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ар ха ич ног пе ва ња, у „ори ги нал
ном“ об ли ку, спрет но су по ре  а ни 
уз „ми ло звуч ни је“, ме ло дич не, 
аран жман ски атрак тив не ну ме ре, у 
бри жљи во урађе ној, ма ње или ви ше 
сти ли зо ва ној вер зи ји. Ти ме је це ло 
из да ње по ста ло „пит ки је“ за ши ру 
слу ша лач ку пу бли ку, а сва ет но ло
шка и ет но ко ре о ло шка об ја шње ња, 
у том кон тек сту, до но се „за ни мљи
во сти“ ко је мо гу да при ву ку но ве 
по кло ни ке грч ког фол кло ра.  

Нео бич но је, међу тим, да у при
ло же ној књи жи ци го то во уоп ште 
не на ла зи мо ко мен та ре ко ји би се 

од но си ли на му зич ку ком по нен ту 
пред ста вље них пе са ма и ига ра. 
Му зи ка та ко оста је као уса мље на, 
го то во скрај ну та ком по нен та све га 
пред ста вље ног у књи жи ци, као да 
се под ра зу ме ва да она „го во ри са ма 
со бом“. С об зи ром на сло је ви тост 
и бо гат ство пред ста вље не му зич ке 
грађе, сма тра мо да она, у од но су на 
ис црп но опи са не об ре де, оби ча је 
и плес, за слу жу је ко мен тар на ова
ко ре пре зен та тив но опре мље ном 
и ам би ци о зно за ми шље ном аудио 
из да њу.

ЈеленаЈовановић

Ва си ли је Ђ. Кре стић: БискупШтросмајерусветлуновихизвора, 
Про ме теј, Но ви Сад, 2002, 90 страна

Го ди не 1999. у За гре бу је об
ја вље на књи га Korespondencija
Josip Juraj Strossmayer – Serafin
Vannutelli 1881–1887, ко ју су при
ре ди ли Јо сип Ба ла ба нић и Јо сип 
Ко ла ко вић. По што је ри јеч о тај ној 
ди пло мат ској пре пи сци, она до сад 
ни је би ла до ступ на на у ци, а ње но 
об ја вљи ва ње од ве ли ког је зна ча ја 
за освје тљи ва ње лич но сти би ску па 
Штро сма је ра.

Ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић 
је у освр ту на ову пре пи ску, нај ви
ше па жње по све тио оним пи та њи ма 
ко ја су за о ку пља ла па жњу  а ко вач
ког би ску па, а о ко ји ма је пап ском 
нун ци ју у Бе чу, пи сао искре но и 
при кри ве но од јав но сти. По сли је 
крат ког Увода, у књи зи
БискупШтросмајер у светлу

новихизвора, сли је де по гла вља: О 
конкордатусаСрбијомиЦрномГо‑
ром (стр. 9–55), ОШтросмајеровом
кроатоцентризму,аустрофилству
икатолицизму (стр. 57–65) и Оан‑

тијудаизмубискупаШтросмајера 
(стр. 67–76). Књи га за вр ша ва За‑
кључком, ко ји је пре ве ден на фран
цу ски и ен гле ски је зик.

Кључ но пи та ње за би ску па 
Штро сма је ра, у ве зи са Ср би јом и 
Цр ном Го ром, би ло је скла па ње кон
кор да та са об је ма срп ским др жа ва
ма. По оцје ни про фе со ра Кре сти ћа, 
Штро сма јер је на сто јао да у Ср би ји 
и Цр ној Го ри учвр сти ри мо ка то ли
ци зам, а да Срп ску пра во слав ну 
цр кву, по сред ством уни је, под ре ди 
па пи. У скла ду с тим во дио је упо
ред не пре го во ре са пред став ни ци
ма Ср би је и Цр не Го ре и по ка зао 
из у зет ну упор ност, ко ја се на кра ју 
ис пла ти ла са мо у слу ча ју Цр не Го ре, 
с ко јом је кон кор дат скло пљен 1886. 
( Кон кор дат са Ср би јом пот пи сан је 
тек 1914, де вет го ди на по сли је би
ску по ве смр ти). Про фе сор Кре стић 
оцје њу је да је би скуп Штро сма јер 
у вјер ском по гле ду био ве о ма ис
кљу чив и да су за ње га пра во слав ни 
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Ср би „би зан тин ци, ши зма ти ци и 
рас кол ни ци“ (стр. 10). На чин на ко
ји је краљ Ми лан раз го ва рао с њим, 
при ли ком јед ног су сре та у Бе о гра ду, 
Штро сма је ру је „за у да рао на би зан
ти зам“ (стр. 47).

Из пре пи ске са Ва ну те ли јем 
ви ди се да је Штро сма јер, иако по
ри је клом Ни је мац, на сту пао кро а то
цен трич но и да је ин те ре се Хр ва та 
и Хр ват ске усклађи вао са ин те ре
си ма Ри мо ка то лич ке цр кве, ко јој је 
био крај ње одан. По мо ћу Аустри је 
же лио је да оја ча Хр ват ску, из међу 
оста лог и та ко што ће јој при по ји ти 
Бо сну и Хер це го ви ну. Сма трао је 
да „бо сан ска би ску пи ја истин ски 
и ствар но при па да Хр ват ској“ (стр. 
62.), па би Ри мо ка то лич ка цр ква тре
ба ло да при пре ми те рен за фи зич ко 
за у зе ће ових по кра ји на, а не из о
став но би до шло на ред и пре во  е ње 
бо сан скохер це го вач ких му сли ма на 
у ри мо ка то ли ци зам.

Про фе сор Кре стић сма тра да  
а ко вач ког би ску па „ни је од ли ко ва ла 
вер ска то ле ран ци ја и хри шћан ска 
љу бав, већ ри мо ка то лич ка уско
гру дост и ис кљу чи вост“ (стр. 63.). 
Осим пре ма Ср би ма, Штро сма јер је 
га јио из у зет ну не тр пе љи вост и пре
ма Је вре ји ма, ко ји су за ње га „нај го
ра пље ва“ (стр. 68.), „ку га и нај го ра 

за ра за“ (стр. 70.) или јед но став но 
„зли Жи ди“ (стр. 75.). С об зи ром 
на то да је би скуп Штро сма јер из
вр шио ве ли ки ути цај, не са мо на 
са вре ме ни ке, већ и на по то ње ге не
ра ци је Хр ва та, про фе сор Ва си ли је 
Ђ. Кре стић с раз ло гом по ста вља 
пи та ње о то ме „ко ли ко је Штро сма
је ров ан ти ју да и зам оста вио ду бо ког 
тра га у Хр ват ској ри мо ка то лич кој 
цр кви и у хр ват ском дру штву у це
ли ни ?“ (стр. 76.).

Не ма сум ње да је овом књи гом 
у ве ли кој мје ри освје тље на лич ност 
би ску па Штро сма је ра, на ро чи то кад 
је ри јеч о ње го вом ју го сло вен ству. 
На и ме, Штро сма је ро ва по ли ти ка 
збли жа ва ња Ср ба и Хр ва та има ла 
је, као крај њи циљ, пре во  е ње пра
во слав них Ср ба у ри мо ка то ли ци зам. 
Он се упра во из тог раз ло га за ла гао 
за бо го слу же ње у Ри мо ка то лич кој 
цр кви на ста ро сло вен ском је зи ку, а 
не због не ког ју го сло вен ског осје
ћа ња. Би скуп Штро сма јер је, да кле, 
био да ле ко од истин ске ју го сло вен
ске ми сли, а сва раз ми мо и ла же ња 
у на у ци по том пи та њу, окон ча на 
су овом књи гом Ва си ли ја Ђ. Кре
сти ћа.

ГоранЛатиновић

Ри чард  Клог (Ric hard Clogg): ИсторијаГрчкеновогдоба (Aconcisehi‑
storyofGreece“) Бе о град, CLIO, 2000

Књи га окс форд ског про фе со ра 
Ри чар да Кло га Историја Грчке
новог доба пред ста вља дра го цен 
до при нос мо дер ној исто ри о гра фи
ји, и по себ но бал ка но ло шким сту
ди ја ма. Иако са же та, ни је ли ше на 
си сте ма тич но сти и ду бин ске ана
ли зе нај ва жни јих по ја ва и про це са 
у мо дер ној грч кој по ве сти. У пи

та њу је ком плек сна и дра ма тич на 
при по вест ко ја об у хва та раз до бље 
од осло бо  е ња Грч ке од ото ман ске 
вла сти до из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, тј. пар ла мен тар не 
вла де и но ви јих прав нопо ли тич
ких иза зо ва са ко ји ма се Грч ка 
да нас су о ча ва. Сти че се ути сак да 
је пи сац објек тив но, са дис тан




