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Вакашса.ХХ!

Од осталих прилога Годишн>ак
доноси два текста из физичке
антропологи]е: Живка МикиНа
Нови старчевачки антрополошки
налаэи ]угословенског Подунав.ъа и Живка Микийа и Евгеника
Хошовског Прей резултати па-

леодемографске анализе у средгьовековно) некрополи Винча—
—Бели Брег. Ту ]е и рад тозефа
Станка Оие^иез ё1уто1о%1е5 /анхзез, као и прикази, критике и
хроника.
Александар Палавестра

РАДИКАЛЫ У СРБШИ
Милан Ст. ПротиН — Радикали у Срби\и — иде\е и покрет — 1881—1903.
Београд 1990, 252, 8°.
Последних година наши историчари све чешйе посвеЬу)у паж
н>у по]ави радикализма и радикално] странци код нас. БорЬе
Станковип ]е у двема студи)ама
изложио животни пут Николе
Пашипа и н>егову улогу у току
наших ослободилачких ратова.
Аутор ових оедова на научном
скупу поводом стогодиппьице тимочке буне одржаном у За]ечару
1983. указао ]е на Пашийеву мисао о ослобоЬен>у и у)един>ен>у
„српске земл^е" (радови са скупа
штампани су 1986), а Лазар РакиЬ ]е прнказао живот и рад
во]войанског радикалског првака
1аше Томийа као и разво] ра
дикализма у Возводили. Сад $е
пред нама наведена студила др
Милана Ст. ПротиЛа (1957), сарадника Балканолошког институ
та САНУ.
Ар Протай }е, завршивши
Правни факултет у Београду,
научни рад започео крапим прилозима из области политичке
истори)е и страначке идеологи^е, спрема] уНи и докторску тезу
на Калифорнийском универзитету
у Санта Барбари код професора
др Димитрща БорЬевнпа на катедри за (модерну историку и
историку Балкана. Тезу \с одбранио 1987. и из нлпог тексга
настала ]е и ова кньига. За сво.1е
дело )е прегледао обнмну ар
хииску граЬу, об)авл»сну н у аРхивима, у земл>и и инострансгву,
иа)више у Француско), у давним
установама али и у приватном
гюседу; затим одговара^упу нашу

и страну литературу (француску
и енглеску).
Овако широко захватан* граЬс
омогуЬило }е писцу да открще
многе по]единости до сада код
нас незапажене. Привлачнос г
н>егове кнъиге се повейава и тиме
што ]е сво] начин излагаььа ослободио крупних и заморних ре
чейица и не^асних мисли, ол
чега данас често болу.)у списа
тел>и.
У уводу сво]е тезе др ПротиЬ
укратко ]е приказао раздобл>а
у разво]у радикализма у Срби]И, полазейи од вьегових идео
лошких ознака и начина насту
пала и као покрета и као по
литичке организащг)е под називом Радикална странка. Писац
уочава три раздобл>а: 1881—1903.
када се странка бори да разводе
сво] рад и постави се према
свим догаБа]има у земля као и
према самоволии два последил
ОбреновиЬа;
1903—1918.
када
странка у на^вепо] мери доприноси да се ослободилачки ратови Србще успешно заврше;
1918—1941. када странка губи дугогодишньег воЬу Николу Паши
па (1921), када странка више нщ>
у стан»у да води глвну реч у
ново] држави и када мора да
иде у такве компромисе да се
губи и н>ен лик и ньено зедину стакьу да води главну реч у
сво^ тези обради само прво
раэдобъе. Ради лакше обраде он
то раздобл>е разбща у четири
фазе. Прва фаза ^е управо предисторща радикалне странке, вре
ме од 1870—1881, када се „идео
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лошки лута — како каже аутор
дикализам" у Француско] први
— измеЬу и,\с)а социализма, напут ]авл>а вей 1832. Затим се
родн>аштва и демократке". То
зауставл>а на Лу^у Блану и на
^е време делшьа Светозара Мар
Александру Огисту Ледри-Ролену.
ковича, време у коме се ломи
коуи ]е тако снажно подвукао
и он при иде,)ном стасан>у, када
знача] приватне сво.)ине и ко.)и
се ломе и н>егови сарадници и
]е основне иде]е радикализма
ндерш наставл>ачи. Од свог оспредао на^заслужшдем францу
нпвшьа 1881. до 1886. напорном
ском радикалу Клемансоу. Аутор
борбом радикална странна се
се дуже задржава у изношеньу
учвриподе и као покрет и као
важнщих ставова француских ра
политичка организаци]а, преживдикала да би их после потражио
л>ава.|уйи тешке ударе крала Ми
и код ерпских радикала и тиме
лана као што ,]е она] при гууказао на везу измеЬу ова два
шен>у тимочке буне 1883. У трерадикализма. Ипак, др Протип
Йо.1 фази, до 1894, странна се
оста]е обазрив и каже: „Готово
укл>учу)е у редован живот др]е немогуйе открити прецизне пужаве, приставе на сарадвьу са
теве ко.)има су иде]е француског
либералима у управл>ан>у земРадикализма стигле до првака
люм и угоиье се да познати
Народне радикалне странке у Срустав из 1888. доби)е што више
бщи", чи)и су страначки прваци
радикалских отисака. После овоборавили у Француско], говорили
га, све до промене на престолу
француски и примали француску
1903, радикалска странка заста.]е
радикалну штампу.
у сво.)им наступаььима, ПашиН и
УпореЬутуйи радикализам у
Коста Таушановий се разилазе, а
Француско] и Србщи Протий ]е
Паший поводом
Ивавьданског
указао на нъихову сощцалну под
атентата на крала Милана дологу, истори^ску основу а и на
живл>ава познато и политично н
разлику меЬу н>има. Код ерпског
морално поертанье.
радикализма пада у очи ньегова
У тражен>у извора радикализма
сел>ачка изворност и подлога,
у Србщи др Протий
прво об
али и монархизам, мада се во
ратно пажвьу развозу радикализ
дила л>ута борба измеЬу ради
ма у западно] Европи и у томе
кала и монарха све до 1903.
сагледавао како }е то текло у
У одел>ку „Особине политачког
Срби^и. Ми смо обично, говорепи
радикализма у Срби^и" др Про
о иступаньу Светозара Маркови
тий )е користио вей познате за
Ьа и въегових еледбепика, на]ракл>учке из предратне и поратне
шцим нашим носиоцем радика
наше литературе, али ]е ту дао
лизма, прво полазили од оних
и нове закл>учке полазейи од ар
налета нових иде^а са руске стра
хивских извора, а нешто и од
не. МеЬутим, др Протип ^е, идуонога што ^е после рата писано
пи за траговима европског ради
о томе у иностранству (Слободан
кализма, нашао да ти трагови у
.Говановий и Милан Гаврилович
ерпском радикализму много доо Н. Пашийу). Исто се уочава
лазе и са запада и управо ]е то
и у одел>ку „Састав и устро]ство
оно што у Протайево] тези тре
радикалне странке".
ба истайи. Др ПротиЬ се нарви
те задржао на радикализму у
У одел>ку „ВоВи радикалне
Енглеско] и Француско]. Он се
странке" дата су ликови Николе
ту посебно зауставуьа на ЦеремиПашийа, Пепе Тодоровийа, пишш Бентаму (1748—1832), Цемсу
чевог прадеде Сто^ана Протайа
Милу (1773—1836), Цону Ст)уарту
и Милована Миловановипа. То
Милу (1806—1873) и Цозефу Чемнису уобича^ене биографов, вей
берлену (1836—1914). Говорепи о
више литерарне а манье историфранцуском радикализму писан
чарске скице ликова ових луди
се прво задржао на Кондорсеу из
као парпцеких личности, као
доба француске револушце и тдруштвених и политичких радкобинском уставу (1793). Пратейи
ника и ималаца посебних ставо
дал>и разво) иде,)е радикализма
ва у средний и времену у коме
писац наглашава да се реч „расу израсли и у коме су делали.
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Вакашса XXI

Одел>ак „Табеле и прилози"
садржи табеларне прегледе соци)алнот састава чланова радикалне странке и више крайих фран
цузских текстова коЯ Я аутор
користио тражеЬи везе измеЬу
француског и српског радикализ
ма. Свакако, требало Я да аутор
у прилозима об]али и цео програм радикалне странке из 1881.
Садржини кн>иге др Протийа
ништа нисмо приговорили, али
бисмо то учинили оно] н>ено1
„техничко]" страни: неуЯдначено
навоЬен>е испод линиЯ (нарочи
то код чланака из новина); подооЬе>ье и архивске граЬе под

библиографи]у; употребл>ене кн>иге и чланци у ово] кн>изи не
могу се звати „библиографиям",
ЯР библиография има карактер
свеопштег
списка
штампаних
кн>ига и чланака а не по\единонних наслово. У нашо] историо
графией наЯешйа Я пракса употребе овог наслова: Извори и ли
тература.
На кразу бисмо зажелели да
др Протий што пре настави при
каз делатности радикалне стран
ке СрбиЯ после 1903.
1еремща Д. Митровик

1ЕРМЕНИ У ИСТОРШИ
Еза1 11га5, ТИе Агтетапз т ШзЮгу апй 1ке Агтепшп 0иез1юг
Оермени у исторщи и ]ермеиско питагье), Истанбул 1988, 1048
Када Я реч о ЯРменском
народу, познато Я да Я он, ако
изоставимо ССР термени]у, расел>ен по целом свету, а добрим
делом и по балканским земл>ама, док Я сводом штампарском
делатношйу био повезан и са
српском културом. Као хришйански народ, као први коЯ Я при
хватио хришйанство, и то Яш
301. године (док Я хришйанство
у Римско] империи дозволено
тек дванаест година касниЯ ту
313), он Я у кастц'им вековима
био изложен прогону од стране
исламских народа, у првом реду
ОсманлиЯ, у чи)у 1е територщу
био дуго укл>учен. Прогони коЯ
Я претрпео тра]али су дуго, а посебно су од]екнули у вези с де
портациям (што се граничило с
геноцидом) ко]а Я извршена
1915. године, а о ко'}0] Я шв&у
царски кн>ижевник Франц Верфел написао роман Миза йав
(Мо)сщев Брег). Роман Я одЯ
кнуо широм света и био преведен и код нас. Залажуйи се за
судбину термена и наглашава^уЙи — бар како се може видети
на више страница ове квите —

да су они били жртве одреЬене
власти, а не турског народа, ау
тор Я несушьиво и успео да да
посебну вредност овом юьижевном и документарном делу.
МеЬутим, юьига ко^у данас
приказуЯмо представл>а туреки
увид у поменуту депортащцу
коЯ Я лишила огроман бро]
.Термена и живота и имовине
(што Я у читаво] кн>изи само
Ядна епизода), али и преглед
целе ЯРменске историЯ и ЯРменског питан>а кроз векове, као
и тероризма коме су термени
нужно прибегавали.
Истичуйи да Я реч о поновном, проширеном и допуаеном
издан>у кньиге ко]а Я први пут
угледала светло Яш 1953. године,
нагласимо да се нейемо упуштати ни у какве оцене сем што
йемо указати неке странице коЯ
у правно-државном смислу, заслужу^у пуну пажььу, иако се
из чисто хуманог аспекта не
могу оправдавати. Суштина Я у
у томе што Я Ядан стари индоевропски народ, кози Iе ве~
ковима имао посебну државу или
државе, напослеткку, захвал>у]уйи историЯким приликама, по
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