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НОВИ САД - На данашњи дан 1812. године у Бородинској бици, у којој је руску војску од
117.000 људи предводио фелдмаршал Михаил Кутузов, а француску од 133.000 војника
цар Наполеон I, Французи су имали 50.000 мртвих, укључујући 23 генерала, а Руси
44.000. Бој је окончан без победника, али је његов исход показао да ће Наполеон тешко
покорити Русију. Иако је потом ушао у Москву, убрзо је био приморан да отпочне мучно
повлачење. По завршетку битке Наполеон је наводно изјавио: "Код Бородина Французи
су се показали достојни да извојују победу, а Руси да буду непобедиви".

  

Данас је субота, 7. септембар, 250. дан 2019. До краја године има 115 дана.

  

1533 - Рођена је енглеска краљица ЕлизабетаI, кћерка краља ХенријаVIIIи његове друге
супруге Ане Болен, која је током 45 година владавине консолидовала унутрашње
прилике и одлучујуће допринела да Енглеска постане прва поморска сила света,
победом над шпанском "Непобедивом армадом" 1588. Током њене владавине, 1566.
основана је Лондонска берза. Осигурала је 1587. превласт англиканске цркве
погубљењем заробљене шкотске краљице Марије Стјуарт, предводнице римокатоличке
струје.
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1701 - У Хагу је потписан споразум Енглеске, Аустрије и Холандије против Француске,
назван "Друга велика алијанса".

  

1764 - За краља Пољске крунисан је руски штићеник СтаниславIIПоњатовски, последњи
краљ суверене Пољске, чија је владавина окончана 1795. трећом, коначном, поделом
Пољске, између Русије, Пруске и Аустрије. Пољска је као независна држава обновљена
тек 1918.

  

1788 - Турци су у сукобу код Брзаске, у Банату, заробили вођу српских добровољаца
Кочу Анђелковића, познатог као Капетан Коча, предводника српских јединица
аустријске војске током Аустријско-турског рата. Он је потом спроведен у Текију и
уморен набијањем на колац. У том рату, на челу добровољачког одреда, ослободио је
Пожаревац, Хасанпашину Паланку (сада Смедеревска Паланка), Баточину, Багрдан и
Крагујевац. Народ је то војевање, односно простор који је ослободио, по њему назвао -
Кочина крајина. Аустријски цар Јосиф II доделио му је за заслуге чин капетана. Као
официр у оквиру јединица Капетана Коче ратовао је и Ђорђе Петровић који ће 1804.
постати вожд Првог српског устанка - Карађорђе.

  

1822 - Бразил је прогласио независност од Португалије, коју је бивша метропола
признала тек 1828. Један од принчева из португалске краљевске породице Браганца
постао је тада владар Бразила, са титулом цара. Бразил је био царство до 1889. када је
монархија срушена.

  

1848 - Ради смиривања побуњених сељака, Аустрија је донела закон о растерећењу
земљишта (Патент о укидању земљишних терета). Сељачки покрет се због подвојености
грађанства и сељаштва није развио у широку сељачку буну, али је битно утицао на развој
догађаја у револуционарној 1848.

  

1860 - Италијански револуционар Ђузепе Гарибалди заузео је Напуљ са својим
"црвенокошуљашима". Укинуто је Напуљско краљевство, а локална династија Бурбона
отишла је у прогонство.

  

1890 - Управа вароши Београда је протерала Васу Пелагића, под оптужбом да је књигом
"Дужност владе и власти", која је одмах заплењена, "нанео увреду Његовом краљевском
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величанству" (Александру Обреновићу). Под притиском јавног мњења, Народна
скупштина је 1891. одобрила повратак Пелагића у Србију.

  

1901 - Пекиншким протоколом је окончан "Боксерски устанак" - побуна кинеских сељака
и градске сиротиње. Устанак који је избио 1900. угушиле су европске силе, Јапан и САД.

  

1908 - Рођен је Мајкл Дебејки, амерички хирург, иноватор у области хирургије срца и
крвних судова. Дебејки је још током студија усавршио и дизајнирао неке медицинске
инструменте. Развио је вештачко срце и срчане пумпе неопходне приликом
пресађивања. Светски познат хирург, радио је као професор Бејлор факултета у
Хјустону, као и директор чувеног "Центра за срце".

  

1909 - Рођен је амерички филмски режисер грчког порекла Елија Казанџоглус, познат
као Елија Казан, истакнути представник реалистичког, друштвено ангажованог филма.
Обрађивао је социјалне теме и критички третирао антисемитизам и расне предрасуде.
Награђиван је на фестивалу у Венецији и више пута Оскаром. Филмови: "Једно дрво
расте у Бруклину", "Пинки", "Бумеранг", "Џентлменски споразум", "Паника на улицама",
"На обали", "Трамвај назван жеља", "Вива Запата!", "Источно од раја", "Беби Дол", "Лице
у гомили", "Дивља река".

  

1913 - Рођен је амерички физичар Џејмс Алфред ван Ален, који је открио два појаса
појачаног зрачења који опкољавају Земљу. Појасеве у облику прстена, назване касније
"Ван Еленови радијациони појасеви", открио је помоћу Гајгер-Милерових бројача
постављених 1958. на вештачке сателите "Експлорер 1" и "Експлорер 2".

  

1940 - Немачки авиони почели су да бомбардују Лондон у Другом светском рату и само
тог дана погинуло је више од 300 особа.

  

1964 - У месту Сип на југословенској и у Гура Ваји на румунској обали Дунава
председници Југославије и Румуније Јосип Броз Тито и Георги Георгију Деж
присуствовали су постављању камена темељца на градилишту хидроелектране
"Ђердап".
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1949 - Умро је мексички сликар Хосе Клементе Ороско. Сматран је највећим сликаром
мурала у 20. веку и декорисао је многе грађевине широм Мексика и САД. Инспирисао се
индијанским и старомексичким мотивима.

  

1962 - Тајван је прекинуо дипломатске односе с Лаосом, неколико часова пошто је та
земља југоисточне Азије успоставила дипломатске односе с Кином и Северним
Вијетнамом.

  

1986 - Бискуп Дезмонд Туту устоличен је за надбискупа Кејптауна у Јужној Африци као
први црни поглавар јужноафричких англиканаца.

  

1991 - Почела је Конференција о Југославији у Хагу, под вођством лорда Питера
Карингтона.

  

1993 - Шест бивших совјетских република - Русија, Белорусија, Казахстан, Узбекистан,
Јерменија и Таџикистан - потписало је споразум о задржавању рубље као заједничке
валуте.

  

1995 - Председник Русије Борис Јељцин потписао је декрет о једностраном ублажавању
санкција према СРЈ, чиме је створена законска основа за извоз робе и услуге
хуманитарног карактера. Санкције је наметнуо Савет безбедности УН у мају 1992, под
оптужбом да Србија (СРЈ) сноси највећу одговорност за грађански рат у Босни и
Херцеговини.

  

1995 - Влада СРЈ упутила је захтев Савету безбедности УН да одмах престану
бомбардовања Срба у Босни.

  

1997 - Умро је конгоански диктатор Мобуту Сесе Секо, председник Заира од 1965. до
збацивања с власти маја 1997. Збачен је у побуни коју је предводио Лоран Кабила и
потом је побегао у Мароко где је умро. Власт у Заиру (тада Конго) приграбио је
новембра 1965, после грађанског рата у тој бившој белгијској колонији.
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1999 - У Атини је у земљотресу погинуло 139 особа.

  

2000 - Шеф кубанске државе Фидел Кастро руковао се с председником САД Билом
Клинтоном, сусревши се први пут лицем у лице с неким од америчких председника од
када је преузео власт на Куби 1959. након победе револуције.

  

2002 - У нападу на полицијску станицу на истоку Непала, маоистички непалски
побуњеници убили су 49 полицајаца.

  

2005 - Умро је италијански певач и текстописац Серђо Ендриго, који се прославио
шездесетих година 20. века хитовима попут "Ио ће амо соло те" и "Цанзоне пер те", са
којом је победио на музичком фестивалу у Сан Рему 1968. године.

  

2005 - У Египту су одржани први непосредни вишестраначки председнички избори на
којима је Хосни Мубарак освојио пети шестогодишњи председнички мандат за редом.
Мубарак је претходно увек биран као једини кандидат у скупштини Египта.

  

2007 - Најмање 85 особа је погинуло, а 64 су повређене када се камион који је превозио
ходочаснике сурвао у клисуру у индијској пустињској држави Раџастан, близу града
Џаисалмер, 550 километара југозападно од Њу Делхија. Храм Рамдев, у који су кренули
ходочасници, а посећују га и хиндуси и муслимани, током 10-дневног периода ходочашћа
сваког септембра обиђе око 250.000 људи.

  

2008 - Умро је Дино Дворник, певач забавне музике популаран широм негдашње
Југославије. Аутор је низа песама, а остварио се и као филмски глумац. Посебно је
запажен у филму Арсена Остојића "Та дивна сплитска ноћ".

  

(Танјуг)
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