс pгii11<Jгily гсl ·сггiпg to tl1c l 'i1кliпgs ol· coiпs Гrош l~as t ћаt bc\oпgccl

\() kiп~ StcГ;m /{ ж1osl;l\• : "~ \\ 'С \1 <IS coiпs I'O llllll iп t i1C Ntl\'() 1\1'(10 Sl!C. ТllC iшportaпcc or ti1CSC
l 'iпtlill~S is rcllcctcli ill t\1C ГCCCi\'C (I iп!"t1Гil1<111l11lS <J[lOU\ t\1 C \tlC<I IiOI1 OI.I/1C SiiC, wfliC/1 CГCiliCS а
''сгу impoгt<H11 liпk 111 stш!Yiпg lllC miпlill):; оГ C<Jiпs: 111с coiпs tl1cll1sc\ves, tћс miпt , апсl tћс

circLJ\atiol1 оГ lћcsc coiпs.
1п 1')К .), tlt1ri11~ tllc aгcl1acolosical схса,•;11 iоп ol· l ћс mctlic,•a\ sc111cmcпt ofTrgovistc п саг
'''11<11 1s 1oday No,•i l'az;Jr. iп c lшrc/1 111. апюпg tllc 1ILJП gariaп. Scr l1i;lll апd Turkisћ coiпs tћat
\\'СГС Гош1tl. l\\'0 \\'Сrт parliCLII<H)' irllcrcsliп~. l1ccш1SC tћсу llc\oп~ccl to а ћitћcrto uпkriO\VП
Scrl1i <1п Пlctlicv<ll coir1a~c.

1

Tllc cxis1c:пcc о\.1\\"!Ј iclcпtic;!l s;нпplcs poiпls шrl tlкy l1с\оп~ 10 tћс same issllc. tJпror
tllmllcly , роог\у prcscг,· ccl C\Tilic \c11c1·s \\' l'illcп оп tl1c <Ј\'СГSС siclc оГ lllc coiпs m akc tћсш very
cli!Ticu lt lo itlc:пl il·y aпtl clc1c1·п1i11 C. 'ГI1cr·cJ ·, н·с. 111 OLIГ \·o\lo\\· iпg prcscl11<11 iоп \VC willlimit oursclvcs
llJ lllciг ):;С11сг;Ј \ c1at i111,;. sr11tт \\'С c1ol1 '1 llclic,•c 111а1 111сгi.: <Jrc SLl\·l·icici111y 1ГLIStvюrt l1y с\е1пспts Гог
ils pгccisc гсжli11~ a11tl :111гilli11io11.
/\ o l\1 l'l1ii1S \\'C:I'C 1111111C:tl Oll <1 IП:lll~LII:н· р\;1\С Ol\1i~\1 CJШiily SI\\'C:Г, \V/liC/1 \\'as IГillllllt:t\
llcl .oгc 111i111111~. Т\к 11юs 1 1111рог1<1111 111111~ is " ·11;11 is clcpiclc:tl Pll 1l1c C<Jiпs. \Vћсп ,,.с ta\k <1\lOLII
1\1С ~1)'\С [1\' \\'l1iC\1 li1C~c· Cll111~ \\ 'СГС 111ill1Ctl. \\'L' SCC lil<JI 111 С ГС IS /1i~/1\y SC/lCПШiiC t\cpictioп 0/.l/lC
11сlп1с1 " 'it/1 lюms <JПtl <~П1ЮI. 011 111с "''crs ~itlc. \\'l1ilc 011 111с IT\'CI·s ~iclc \\'е scc tllc Patriarcћ's
C I'OS~. 111:JliC Sll11j1\)'. \\'ilfll1LII 1Ol) lll<JI1)' tlCI<Ii\~. Т\1с СП \ iГС <ijlpC<ll'<llll'L' is I'CCILICCt1 (О lflC ШЭilll110tiГS.
1 · 11с <Ј\ ' сгs sitlt:. 1l1c lшmccll1cl111cl. 1·i1·st ;1ppc;ns опllк С< 1i11~ о\' l'гiп сс l.. azar Ј 1rcbcljilllO\' ic
( 13 7 1-13К'Ј ). \Vc li11cl 111с S<IП1C appc<lr · ;Jпcc 011 tl1c' coi11s оГ !'п псе Sl c\;m l .a zaгcvic ( t31)l).f.I02)
<llltl ;1\so " 'l1cr1 \к 11CC<II11C \) cspol ( 1-102-1-127). Tl1is 1урс is also i'oL111tl iп coml1iпa1ioп 'vilћ coiпs
o \. 1/ll.: i' <IIП<I IT\1.
Tl1c <Ј пlу kПО\1 ' 11 1,·pcs oi.Scl·lli<JI1 111Cllic,•:J\ С< 1iпs " ·i1l1 а simil:1г :1ррсаrапсс оГ <1 clouЬ\c cross
"гс· 1t 1lll1tl 111 :Ј tl i п : н· с< н11 ol· 1kspol Sl L: ,., lll 1 :Ј;; н·~:,• it' :111tl 1k~pt н < iсш~с 1! 1·ап ko,,ic ( l-127- 1456 ).
111 111<' 1 ·1гs1 CX<I111plc. lilc :~ррс;н·;1псс t 11· 111L' LT< 1~s I1:1S l 1ссп 111 11л 1\\"l'< 1 l ·г, 1111 1l1c tlcп<IГ о\· Sigis11llllltl
( \3K 7- 1-I:\7). \\'l11lc iп 111с· ~C:L'tllltl i11~l:tlll'C tfн·L'L'IIy 1·гоп1 11н· llttП ~:tri:ll1 с:оiп. TllC <Jppc;щlllcc о\ ·
111l' lft 1LiiliL: LTl JS~ \\'l HIILI 111: 1111\ у COITCSJ1011li \\'11/1 I\1C 011С 111<11 \\ L' l ·iпt \ Oll l\1c SOI11C\\'I1<11 Oltlc l·
II L111~:н·t<tlll'<Jiпs о\ 1 щlщ~ 1 ( 13-+2-1 )1'\2 ).
Т\1с: 1~"1 ciL'Il1L:Ill 111 tlclcr·rпlrllп.~ 111 с 11111е 111~11 tlLII. coi 11~ " ·сгс miп1ccl is 111с \I'Ci):;lll оГ tllc
L'O IIl~ I\1CI11SCI\'CS. 11 \\\: I<I~L' 0. 7 2 gr·;lll1S ;Ј~ lllC <1\'CI'ii~C \\'L'i);/11 (1/l<.: \.ii'SI t:Oill iS (/(llll;l):;CCI) <lll(/
co111f1i1ГC 11 \\'it\1 1/lc \\'C!~Ill~ ol· о1\1сг S c г\li<Jп coiпs. tl1c I'CSLIII " · с ~cl lei!LIS 111at \\'С сш 1 lic lћс
111iп1i11); ol· llкsc coiпs 111 111с спс/ or 111с X IV CCI11LIГ)'. Namcly. 111с " ·cigl11s or tl1c coi11s vary iп
rап5с l·mm /.()-1 10 0.7-1 ~Г<Јп1s. Tl1c " ·ci~lll о\· Scrhi<JI1 coi11s ;н tl1c \lcsil11liпg оГ 111с XV CCI1lLIГ)'
co пli11LI CS to 1':1\l. so t/1:JI 1/lC coiпs ol· Slcl·:lll 1 :l'l:lrTYic "·ci~\1 <Jf11li'<JXilll<llc\y Гrо111 llo 0.40 ):;ГШ11S.
/\I\1\1C ;]\1()\'С ~1\'l'll CiC!llCiliS COili<Jii1Ctllly ()LIГ COi lls. SLIC/1 <IS ;J\'CI'SC i Jilll ГCVCI'SC appCcll'<lllCC
<111tl \\'Ci!:'l11. poi111 111 111с l ·;кl 1\1<11 1\кsс соiљ " ·сгс miпtccl clt1гiп~ lllc \asl tlccacles оГ lllc XJV
t.:C ПILIГ\' . J\s 1\1 с iпscr·ipi!<JЉ <111 1\1<.: coiпs 11<l\'C 11<11 \1ссп ct1111plclc\y ргсsсг,•ссl, tllc appe<lr<Jпcc \vas
IШI tll ~ll<Jl i lfll:l\111' . :lll t llllc sly\c is 111LIL'I1 t\ilkГCill COI11fl<IГCC I \\'il\1 :11 1ol· OLIГ SO Гаг kllO\VIl COillS,
\\ 'С ;н·с 1101 I1C ;1 !1\с lll ~;1\ · p1·ccisc\y \\'/1CI1 lilC\' \\ 'С ГС llliПI CCI. 'v\'c 1i1111k 111<11 \1'11<11 \\'С \1<1\ 'С flcrT is <1
I<'L'<I I <llltiLIIllliTicl:t! со111. 1111111ccl iп 1iп1cs ol :t ~спсг:1\ socнl-CL'<Нl<11111l' c1·isis i11 ,,·flic/1 tllc Sc1·t)iaп
~I<IIC~ Гщ111tl 111cп1scl\'cs <11'1<.:1· 111..: clcП11SL: о\ . 1\к Scr·t1i;111 \·. п11Жс <llltl t\1<.: cli,, isioп оГ ils laпcls.

(!2

