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архаи чн ог певањ а, у „ориг ин ал
ном“ облику, спретно су поре ани
уз „мил оз вучн иј е“, мел од ичн е,
аранжмански атрактивне нумере, у
брижљиво урађеној, мање или више
стилизованој верзији. Тиме је цело
издање постало „питкије“ за ширу
слушалачку публику, а сва етноло
шка и етнокореолошка објашњења,
у том контексту, доносе „занимљи
вости“ које могу да привуку нове
поклонике грчког фолклора.
Необично је, међутим, да у при
ложеној књижици готово уопште
не налазимо коментаре који би се

односили на музичку компоненту
предс тав љен их пес ам а и игар а.
Музика тако остаје као усамљена,
готово скрајнута компонента свега
представљеног у књижици, као да
се подразумева да она „говори сама
собом“. С обзиром на слојевитост
и богатство представљене музичке
грађе, сматрамо да она, у односу на
исцрпно описане обреде, обичаје
и плес, заслужује коментар на ова
ко репрезент ативно опремљеном
и амбициозно замишљеном аудио
издању.
Јелена Јовановић

Василије Ђ. Крестић: Бискуп Штросмајер у светлу нових извора,
Прометеј, Нови Сад, 2002, 90 страна
Године 1999. у Загребу је об
јав љен а књиг а Kores pond enc ij a
Josip Jur aj Strossmayer – Serafin
Vannutelli 1881–1887, коју су при
редили Јосип Балабанић и Јосип
Колаковић. Пошто је ријеч о тајној
дипломатској преписци, она досад
није била доступна науци, а њено
објављивање од великог је значаја
за освјетљивање личности бискупа
Штросмајера.
Академик Василије Ђ. Крестић
је у осврту на ову преписку, најви
ше пажње посветио оним питањима
која су заокупљала пажњу аковач
ког бискупа, а о којима је папском
нунцију у Бечу, пис ао искрено и
прикривено од јавности. Послије
кратког Увода, у књизи
Бискуп Штросмајер у светлу
нових извора, слиједе поглавља: О
конкордату са Србијом и Црном Го
ром (стр. 9–55), О Штросмајеровом
кроатоцентризму, аустрофилству
и католицизму (стр. 57–65) и О ан

тијудаизму бискупа Штросмајера
(стр. 67–76). Књига завршава За
кључком, који је преведен на фран
цуски и енглески језик.
Кључн о пит ањ е за бис куп а
Штросмајера, у вези са Србијом и
Црном Гором, било је склапање кон
кордата са објема српским држава
ма. По оцјени професора Крестића,
Штросмајер је настојао да у Србији
и Црној Гори учврсти римокатоли
цизам, а да Српску православну
цркву, посредством уније, подреди
папи. У складу с тим водио је упо
редне преговоре са представници
ма Србије и Црне Горе и показао
изузетну упорност, која се на крају
исплатила само у случају Црне Горе,
с којом је конкордат склопљен 1886.
( Конкордат са Србијом потписан је
тек 1914, девет година послије би
скупове смрти). Професор Крестић
оцјењује да је бискуп Штросмајер
у вјерском погледу био веома ис
кључив и да су за њега православни

Оцене и прикази

Срби „бизантинци, шизматици и
расколници“ (стр. 10). Начин на ко
ји је краљ Милан разговарао с њим,
приликом једног сусрета у Београду,
Штросмајеру је „заударао на бизан
тизам“ (стр. 47).
Из преп ис ке са Ван ут ел иј ем
види се да је Штросмајер, иако по
ријеклом Нијемац, наступао кроато
центрично и да је интересе Хрвата
и Хрватске усклађивао са интере
сима Римокатоличке цркве, којој је
био крајње одан. Помоћу Аустрије
желио је да ојача Хрватску, између
осталог и тако што ће јој припојити
Босну и Херцеговину. Сматрао је
да „босанска бискупија истински
и стварно припада Хрватској“ (стр.
62.), па би Римокатоличка црква тре
бало да припреми терен за физичко
заузеће ових покрајина, а неизо
ставно би дошло на ред и превоење
босанско-херцеговачких муслимана
у римокатолицизам.
Проф ес ор Крес тић смат ра да
аковачког бискупа „није одликовала
верска толеранција и хришћанска
љуб ав, већ рим окатол ичка уско
грудост и искључивост“ (стр. 63.).
Осим према Србима, Штросмајер је
гајио изузетну нетрпељивост и пре
ма Јеврејима, који су за њега „најго
ра пљева“ (стр. 68.), „куга и најгора
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зараза“ (стр. 70.) или једноставно
„зли Жиди“ (стр. 75.). С обзиром
на то да је бискуп Штросмајер из
вршио велики утицај, не само на
савременике, већ и на потоње гене
рације Хрвата, професор Василије
Ђ. Крестић с разлогом поставља
питање о томе „колико је Штросма
јеров антијудаизам оставио дубоког
трага у Хрватској римокатоличкој
цркви и у хрватском друштву у це
лини ?“ (стр. 76.).
Нема сумње да је овом књигом
у великој мјери освјетљена личност
бискупа Штросмајера, нарочито кад
је ријеч о његовом југословенству.
Наиме, Штросмајерова политика
зближавања Срба и Хрвата имала
је, као крајњи циљ, прево ење пра
вославних Срба у римокатолицизам.
Он се управо из тог разлога залагао
за богослужење у Римокатоличкој
цркви на старословенском језику, а
не због неког југословенског осје
ћања. Бискуп Штросмајер је, дакле,
био далеко од истинске југословен
ске мисли, а сва размимоилажења
у науци по том питању, окончана
су овом књигом Василија Ђ. Кре
стића.
Горан Латиновић

Ричард Клог (Richard Clogg): Историја Грчке новог доба (A concise hi
story of Greece“) Београд, CLIO, 2000
Књига оксфордског професора
Рич ард а Клог а Истор иј а Грчке
новог доба представља драгоцен
допринос модерној историографи
ји, и пос ебно балканолошким сту
дијама. Иако сажет а, није лишена
систематичности и дубинске ана
лизе најважнијих појава и процеса
у модерној грчкој повести. У пи

тању је комплексна и драматична
приповест која обухват а раздобље
од ослобоења Грчке од отоманске
власти до изградње демократских
инс тит уц иј а, тј. парл ам ент арн е
владе и новијих правно-политич
ких изаз ов а са кој им а се Грчк а
данас суочава. Стиче се утис ак да
је пис ац објект ивн о, са дист ан

