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На ста вља ју ћи 
да ор га ни зу је 

умет нич ке ве че ри 
по све ће не фил му, 
Не за ви сни филм-
ски цен тар Ки но 
клуб "Вор ки тим" 
пред ста ви ће, 20. 
де цем бра, у рум-
ском Кул тур ном 
цен тру, ства ра-
ла штво и по гле-
де аме рич ког ре-
ди те ља Деј ви да 
Лин ча (1946). 
Овај култ ни 
филм ски и те ле ви зиј ски ства-
ра лац, ви зу ел ни умет ник, му-
зи чар и глу мац, на шој пу бли ци 
је нај ви ше по знат по фил му и 
ТВ се ри ји "Твин Пикс", али и 
ду го ме тра жним оства ре њи ма 
"Чо век слон", "Пла ви бар шун", 
"Ди вљи у ср цу" и др.

У пе ри о ду од 2007. до 2009. 
го ди не, Деј вид Линч је об и-
шао ше сна ест зе ма ља го во-
ре ћи о ме ди та ци ји, кре а тив-
но сти и ми ру. Ње го ва пре да-
ва ња су за сно ва на на зна њу 
и тех ни ка ма ин диј ског јо ги на 
Ма ха ри ши ја Ма хе ша (1918 

– 2008), ко ји је све ту, 1955, 
пред ста вио тран сцен ден тал-
ну ме ди та ци ју. Деј вид Линч 
фон да ци ја је од ком пи ла ци је 
сту дент ских сни ма ка, на ста-
лих то ком Лин чо вих пре да ва-
ња, на пра ви ла до ку мен тар ни 
филм, у ду жи ни од 70 ми ну та, 
ко ји ће би ти при ка зан и рум-
ској пу бли ци.

Де ве то по ре ду филм ско ве-
че "Вор ки ти ма" би ће одр жа но 
20. де цем бра, у 20 са ти, у ве-
ли ком хо лу Кул тур ног цен тра, 
а улаз је сло бо дан.

 Д. П.

Из да вач ка ку ћа "Срп ске 
књи га М" из Ру ме об-

ја ви ла је дво том ни ро ман 
Цар Ду шан, ауто ра Ни ко-
ле Де ву ре, ве ли ког по-
зна ва о ца епо хе Не ма њи ћа 
и до ка за ног пи сца исто риј-
ских ро ма на. На на чин ве-
ли ког књи жев ног  ства ра о-
ца, Де ву ра је опи сао вре ме 
нај ве ћег срп ског вла да ра, 
од ње го вог ро ђе ња до смр-
ти, Ду ша но во шко ло ва ње 
на ви зан тиј ском дво ру, 
ње го ву же нид бу, кру ни-
са ње за кра ља, а по том и 
за ца ра. Цар Ду шан ће ко-
нач но об је ди ни ти срп ске 
зе мље, оства ри ти иде је о 
за јед ни штву и ве ли кој др-
жа ви. Де ву ра га опи су је 
као до брог, ин те ли гент ног, 
пра вед ног и ду шев ног чо-
ве ка – по че му је и до био 
на ди мак Ду шан. 

Рско шним  ре че ни ца ма, 
опи ја ју ћим опи си ма при-
ро де, исто риј ским лич но-
сти ма, љу ди ма и до га ђа-
ји ма, ро ман Цар Ду шан пле ни 
чи та о ца, др же ћи га јед но став-
но за ко ва ног за књи гу. Де ву-
ри но де ло го во ри о то ме ка ко 
се ства ра ла свест о срп ској др-
жа ви, свест о Ср би ма на овим 

про сто ри ма, шта је то др жа ва, 
шта пр ви мо дер ни европ ски за-
ко ник, шта је то вла да ње и ка-
ко се жи ве ло на дво ро ви ма, а 
ка ко у на ро ду.

Ово је мо ну мен тал но де ло, 
рас ко шна и ви зи о нар ска књи га, 

са ви ше од хи ља ду стра ни-
ца, ко ја не го во ри са мо о 
ца ру Ду ша ну Сил ном. Ве-
ли ко је то до ба Не ма њи ћа, 
ко ји су вла да ли Ср би јом 
ско ро два сто ле ћа. Ни је то 
мрач ни сред њи век, ка ко се 
то код нас че сто ка же, то је 
век ве ли ке све тло сти, епо-
ха ства ра ла штва. (Проф. др 
Дра ган Не дељ ко вић) 

На из у зет но леп, је-
дин ствен на чин, аутор 
опи су је вре ме ко је смо 
мо гли да зна мо са мо из 
исто риј ских чи тан ки. То 
је ро ман ко ји пле ни, и ја 
се ра ду јем што је срп ска 
књи жев ност до би ла та кво 
де ло, и по себ но се ра ду-
јем што је тај ро ман об-
ја вљен у Срп ској књи зи. 
(Пе ро Зу бац)

Ро ман Цар Ду шан је од 
ве ли ког зна ча ја за очу ва-
ње срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та и тре ба ло би 
да га има сва ка на ша би-
бли о те ка, сва ка про све ће-

на по ро ди ца. 
Књи ге се мо гу на ру чи ти по-

зи вом на те ле фон ске бро је ве 
022/472-196 и 490-139, или 
пу тем елек трон ске по ште 
srp skak nji ga @o pen.te le kom.rs

При ча о чу ве ној то вар нич-
кој је вреј ској по ро ди ци 
Франк за по че ла је 1854. 

го ди не, ка да се тр го вац Макс 
Франк, син Иса ка-Са ла мо на, 
ра би на из Ба је, до се лио у То-
вар ник. Го ди ну да на ра ни је 
Макс Франк (Ба ја, 1823 – То-
вар ник, 1883) се оже нио са Ре-
ги ном Кај сел Лебл (Зе мун, 1827 
– То вар ник, 1855), из То вар ни-
ка. Као што је то био оби чај код 
та да шњих Је вре ја, он се до се-
лио у ме сто ста но ва ња сво је су-
пру ге. На жа лост, Ре ги на уми ре 
по сле све га две го ди не бра ка, 
оста вив ши иза се бе тек ро ђе ну 

кћер ки цу Са ли-Ро за ли ју (1854 
- 1941). На кон смр ти пр ве су-
пру ге, Макс се же ни Ро за ли јом 
Хер цог (1836 - 1913). У дру гом 
бра ку је имао осмо ро де це, од 
ко јих су по жи ве ли си но ви Хер-
ман-Мар ко (1860 - 1891), Иг-
нац-Ле о полд-Изи дор (р. 1865), 
Сиг мунд (1869 - 1939) и Га бор-
Ге за (1871 - 1941). 

Фран ко ви су у То вар ни ку 
раз ви ли ве о ма ја ку тр го вач-
ку мре жу. Ло кал на тр го ви на 
је убр зо пре ра сла у ве ле тр го-
ви ну. Ро бом су снад бе ва ли тр-
го вач ке рад ње од Сла вон ског 
Бро да до Зе му на. Код ове тр го-
вач ке ку ће за на тли је су мо гле 
да ку пе  ско ро це лу опре му за 
сво је рад ње. И то ма шин бра-
ва ри, ко ва чи, ко ла ри, сто ла ри, 
кро ја чи, итд. За по тре бе сво-
јих кли је на та ку пи ли су ку ћу 
од гро фа Ел ца са го сти о ни цом, 
у ко јој су сви куп ци мо гли да 
пре но ће и да се од мо ре.  

Све док 1893. го ди не ни је пу-
ште на у рад пру га на де о ни ци 
Вин ков ци - Срем ска Ми тро ви ца, 
ро ба за ову ку ћу је до во же на ла-
ђом до Ву ко ва ра или же ле зни-
цом до Вин ко ва ца, а ода тле ко-
ли ма у Tоварник. Ка да је ус по-
ста вљен же ле знич ки са о бра ћај 
и на овој де о ни ци, ро ба је сти-
за ла на ста ни цу То вар ник, ода-
кле се пре во зи ла до ма га ци на. 
То ком нај про мет ни јих го ди на, 
сва ко га да на би се ис то ва ра ло 

по пет-шест ва го на ро бе. Кра-
јем 19. ве ка тр го ви на "Франк" 
је за по шља ва ла око 70 рад ни ка 
(по сло во ђа, на ба вља ча, по моћ-
ни ка, ше гр та и уче ни ка).  

Тр го ви на "Франк" је би ла 
по зна та у ши рој око ли ни, чак у 

Бе чу и Пе шти. Пре ма сво јим за-
по сле ни ма су се од но си ли крај-
ње ко рект но. По ред ре дов не 
пла те, рад ни ци су за пра зни ке 
до би ја ли и од ре ђе не по кло не. 
Исто су се од но си ли и пре ма 
школ ској де ци у се лу.

Го ди не 1904. Фран ко ви су 
обе ле жи ли по ла ве ка свог по-
сло ва ња. Ор га ни зо ва на је ве-
ли ка про сла ва, на ко ју су би ли 
по зва ни сви са рад ни ци, кли-
јен ти и тр гов ци из бли же и да-
ље око ли не.

Ка да се 1918. го ди не на 
овим про сто ри ма по ја вио "Зе-

ле ни ка дар", ње го ви при пад-
ни ци су за јед но са по је ди ним 
ме шта ни ма опљач ка ли Фран-
ко ве ма га ци не. По вод за ову 
пљач ку је би ло ми шље ње да се 
Франк обо га тио за вре ме ра та. 
Због овог до га ђа ја по ро ди ца се 
на ред не го ди не од се ли ла у За-
греб.

У то ку тзв. НДХ по је ди ни 
чла но ви по ро ди це Франк су на-
стра да ли у ло го ри ма – Хер ман 
мла ђи, Макс Хер ман, Ру долф, 
Га бор Франк, и др. 

 Ра до ван Сре мац       
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 Деј вид Линч

СЕ ЋА ЊЕ НА ЈЕД НУ ЈЕ ВРЕЈ СКУ ТР ГО ВАЧ КУ ПО РО ДИ ЦУ
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Упи са но вен ча ње Мак са Фран ка и Ре ги не Кај сел Лебл (1853) 

Макс-Хер ман Франк (рођ. 1897)

Го сти о на "Франк" у То вар ни ку


