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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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Критике, прикази, извешта]и
дел>ен територи)ално и нашао
себи места на^чешЬе у двдаспори, о чему су у кн>изи дата и
многобро.)ни статистички подаци
са богатим коментаром.
Ако издво^имо два Предговора ко]'има почшье кн>ига, видейемо да су почетне странице по
•свейене на:)*нови)им догаВДима
•у вези с ^ерменским питанием
заклучно са 216. страницом).
Заправо, те странице су и разлог
што се ова книга подавила. Оне
носе за^еднички наслов ,Дерменско питана од лозанске конференщце до дананпьег дана",
а деле се на три поглавл»а: ,Дерменско питан>е после лозанске
конференцщ'е (1923—1973)", ,Дер
менски тероризам (1973—1985)" и
„Хронолопца ^ерменских терористичких напада (1973—1985)".
Интегрални текст кн>иге састош се од пет делова. Док се у
Првом делу опису^е прошлост,
култура, обича.)и, митолопца и
]език .Термена (стр. 225—368), вей
Друга део се бави реформама и
]ерменским питан>ем у оквиру
Османске имперще (369—-670). Трейи део (671—832) задржава се на
разним дерменским удружен>има
ту политичким организащц ама и
побунама. Четврти део износи
н.ихову историку од младотурске
револущце до кра^а Првог светског рата (833—916)), док се по
следки, Пети део, опет врайа на
лозанску конференщцу, ко|ом ]е
и почело излаганъе (917—1020).
Не упушта]уйи се у низ интересантних щцединости (ко]е се
могу упоредити са неким случа]евима из српске исторще) као
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и у бро] термена оди су депортирани, бол>е, ликвидирани
током 1915. године (сетимо се
само да ]ош увек не знамо та
чан бро] жртава у 1асеновачком
логору некадаыпье НДХ), истакнимо ]едино то да су 1ермени
те године — како тврди аутор
ове кн>иге — приликом упада
Руса у Турску масовно пришли
нападачу и ударили на Турке
слеБа, иако су били турски поданици. Турску одмазду аутор
оправдава дословно овим речима
(стр. 871): „Ако право да се предузме свака мера како би се сузбиле револуционарне или сепаратистичке активности произилази из законитог државног права
на суверенитет, нико не може
кривити државу ко]а користи то
право."
Кн>ига ]е саставл>ена на осно
ву обилие историйке литературе
на великим европским ]езицима
као и на ]ерменским и турским
документима, а у ню] ^е дата
и многоводна документащца ко^а
дозвол>ава кориснику ове юьиге
да доЬе до сопствених заюьучака. Па чак ако изоставимо намере ко.)има се руководив аутор
ове юьиге, склапа^уйи ]е, захвалиЬемо му што нам ]е омогуйио да се обавестимо о многим
подединостима ко]е су нам до
данас остале непознате, а у пр
вом реду о великом бро^у организацщ'а овог старог народа чи)е
национално питаае ,)'ош увек ни]е
дефинитивно решено, мада он то
заслужу]е по огромном прилогу
ко]и }е до данас дао човечанству.
Момнило Д. СавиЛ

К1ТАВ-1 ВАНК1УЕ
Пири Рейс, КИаЪ-1 ВаНпуе (Кн>ига о морнарици) Издавач: Министарство
за културу и туризам Републике Турске, Анкара 1988, 455
шьига и прилога ко]и се у вези
Како се приближала петстос тиме обзавл>у]'у у свету (сети
годиппьица открийа Америке као
мо се само недавно одржане изи других великих поморских от
ложбе у Народно] библиотеци у
крийа, о чему сведочи вейи бро]
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