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ПРЕДГОВ ОР

Пројекат СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИ-
ЈИМА - 2003 – 2013 замишљен је тако да треба да се одвије у три фазе. 

Прва је библиографска. У њој је тим стручних библиографа урадио библи-
ографске описе према усвојеним правилима и ISBD стандарду CP - Међу-
народни стандардни библиографски опис компонентних делова. Све би-
блиографске јединице у потпуности су биле обрађене према виђеном мате-
ријалу – de visu, што је ову библиографију сврстало у ред примарних. За 
библиографске јединице, у случајевима који су се показали као неопходни, 
биле су наведене кратке анотације. По садржини грађе ове Библиографије 
су специјалне, по обухвату селективне и ретроспективне, јер садрже ода-
бране чланаке из дневних листова Новости, Блиц, Политика и Данас и 
недељника Време и Нин за период од 2003. до 2013. године. У њима је урађен 
комплетан попис селектоване грађе, а чланци су предметно класификова-
ни. Библиографске јединице разврстане су по ауторима азбучним редос-
ледом на ћириличном писму. Тамо где се налази више библиографских 
јединица једног аутора, распоред је урађен по азбучном редоследу наслова. 
Где је било могуће разрешено је ауторство чланака који су потписивани 
иницијалима. Свакa појединачна библиографија садржи именски регистар, 
предметни регистар и хронолошки регистар наслова, где су имена и пој-
мови поређани по азбучном поретку. Библиографски опис јединица је на 
писму оригинала, за листове Политика, Новости и недељник Нин на ћири-
личном писму, листове Блиц, Данас и недељник Време на латиничном писму. 

Због обима и прегледности грађе Библиографија је приређена у три тома. 
Први том обухвата Библиографију чланака објављених у листовима Ново-
сти и Блиц, други том садржи библиографску обраду листова Политика 
и Данас а трећи недељника НИН и Време. 

Друга фаза овог пројекта подразумевала је теолошку, религиолошку, 
социолошку, политиколошку и културолошку анализу сабраног и библи-
ографски обрађеног материјала. Подразумева се да, због обимног мате-
ријала који је овим библиографијама сабран, обрађен и предочен, помену-
та анализа не претендује на свеобухватност и исцрпност. Њени циљеви су 
пре да пружи истраживачке путоказе и започне одређени дијалог како са 
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ауторима текстова, тако и са њиховим читаоцима. Ови резултати објављени 
су као саставни део трећег, тома библиографија. Они истовремено пред-
стављају својеврстан увод у трећу фазу овог пројекта која је замишљена 
као међународни – да ли само регионални или шири зависиће од средста-
ва која буду обезбеђена – стручни и научни скуп експерата из наведених 
истраживачких области заједно са онима који, у ствари, представљају око-
сницу целог пројекта: представницима Цркве и медија.

Циљ овог пројекта је двојак. С једне стране он настоји да системат-
ским, аналитичким и критичким освртом на деценијско вредновање Цркве 
у најзначајнијим српским штампаним медијима покаже заинтересованој 
јавности како ствари изгледају из другога угла, односно да пружи прилику 
да се на једном месту, а поводом различитих, како забележених тако и пре-
скочених, догађаја чује и друга страна. Жеља нам је да омогућимо не само 
други или другачији коментар, него да, пре свега, један целовитији и оп-
штији оквир у коме треба чути ширу и обухватнију анализу писања и рада 
како појединих медија и њихових новинара тако и уређивачке политике 
одређених листова, измењених приступа до којих је понекад долазило са 
променом власништва над одређеним листом и других, сличних а подјед-
нако важних феномена. Смисао овакве узвратне реакције своју сврху на-
лази у охрабривању једног одговорнијег новинарства, које ће снагу и моти-
висаност за то црпети како из етичких постулата своје професије тако и из 
чињенице да и то што они сами буду писали и поручивали јавности, може 
и хоће да буде подвргнуто одговарајућој анализи и коментарима. С друге 
стране, овај пројекат жели да пружи довољно информација и увида и самој 
Цркви на основу којих би се у њој могао развијати један сензибилнији од-
нос према медијима и њиховом значају и охрабривати дух дијалошке от-
ворености и разумевања.

Поред ових, назовимо их условно великих циљева, постоји и читав низ 
наизглед мање значајних а у ствари веома битних предности које бивају 
остварене овим пројектом. Једна од најзначајниих међу њима је та да је за-
хваљујући пројекту формирана велика електронска база свих објављених 
текстова о Цркви у наведеном временском интервалу. Уз библиографије 
које ће је пратити сви занинтересовани – на првом месту студенти и истра-
живачи чије су области интересовања блиске овој грађи, моћи ће да своја 
истраживања врше преко електронски доступних база на сајту МОХ-а.

Новинске чланке, осврте, коментаре и белешке сабрао је Ebart – medij-
ski arhiv, извршивши: „…услуге пресклипинга за период 2003 – 2013 за 
текстове који су објављени у листовима Политика, Блиц, Новости, Данас, 
Време и Нин који се односе на Српску Православну Цркву“.1 То подразуме-
ва да је наведени Архив искључиво одговоран за збир текстова који се 
на лазе – или евентуално не налазе – у електронској бази која је састављена 
и на основу које су библиографије рађене. 

1 Рачун бр. 35 од 31. 01. 2014. године. 
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Објављивање овог тома библиографија омогућило је Министарство 
Правде – Управа за сарадњу са Црквама и верским заједницама. 

На самом крају треба рећи и то да се у регистрима библиографија по-
јављују званична имена и називи одређених организација и институција 
коју су, као таква, навођена у медијским освртима и чланцима. Употреба 
поменутих назива у свим библиографијама заснована је на тој чињеници 
и жељи да се текстови о њима покажу библиографски претраживим и упо-
требљивим и ни у ком случају не имплицира то да уредништво и при ре-
ђивачи ових књига мисле о употреби ових термина и синтагми као правно 
основаној и канонски легитимној. На исти начин ставови изнесени у ана-
литичким текстовима које објављујемо у овој књизи заједно са правопис-
ним варијанатама по којима су писани у потпуности изражавају мишљења 
и опредељења њихових аутора која се не поклапају у свему са ставовима 
приређивача библиографија. 

Владимир Вукашиновић
У Земуну, 22. април 2015.
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вине / одговорни уредник Најдан Пашић. - Год. 1, бр. 1 (7. јан. 1951)- . - Бео-
град : Новинско предузеће Недељне информативне новине, 1951- (Београд : 
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(2002) в.д. Петар Игња; од бр. 2701 (2002) Слободан Рељић; од бр. 3058 (2009) 
Срђан Радуловић; од бр. 3088 (2010) в.д. Веселин Симоновић; од бр. 3119 
(2010) Небојша Спаић; од бр. 3249 (2013) в.д. Милан Ћулибрк; од бр. 3288 
(2014) Милан Ћулибрк. - Директори: од 1952. Антоније Исаковић; од 1955. 
Станка Веселинов; од 1957. Антоније Исаковић; од 1970. Милојко Друловић; 
од 1972. Мирољуб Лазаревић; од 1975. Вукоје Булатовић.... - Издавач: од бр. 
470 (1960) Политика, Београд; од 2003.? НИН, Београд. - Штампарије: од 
1952. Политика, Београд; од 2010. Модриани, Шимановци; од бр. 3288 (2014) 
Политика, Београд. - У бр. 1004 (1970) кажу да је први предратни број Ин-
формативних новина штампан у Београду 26. јан. (1935). Ово издање је 
забрањено и изашло је само 26. бр. (сиг. п 2242).После ослобођења први бр. 
штампан је 7. јан. 1951. Од 1951.уз поједине бр. излази додатак: Забавни 
НИН додатак, који има своју нумерацију годишта и бројева. Од 1953. овај 
додатак мења наслов: НИНОВ забавник. - Формат: од бр. 1004 (1970) 30 cm; 
од бр. 3072 (2009) 28 cm.

ISSN 0027-6685 = НИН (Београд)

VREME / glavni i odgovorni urednik Zoran Jeličić. - God. 1, br. 1 (29. okt. 
1990)- . - Beograd : Vreme ; Rijeka : “Sedma sila”, 1990- (Beograd : BIGZ). - 28 cm

Dostupno i na: http://www.vreme.com/. - Nedeljno. - Glavni i odgovorni 
urednici: od br. 51 (1991) Dragoljub Žarković; od br. 393 (1998) v.d. Teofil Pančić; 



od br. 416 (1998) glavni urednik Dragoljub Žarković, odgovorni urednik Filip 
Švarm. - Izdavač od 1992. NP Vreme, Beograd. - Štamparije: od br. 359 (1997) 
PS Grmeč - Privredni pregled, Beograd; od br. 8 (1999) ABC Grafika, Beograd; 
od br. 818 (2006) Rotografika, Subotica. - Format od br. 1-27. (mart) (1999) 46 cm

ISSN 0353-8028 = Vreme (Beograd. 1990)
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Бачевић. 
// Бр. 2862 (03.11.2005), стр. 4.

24 
    ЕКОНОМИЈА је моја ноћна мора 
/ Батић Бачевић. 
// Бр. 3256 (23.05.2013), стр. 12.

25 
    КАМЕНОВАЊЕ патријарха / 
Батић Бачевић. 
// Бр. 2859 (13.10.2005), стр. 9.

26 
    ПЕЈЗАЖ после битке / Батић 
Бачевић. 
// Бр. 3148 (28.04.2011), стр. 14.

27 
    СРБИЈА после патријарха Павла / 
Батић Бачевић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 17.

28 
БЕЋКОВИЋ, Матија  
    За морал и истину / Матија 
Бећковић. 
// Бр. 2762 (04.12.2003), стр. 11.

29 
    ШАНК уместо олтара / Матија 
Бећковић. 
// Бр. 2772 (12.02.2004), стр. 32.

30 
     БЕЋКОВИЋУ орден Светог 
Саве / НН. 
// Бр. 3080 (07.01.2010), стр. 39.
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31 
БОГДАНОВИЋ, Србољуб  
    Бог и батина / Србољуб 
Богдановић. 
// Бр. 2849 (04.08.2005), стр. 10.

32 
    КРУНСКИ аргумент / Србољуб 
Богдановић. 
// Бр. 2762 (04.12.2003), стр. 13.

33 
БОГОСАВЉЕВИЋ, Срђан  
    Криза идентитета / Срђан 
Богосављевић. 
// Бр. 2818 (30.12.2004), стр. 30.

34 
БОШЊАК, Биљана  
    Осликавање Храма Светог Саве / 
Биљана Бошњак. 
// Бр. 3132 (06.01.2011), стр. 11.

35 
    РУШЕ иконостас стар 100 година 
/ Биљана Бошњак. 
// Бр. 3080 (07.01.2010), стр. 54.

36 
     „БУДИМО људи“ на 
француском / НН. 
// Бр. 3010 (04.09.2008), стр. 8.

37 
БУЈОШЕВИЋ, Драган  
    Србија, божија држава / Драган 
Бујошевић. 
// Бр. 2832 (07.04.2005.), стр. 16.

38 
БУКВИЋ, Богдан Д.  
    Где нестадоше човеколики / 

Богдан Д. Буквић. 
// Бр. 2994 (15.05.2008), стр. 4.

39 
БУЛАЈИЋ, Жана  
    Потера за благом / Жана Булајић. 
// Бр. 3088 (04.03.2010), стр. 48.

40 
БУЛОВИЋ, Иринеј  
    Црква и „крсташи“ / епископ 
бачки Иринеј. 
// Бр. 2772 (12.02.2004), стр. 33.

41 
В., Д.  
    Првих пет векова / Д. В. 
// Бр. 2975 (03.01.2008), стр. 50.

42 
     ВАСОЈЕВИЋИ за храм / НН. 
// Бр. 3003 (17.07.2008), стр. 9.

43 
ВЕЛИЧКОВИЋ, Иван  
    Случајна сличност са 
Драшковићем / Иван Величковић. 
// Бр. 3215 (09.08.2012), стр. 65.

44 
ВЕЛМАР Јанковић, Светлана  
    Тренутак за памћење / Светлана 
Велмар Јанковић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 18.

45 
     ВИДОВДАНСКЕ успомене / НН. 
// Бр. 2793 (08.07.2004), стр. 36.
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46 
ВИЛОВСКИ, Симеон  
    По Милутиновим принципима / 
протосинђел Симеон [Виловски]. 
// Бр. 2958 (06.09.2007), стр. 4.

47 
ВИТКОВИЋ, Предраг  
    Има разлике / Предраг Витковић. 
// Бр. 2798 (12.08.2004), стр. 5.

48 
ВИШЊЕВСКИ, Стојан  
    Регресом до морала и истине / 
Стојан Вишњевски. 
// Бр. 2763 (11.12.2003), стр. 4.

49 
     ВЛАДИКА врањски Пахомије/ 
НН. 
// Бр. 3063 (10.09.2009), стр. 8.

50 
ВРАНИШКОВСКИ, Јован  
    Спремни су и да ме убију / 
архиепископ охридски Јован 
[Вранишковски] ; Јован Јањић. 
// Бр. 2867 (08.12.2005), стр. 16.

51 
ВРЗИЋ, Никола  
    Између Светог Петра и Дневног 
аваза / Никола Врзић. 
// Бр. 2837 (12.05.2005), стр. 15.

52 
    ПРОТОКОЛИ хелсиншких 
мудраца / Никола Врзић. 
// Бр. 2977 (17.01.2008), стр. 34.

53 
ВУЈИЋ, Властимир  
    Густе Текелијанумске магле / 
Властимир Вујић. 
// Бр. 2970 (29.11.2007), стр. 68.

54 
    ПОЛИЦИЈА гаси Бадњак / 
Властимир Вујић. 
// Бр. 2926 (25.01.2007), стр. 51.

55 
    РЕАНИМАЦИЈА Текелијанума / 
Властимир Вујић. 
// Бр. 2872 (12.01.2006), стр. 46.

56 
    СРБИ на мети / Властимир Вујић. 
// Бр. 2919 (07.12.2006), стр. 65.

57 
ВУЈИЧИЋ, Марко  
    Избор патријарха / Марко 
Вујичић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 16.

58 
    НЕУСПЕЛА смена / Марко 
Вујичић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 16.

59 
ВУКЕЛИЋ, Дејан  
    О Николају / Дејан Вукелић. 
// Бр. 2736 (05.06.2003), стр. 4.

60 
ВУКОВИЋ, Миодраг  
    Треба нам Црна Гора / Миодраг 
Вуковић. 
// Бр. 2859 (13.10.2005), стр. 23.
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61 
ГАЗИКАЛОВИЋ, Страхиња  
    О Пећкој патријаршији / 
Страхиња Газикаловић. 
// Бр. 3029 (15.01.2009), стр. 4.

62 
ДЕДЕИЋ, Мираш  
    Ипак смо девети / Михаило 
(Мираш) Дедеић непризнати 
митрополит црногорски. 
// Бр. 2772 (12.02.2004), стр. 33.

63 
ДЕЛИЋ, Василије  
    Крађа моштију Светих врача / 
Василије Делић. 
// Бр. 2761 (27.11.2003), стр. 24.

64 
ДИВЈАК, Слободан  
    Државна песница и религија / 
Слободан Дивјак. 
// Бр. 3154 (09.06.2011), стр. 62.

65 
ДИДАНОВИЋ, Вера  
    Клизавица као у Москви / Вера 
Дидановић. 
// Бр. 3282 (21.11.2013), стр. 9.

66 
    МЕКО приземљење небеске 
Србије / Вера Дидановић. 
// Бр. 3252 (25.04.2013), стр. 12.

67 
    ОРДЕН за Ристу и Зорана / Вера 
Дидановић. 
// Бр. 3255 (16.05.2013), стр. 8.

68 
    СУДАР с неминовним / Вера 
Дидановић. 
// Бр. 3247 (21.03.2013), стр. 16.

69 
     ДИЈАСПОРА и визија / НН. 
// Бр. 2766 (01.01.2004), стр. 16.

70 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Лазар  
    Ово и оно време / Лазар 
Димитријевић. 
// Бр. 3041 (09.04.2009), стр. 5.

71 
     ДРУГИ основни суд у Скопљу / 
НН. 
// Бр. 3059 (13.08.2009), стр. 10.

72 
ДУРИЋ, Григорије  
    Волију вас Срби из Африке 
/ Григорије, владика захумско-
херцеговачки. 
// Бр. 3124 (11.11.2010), стр. 42.

73 
ЂАКОВИЋ, Петрица  
    Да ти гудра годи, Христос се роди 
/ Петрица Ђаковић. 
// Бр. 2924 (11.01.2007), стр. 32.

74 
ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.  
    Црква одбија интелектуалце / 
Драгољуб Б. Ђорђевић ; [разговор 
водио] С.[Слободан] Иконић. 
// Бр. 3264 (18.07.2013), стр. 6.
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75 
     ЕВРОПСКЕ цркве и европска 
политика / НН. 
// Бр. 2957 (30.08.2007), стр. 8.

76 
     ЕПИСКОП банатски / НН. 
// Бр. 3071 (05.11.2009), стр. 8.

77 
ЖАНЕТИЋ, Воја  
    Чији је Бог / Воја Жанетић. 
// Бр. 3126 (25.11.2010), стр. 27.

78 
ЖИВКОВИЋ, Н.  
    Последице раскола / Н. 
Живковић. 
// Бр. 3037 (12.03.2009), стр. 11.

79 
ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгољуб  
    Србија пред конкордатом / 
Драгољуб Живојиновић ; [разговор 
водила] Биљана Митриновић. 
// Бр. 2723 (6.03.2003), стр. 31.

80 
ИГЊА, Петар  
    Аманет из детињства / Петар 
Игња. 
// Бр. 2747 (21.08.2003), стр. 29.

81 
ИКОНИЋ, Слободан  
    Усуд или историјска пратња / 
Слободан Иконић. 
// Бр. 3261 (27.06.2013), стр. 22.

82 
ИЛИЋ, Неша  
    Зашто у Србији? / Неша Илић. 
// Бр. 2995 (22.05.2008), стр. 6.

83 
    ЦРКВА и држава / Неша Илић. 
// Бр. 2991 (24.04.2008), стр. 4.

84 
ИРИНЕЈ, српски патријарх  
    Патријарх Иринеј / [разговор 
водили] Небојша Спаић, Василије 
Паповић. 
// Бр. 3223 (04.10.2012), стр. 16.

85 
    ПАТРИЈАРХ Иринеј : слични смо 
католицима / [разговор водили] 
Небојша Спаић, Василије Паповић. 
// Бр. 3224 (11.10.2012), стр. 16.

86 
     ИСПРАВКА / редакција НИН-а. 
// Бр. 3120 (14.10.2010), стр. 5.

87 
Ј., Н.  
    Црквени орден књижевници / Н. Ј. 
// Бр. 2924 (11.01.2007), стр. 9.

88 
ЈАНКОВИЋ, Ђорђе  
    Непознато у православљу / Ђорђе 
Јанковић, Александар Бачкалов. 
// Бр. 3134 (20.01.2011), стр. 54.

89 
ЈАНКОВИЋ, Ивана  
    Муке попа Мирослава / Ивана 
Јанковић. 
// Бр. 2743 (24.07.2003), стр. 28.

90 
ЈАЊИЋ, Јован  
    Амфилохије и Црногорци / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3088 (04.03.2010), стр. 37.
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91 
    АПОСТОЛСКИ до новог 
патријарха / Јован Јањић. 
// Бр. 3082 (21.01.2010), стр. 36.

92 
    БЕНЕДИКТ у Србији? / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2857 (29.09.2005), стр. 12.

93 
    БОЛНИЧКИ дани / Јован Јањић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 15.

94 
    БУРА се (не) стишава / Јован Јањић. 
// Бр. 3047 (21.05.2009), стр. 26.

95 
    ВЕРА и проневера / Јован Јањић. 
// Бр. 3086 (18.02.2010), стр. 34.

96 
    ВЕРА покреће човека / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3027 (01.01.2009), стр. 30.

97 
    ВЕРА, нада, дискриминација / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3037 (12.03.2009), стр. 14.

98 
    ВИТЕЗОВИ независности / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2874 (26.01.2006), стр. 33.

99 
    ВОЛЕО сам математику и физику 
/ Јован Јањић. 
// Бр. 2819 (06.01.2005.), стр. 11.

100 
    ГРАЂАНИ без жига / Јован Јањић. 
// Бр. 2925 (18.01.2007), стр. 33.

101 
    ГРЧКА школа и српски ђаци / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3067 (08.10.2009), стр. 30.

102 
    ДАН када је горела историја / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2776 (11.03.2004), стр. 45.

103 
    ДАНИ уз молитве / Јован Јањић. 
// Бр. 3064 (17.09.2009), стр. 33.

104 
    ДВА пута два века / Јован Јањић. 
// Бр. 2785 (13.05.2004), стр. 28.

105 
    ДЕЧАНСКО питање / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3009 (28.08.2008), стр. 13.

106 
    ДОГОВОР прекршен, мастило 
остало / Јован Јањић. 
// Бр. 2850 (11.08.2005), стр. 24.

107 
    ДУХОВНИ прогон / Јован Јањић. 
// Бр. 2857 (29.09.2005), стр. 26.

108 
    ЖИГ апокалипсе / Јован Јањић. 
// Бр. 2901 (03.08.2006), стр. 32.
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109 
    ИМАЊЕ од дарова / Јован Јањић. 
// Бр. 2770 (02.10.2004), стр. 20.

110 
    ИСУС у Београду / Јован Јањић. 
// Бр. 2780 (08.04.2004), стр. 34.

111 
    ЈАГМА око Крститеља / Ј.[Јован] 
Јањић. 
// Бр. 2893 (08.06.2006), стр. 30.

112 
    КАД вера чудотвори / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2992 (01.05.2008), стр. 38.

113 
    КАМЕРЕ бирале владике / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3081 (14.01.2010), стр. 39.

114 
    КОМЕ смета патријарх / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2887 (27.04.2006), стр. 28.

115 
    КОНАЦИ и канони / Јован Јањић. 
// Бр. 2786 (20.05.2004), стр. 24.

116 
    КРЕАТИВНИ дух / Јован Јањић. 
// Бр. 2954 (09.08.2007), стр. 40.

117 
    КРСТ сликан политиком / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2747 (21.08.2003), стр. 26.

118 
    Ктитори би међу свеце / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3064 (17.09.2009), стр. 30.

119 
    ЛЕКАРИ у мантијама / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2852 (15.08.2005), стр. 30.

120 
    МАЈСТОРИ с камилавкама / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3000 (26.06.2008), стр. 60.

121 
    МАНТИЈА и шапка / Јован Јањић. 
// Бр. 3107 (15.07.2010), стр. 39.

122 
    МАРКСИСТИ, титоисти и 
атеисти / Јован Јањић. 
// Бр. 2927 (01.02.2007), стр. 34.

123 
    МЕЂЕ, државне и духовне / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2893 (08.06.2006), стр. 28.

124 
    МЕМОРАНДУМ неспоразума / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3046 (14.05.2009), стр. 30.

125 
    МОЈ пријатељ владика Николај / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2735 (29.05.2003), стр. 31.

126 
    МУЗИКА за Ступове / Ј. Ј. [Јован 
Јањић]. 
// Бр. 2923 (04.01.2007), стр. 6.
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127 
    МУЛТИКУЛТУРАЛНИ хапс / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2848 (28.07.2005), стр. 14.

128 
    НАЈБОЉИ човек у најгорем 
времену / Јован Јањић. 
// Бр. 2975 (03.01.2008), стр. 32.

129

    НЕБЕСКИ рачуни и земаљске 
рачунице / Јован Јањић. 
// Бр. 2924 (11.01.2007), стр. 28.

130 
    НЕДОПУШТЕНЕ „позајмице“ / Ј. 
Ј. [Јован Јањић]. 
// Бр. 2868 (15.12.2005), стр. 26.

131 
    НЕЗАДОВОЉНИ министри 
„црквене владе“ / Јован Јањић. 
// Бр. 3066 (01.10.2009), стр. 37.

132 
    НЕПОДОБНИ патријарх / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3019 (06.11.2008), стр. 23.

133 
    НИЈЕ патријарх, јесте Синод / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3046 (14.05.2009), стр. 30.

134 
    НОВОМ историјом и по 
богомољи / Ј. Ј. [Јован Јањић]. 
// Бр. 2959 (13.09.2007), стр. 9.

135 
    ЊЕГОВА светост и њихове 
намере / Јован Јањић. 
// Бр. 3018 (30.10.2008), стр. 12.

136 
    ОДГОВОР на суду / Јован Јањић. 
// Бр. 3010 (04.09.2008), стр. 7.

137 
    ОПТУЖБЕ по мантији / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2716 (16.01.2003), стр. 31.

138 
    ОРДЕН министру / Ј. Ј. [Јован 
Јањић]. 
// Бр. 2911 (12.10.2006), стр. 8.

139 
    ОТИМАЊЕ од Бога и људи / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2761 (27.11.2003), стр. 21.

140 
    ПАНЦИРИМА на мантију / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2957 (30.08.2007), стр. 34.

141 
    ПАПА још не стиже / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2903 (17.08.2006), стр. 21.

142 
    ПАСТИРСКА правда / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3041 (09.04.2009), стр. 32.

143 
    ПАТИНУ не можемо вратити / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2777 (18.03.2004), стр. 46.
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144 
    ПАТРИЈАРХ позива папу у 
Србију / Јован Јањић. 
// Бр. 3083 (28.01.2010), стр. 42.

145 
    ПАТРИЈАРХОВА слава / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3042 (16.04.2009), стр. 33.

146 
    ПИСМО без адресе / Јован Јањић. 
// Бр. 3025 (18.12.2008), стр. 40.

147 
    ПЛИШАНО крижање / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2891 (25.05.2006), стр. 31.

148 
    ПОСТ савести / Јован Јањић. 
// Бр. 2775 (04.03.2004), стр. 34.

149 
    ПОТПИС обнове или раздора / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2831 (31.03.2005.), стр. 10.

150 
    ПРАВО мимо канона / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2939 (26.04.2007), стр. 22.

151 
    ПРАЗНИК новог почетка / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3080 (07.01.2010), стр. 8.

152 
    ПРСТИ Светог Јована / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2821 (20.01.2005.), стр. 28.

153 
    РАЗГОВОРИ испод крста / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2720 (13.02.2003), стр. 18.

154 
    РАСАДНИК оца Јустина / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3100 (27.05.2010), стр. 50.

155 
    С ПОГЛЕДОМ на стару адресу / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2872 (12.01.2006), стр. 33.

156 
    САМО мало горе него у рају / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2936 (05.04.2007), стр. 36.

157 
    САМОВОЉНЕ владике / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2995 (22.05.2008), стр. 12.

158 
    СВЕТАЦ народни / Јован Јањић. 
// Бр. 2734 (22.05.2003), стр. 41.

159 
    СВЕТИ човек / Јован Јањић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 15.

160 
    СВЕЦИ који су ходали земљом 
Србијом / Јован Јањић. 
// Бр. 3042 (16.04.2009), стр. 30.

161 
    СИНОД и Европа / Јован Јањић. 
// Бр. 3049 (04.06.2009), стр. 21.
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162 
    СИНОД и Европе / Јован Јањић. 
// Бр. 2984 (06.03.2008), стр. 16.

163 
    СМЕРНИ монах из Раче / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2971 (06.12.2007), стр. 38.

164 
    СРБИН којем се верује / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2969 (22.11.2007), стр. 26.

165 
    СРПСКИ Јерусалим / Јован Јањић. 
// Бр. 2877 (16.02.2006), стр. 14.

166 
    СТРАДАЊЕ Јованово / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2845 (07.07.2005), стр. 37.

167 
    СУСРЕТ у Соко-граду / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2993 (08.05.2008), стр. 23.

168 
    ТАЈНА једне пећине / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2786 (20.05.2004), стр. 36.

169 
    ТИХИ пуч у Патријаршији / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2912 (19.10.2006), стр. 19.

170 
    ТРИ црна прста / Јован Јањић. 
// Бр. 3023 (04.12.2008), стр. 76.

171 
    У Божјем дресу / Јован Јањић. 
// Бр. 2841 (09.06.2005), стр. 34.

172 
    УЧЕСНИК и сведок историје / 
Јован Јањић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 9.

173 
    ЦАРСКИ пут / Јован Јањић. 
// Бр. 2753 (02.10.2003), стр. 32.

174 
    ЦРКВА и спомен-обележја / Јован 
Јањић. 
// Бр. 3078 (24.12.2009), стр. 43.

175 
    ЦРКВЕНИ избори и Божија воља 
/ Јован Јањић. 
// Бр. 3074 (26.11.2009), стр. 32.

176 
    ЧИЈА је Охридска епископија : 
црквени раскол / Јован Јањић. 
// Бр. 2738 (19.06.2003), стр. 29.

177 
    ЧОВЕК неба и земље / Јован 
Јањић. 
// Бр. 2803 (16.09.2004.), стр. 36.

178 
    ЧУВАРИ косовских светиња / 
Јован Јањић. 
// Бр. 2923 (04.01.2007), стр. 26.

179 
ЈАЊИЋ, Магда  
    Несрећно радовање / Магда 
Јањић. 
// Бр. 3251 (18.04.2013), стр. 69.
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180 
    СРБИЈА без папе / Магда Јањић. 
// Бр. 3242 (14.02.2013), стр. 85.

181 
    ТРОПСКА вера / Магда Јањић. 
// Бр. 3266 (01.08.2013), стр. 61.

182 
    ШАМАРИ на све стране / Магда 
Јањић. 
// Бр. 3252 (25.04.2013), стр. 69.

183 
ЈЕВРИЋ, Небојша  
    Аманет мајке Караџића / Небојша 
Јеврић. 
// Бр. 2837 (12.05.2005), стр. 38.

184 
    КУЈ гу је запалија нека гу гаси / 
Небојша Јеврић. 
// Бр. 2881 (16.03.2006), стр. 55.

185 
    ЛИТУРГИЈА у шатору / Небојша 
Јеврић. 
// Бр. 2786 (20.05.2004.), стр. 38.

186 
    РИГЕЦ и Радош / Небојша Јеврић. 
// Бр. 2815 (09.12.2004), стр. 40.

187 
ЈОВАНОВИЋ, Бојан  
    Глас нових славоништитеља / 
Бојан Јовановић. 
// Бр. 3018 (30.10.2008), стр. 36.

188 
ЈОВАНОВИЋ, Владимир  
    Другачије читање / Владимир 
Јовановић. 
// Бр. 2967 (08.11.2007), стр. 7.

189 
ЈОВАНОВИЋ, Драган  
    Ако неће Исус Мухамеду ... : 
православље и ислам / Драган 
Јовановић. 
// Бр. 2739 (26.06.2003), стр. 26.

190 
    ВАТИКАНСКЕ тајне / Драган 
Јовановић. 
// Бр. 2724 (13.03.2003), стр. 64.

191 
ЈОВИЋЕВИЋ, Драган  
    Исходи крајње нужде / Драган 
Јовићевић. 
// Бр. 3218 (30.08.2012), стр. 44.

192 
К., Л.  
    Баптиста у Девичу / Л. К. 
// Бр. 2799 (19.08.2004), стр. 19.

193 
КАРАЂОРЂЕВИЋ, Александар П.  
    Деца кнеза Павла / кнез 
Александар Павлов Карађорђевић ; 
[разговор водила] Милена Чукић. 
// Бр. 2727 (03.04.2003), стр. 36.

194 
КАУРИН, Лазар  
    Деоба недељивог / Лазар Каурин. 
// Бр. 3039 (26.03.2009), стр. 50.
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195 
КИМЕВ, Марко  
    Страдајући васкрсавамо / 
епископ дремвички Марко [Кимев] ; 
[разговор водио] Јован Јањић. 
// Бр. 2849 (04.08.2005), стр. 10.

196 
КНЕЖЕВИЋ, Латинка  
    Тринаест небеских чувара / 
Латинка Кнежевић. 
// Бр. 2772 (12.02.2004), стр. 19.

197 
     КЊИГА о свецу / НН. 
// Бр. 2797 (05.08.2004), стр. 6.

198 
     КО је запалио Хиландар?. - 
Пренето према писању „Слободне 
Босне“. 
// Бр. 2958 (06.09.2007), стр. 45.

199 
КОВАЧЕВИЋ, Душан  
    Добар човек / Душан Ковачевић. 
// Бр. 3073 (19.11.2009), стр. 19.

200 
КОПРИВИЦА, Весељко  
    Небулозе нису историја / Весељко 
Копривица. 
// Бр. 2858 (06.10.2005), стр. 5.

201 
КОРДИЋ, Симонида  
    Цветна историја / Симонида 
Кордић. 
// Бр. 2716 (16.01.2003), стр. 21.

202 
КОСТИЋ, Предраг  
    Лево и критика / Предраг Костић. 
// Бр. 2831 (31.03.2005), стр. 4.

203 
КРСТИЋ, Десанка  
    Отац Јустин као аргумент / 
Десанка Крстић. 
// Бр. 2804 (23.09.2004), стр. 5.

204 
КУЈУНЏИЋ, Лидија  
    Крв на образу Србије / Лидија 
Кујунџић. 
// Бр. 3066 (01.10.2009), стр. 12.

205 
КУСОВАЦ, Зоран  
    Мачка у џаку / Зоран Кусовац. 
// Бр. 3246 (14.03.2013), стр. 44.

206 
Л., Д.  
    Врањски фронт / Д. Л. 
// Бр. 2736 (05.06.2003), стр. 6.

207 
ЛАЗАРЕВИЋ, Мирјана Јеврић-  
    Хиландар је пречи / Мирјана 
Јеврић-Лазаревић. 
// Бр. 2776 (11.03.2004), стр. 5.

208 
ЛАТИНОВИЋ, Зора  
    „Купио сам себи пластичну 
лутку...“ / Зора Латиновић. 
// Бр. 2951 (19.07.2007), стр. 28.

209 
    ВЕКОВИ у логору / Зора 
Латиновић. 
// Бр. 2717 (23.01.2003), стр. 30.
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210 
    ЖЕЛИТЕ ли да постанете 
власник? / Зора Латиновић. 
// Бр. 2888 (04.05.2006), стр. 24.

211 
    КАРИЋ фондација - из албума 
доброте / Зора Латиновић. 
// Бр. 2744 (31.07.2003), стр. 31.

212 
    КО, у село, раздор бача? / Зора 
Латиновић. 
// Бр. 2772 (12.02.2004), стр. 32.

213 
    СТАЗЕ зле духовности / Зора 
Латиновић. 
// Бр. 2744 (31.07.2003), стр. 8.

214 
    УВОД у унијаћење / З.[Зора] 
Латиновић. 
// Бр. 2723 (06.03.2003), стр. 32.

215 
ЛЕКИЋ, Бојана  
    Библиотека / Бојана Лекић. 
// Бр. 3119 (07.10.2010), стр. 21.

216 
ЛОВРИЋ, Марко  
    Покајте се! / Марко Ловрић. 
// Бр. 3239 (24.01.2013), стр. 56.

217 
ЛУКИЋ, Милоје  
    Шта је апостол мислио / Милоје 
Лукић. 
// Бр. 2727 (03.04.2003), стр. 4.

218 
М., Д.  
    Законоправило Светог Саве / Д. М. 
// Бр. 2716 (16.01.2003), стр. 7.

219 
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан  
    Наличје култа : о моралним 
(анти)узорима / Крстан Малешевић. 
// Бр. 2734 (22.05.2003), стр. 41.

220 
МАЛИНИЋ, Ђоко  
    Игуман у Бриселу / Ђоко 
Малинић. 
// Бр. 2819 (06.01.2005), стр. 14.

221 
МАЛИЋ, Небојша  
    Изванредан пријем у Вашингтону 
/ Небојша Малић. 
// Бр. 2833 (14.04.2005), стр. 7.

222 
МАЛИШИЋ, Весна  
    Изанђали језик политике / Весна 
Малишић. 
// Бр. 3234 (20.12.2012), стр. 55.

223 
МАЛИШИЋ, Весна  
    Размена порука / Весна Малишић. 
// Бр. 3119 (07.10.2010), стр. 7.

224 
    УСАМЉЕНИ владика / В.[Весна] 
Малишић. 
// Бр. 3187 (26.01.2012), стр. 7.
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225 
МАРИЧИЋ, Весна  
    Религија и политика / Весна 
Маричић. 
// Бр. 3010 (04.09.2008), стр. 6.

226 
МАРЈАНОВИЋ, Владан  
    Све вам је опроштено / В.[Владан] 
Марјановић. 
// Бр. 3215 (09.08.2012), стр. 5.

227 
    У ИМЕ оца / Владан Марјановић. 
// Бр. 3145 (07.04.2011), стр. 15.

228 
МАРКОВИЋ, Бода  
    Срби су као Јермени / Бода 
Марковић. 
// Бр. 2722 (27.02.2003), стр. 28.

229 
МАРКОВИЋ, Никола  
    И стручњаци уз цркву / Никола 
Марковић. 
// Бр. 2927 (01.02.2007), стр. 4.

230 
МАРОВИЋ, Светозар  
    Демократија је одбрањена / 
Светозар Маровић ; [разговор 
водио] Лука Мичета. 
// Бр. 2727 (03.04.2003), стр. 18.

231 
    У Србију преко Јасеновца / 
Светозар Маровић ; [разговор 
водио] Драган Јовановић. 
// Бр. 2737 (12.06.2003), стр. 26.

232 
МИЛАДИНОВИЋ, Вељко  
    Лопатање с благословом / Вељко 
Миладиновић, Марија Банковић. 
// Бр. 3048 (28.05.2009), стр. 40.

233 
    УЖИЧКО коло на Теразијама / 
В.[Вељко] Миладиновић. 
// Бр. 2939 (26.04.2007), стр. 58.

234 
МИЛЕТИЋ, Милена  
    Какве последице могу имати 
спорења у СПЦ због Меморандума 
о обнови и заштити наших 
споменика на Косову и Метохији? / 
Милена Милетић. 
// Бр. 2831 (31.03.2005), стр. 10.

235 
    НАШИ римски страхови / 
Милена Милетић. 
// Бр. 2723 (06.03.2003), стр. 28.

236 
    ПОДГОРИЧКА скупштина 
је била воља народа / Милена 
Милетић. 
// Бр. 2945 (07.06.2007), стр. 22.

237 
МИЛЕТИЋ, Наталија  
    Опирање клишеу / Наталија 
Милетић. 
// Бр. 3270 (29.08.2013), стр. 48.

238 
МИЛЕУСНИЋ, Слободан  
    Велики Петак / Слободан 
Милеуснић. 
// Бр. 2780 (08.04.2004.), стр. 37.
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239 
    СЛУЧАЈ сарадника окупатора / 
Слободан Милеуснић. 
// Бр. 2865 (24.11.2005), стр. 33.

240 
МИЛКОВИЋ, Снежана  
    Мој деда патријарх Павле : 
сведочење Снежане Милковић / 
[разговор водио] Јован Јањић. 
// Бр. 3026 (25.12.2008), стр. 36.

241 
МИЛОШЕВИЋ, Бранислав Х.  
    Нека Педро виси! / Бранислав Х. 
Милошевић. 
// Бр. 3151 (19.05.2011), стр. 5.

242 
МИЛОШЕВСКИ, Велимир  
    Пут ка решењу? / Велимир 
Милошевски. 
// Бр. 2744 (31.07.2003), стр. 5.

243 
МИТРОВИЋ, Живадин  
    Вређање банатског Бајрона / 
Живадин Митровић. 
// Бр. 3022 (27.11.2008), стр. 72.

244 
МИЧЕТА, Лука  
    Европе нема без православља / 
Лука Мичета. 
// Бр. 2720 (13.02.2003), стр. 20.

245 
МИШКОВИЋ, Бранислав С.  
    Стара мантра / Бранислав С. 
Мишковић. 
// Бр. 2763 (11.12.2003), стр. 4.

246 
МЛАДЕНОВИЋ, Радош  
    Време жу[р]налократије / Радош 
Младеновић. 
// Бр. 2946 (14.06.2007), стр. 6.

247 
МЛАКАР, Мирко  
    Превелики залогаји / Мирко 
Млакар. 
// Бр. 3204 (24.05.2012), стр. 13.

248 
    СПЦ-у више уступака него 
универзитету / М.[Мирко] Млакар. 
// Бр. 3214 (02.08.2012), стр. 4.

249 
МРДОВИЋ, Будимир  
    Фарисеји / Будимир Мрдовић. 
// Бр. 3051 (18.06.2009), стр. 6.

250 
МУЊИН, Бојан  
    Школа без санкција / Бојан 
Муњин. 
// Бр. 3023 (04.12.2008), стр. 40.

251 
НИКОЛЕТИЋ, Драгана  
    Устоличење у жицама / Драгана 
Николетић. 
// Бр. 3119 (07.10.2010), стр. 34.

252 
НИКОЛИЋ Ђаковић, Тања  
    Регрутни центри мржње / Тања 
Николић Ђаковић. 
// Бр. 3256 (23.05.2013), стр. 52.
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253 
    СЕКС, криминал и СПЦ / Тања 
Николић Ђаковић. 
// Бр. 3252 (25.04.2013), стр. 40.

254 
НИКОЛИЋ, Весна Пећанац-  
    Идем у цркву / Весна Пећанац-
Николић. 
// Бр. 2807 (14.10.2004), стр. 5.

255 
НИКОЛИЋ, Татјана  
    Бадњак и две ватре / Татјана 
Николић. 
// Бр. 2924 (11.01.2007), стр. 52.

256 
    ЗАГУБЉЕНИ крст / Т.[Татјана] 
Николић. 
// Бр. 2950 (12.07.2007), стр. 24.

257 
    РАЗДВОЈЕНИ, не и 
конфронтирани / Татјана Николић. 
// Бр. 2877 (16.02.2006), стр. 17.

258 
    ХАЈДУЧИЈА по имању / Татјана 
Николић. 
// Бр. 2985 (13.03.2008), стр. 76.

259 
     НОВА издања НСПМ / НН. 
// Бр. 2872 (12.01.2006), стр. 6.

260 
ОБРАДОВИЋ, Вукашин  
    Шта знају деца / Вукашин 
Обрадовић. 
// Бр. 2882 (13.03.2006), стр. 4.

261 
ОБРАДОВИЋ, Љубиша  
    Исус у Шумадији / Љубиша 
Обрадовић. 
// Бр. 2752 (25.09.2003), стр. 30.

262 
ОМЧИКУС, Марко  
    Допуна / Марко Омчикус. 
// Бр. 2949 (05.07.2007), стр. 7.

263 
    КРИВИМ државу / Марко 
Омчикус. 
// Бр. 2948 (28.06.2007), стр. 6.

264 
П., Д.  
    Владика о будућности РС / Д. П. 
// Бр. 2888 (04.05.2006), стр. 6.

265 
ПАВЛЕ, српски патријарх  
    Бранити се морамо, али не 
нељудски / патријарх српски Павле ; 
[разговор водио] Јован Јањић. 
// Бр. 2767 (8.01.2004.), стр. 26.

266 
ПАПИЋ, Горислав  
    За ким звоне звона мртвачка / 
Горислав Папић. 
// Бр. 2775 (04.03.2004), стр. 34.

267 
    ПОШТО „Свети Сава“? / 
Горислав Папић. 
// Бр. 2876 (09.02.2006), стр. 32.



Н И Н  ·  БиБлиограф ске јединице

30

268 
ПАУНОВИЋ, Миљан  
    Муке по Миланковићу / Миљан 
Пауновић. 
// Бр. 3132 (06.01.2011), стр. 48.

269 
ПАУНОВИЋ, Светомир Р.  
    Прво проучи, тек онда опаучи / 
Светомир Р. Пауновић. 
// Бр. 2720 (13.02.2003), стр. 4.

270 
ПЕЈОВИЋ, Драгана  
    Битка без губитника / Драгана 
Пејовић. 
// Бр. 3256 (23.05.2013), стр. 17.

271 
    ПОТРАГА за Ахтисаријем / 
Драгана Пејовић. 
// Бр. 3244 (28.02.2013), стр. 24.

272 
    ЧИЈА је столица света / Драгана 
Пејовић. 
// Бр. 3247 (21.03.2013), стр. 46.

273 
ПЕТРУШИЋ, Сандра  
    Не дам срце богаташу! / Сандра 
Петрушић. 
// Бр. 3096 (29.04.2010), стр. 46.

274 
ПЕТРОВИЋ, Даринка  
    Истина је једна / Даринка 
Петровић. 
// Бр. 2806 (07.10.2004), стр. 4.

275 
ПЕТРОВИЋ, Драгољуб  
    Како видети свога бога / 
Драгољуб Петровић. 
// Бр. 3168 (15.09.2011), стр. 23.

276 
ПЕТРОВИЋ, Момчило  
    Нада у боље доба / Момчило 
Петровић. 
// Бр. 3184 (05.01.2012), стр. 32.

277 
ПЕТРОВИЋ, Тијана  
    Како се Бога не плаше / Тијана 
Петровић. 
// Бр. 3087 (25.02.2010), стр. 7.

278 
ПЕТРУШИЋ, Сандра  
    Булдожером на Троју / Сандра 
Петрушић. 
// Бр. 2943 (24.05.2007), стр. 48.

279 
    ВИЗАНТИЈСКО, а српско / 
Сандра Петрушић. 
// Бр. 2838 (19.05.2005), стр. 28.

280 
    ГРЕСИ духовника / Сандра 
Петрушић, Никола Јабланов, 
С.[Слободан] Иконић. 
// Бр. 3174 (27.10.2011), стр. 32.

281 
    ИСКАЉИВАЊЕ беса / Сандра 
Петрушић. 
// Бр. 2747 (21.08.2003), стр. 27.
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282 
    ПАРАДА владике Филарета / 
Сандра Петрушић. 
// Бр. 3172 (13.10.2011), стр. 12.

283 
    ПЕДОФИЛНА зона сумрака / 
Сандра Петрушић. 
// Бр. 3248 (28.03.2013), стр. 11.

284 
    СРАМНИ жиг у име вере / Сандра 
Петрушић. 
// Бр. 3283 (28.11.2013), стр. 28.

285 
ПЕШАКОВИЋ, Милентије  
    Ноно олет - као повод / 
Милентије Пешаковић. 
// Бр. 2966 (01.11.2007), стр. 7.

286 
ПЕШИЋ, Милосав Славко  
    Силовање химне / Милосав 
Славко Пешић. 
// Бр. 2718 (30.01.2003), стр. 37.

287 
ПОПОВИЋ, Небојша  
    Киш, Ђинђић, ко је следећи? / 
Небојша Поповић. 
// Бр. 3151 (19.05.2011), стр. 5.

288 
     ПОСЛЕ жестоке медијске 
кампање / НН. 
// Бр. 3049 (04.06.2009), стр. 10.

289 
ПРОДАНОВИЋ, Милета  
    Укрштени кодови / Милета 
Продановић. 
// Бр. 3137 (10.02.2011), стр. 46.

290 
РАДОСАВЉЕВИЋ, Артемије  
    Конци се вуку изван цркве / 
интервју Артемије Радосављевић; 
[разговор водила] Драгана 
Николетић. 
// Бр. 3128 (09.12.2010), стр. 42.

291 
    НИЈЕДНА окупација није 
вечна / интервју епископ рашко-
призренски Артемије ; [разговор 
водио] Јован Јањић. 
// Бр. 2981 (14.02.2008), стр. 12.

292 
    СВАНУЋЕ и Србима / Артемије 
владика рашко-призренски ; 
[разговор водила] Нађа Андрејевић. 
// Бр. 2730 (24.04.2003), стр. 28.

293 
РАДУЛОВИЋ, Милан  
    Ослободите Јована / [интервју] 
Милан Радуловић ; НН. 
// Бр. 2848 (28.07.2005), стр. А14.

294 
РАКИЋ, Снежана  
    Црква и власт / Снежана Ракић. 
// Бр. 2800 (26.08.2004), стр. 5.

295 
РЕЉИЋ, Слободан  
    Опасни документи / Слободан 
Рељић. 
// Бр. 2723 (06.03.2003), стр. 28.

296 
    СИНДРОМ оца Бранислава / 
Слободан Рељић. 
// Бр. 3049 (04.06.2009), стр. 13.
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297 
РУНИЋ, Гојко  
    Америка и владика / Гојко Рунић. 
// Бр. 2897 (06.07.2006), стр. 5.

298 
С., С.  
    Блаћење вере / С. С., Ј. Р. 
// Бр. 3223 (04.10.2012), стр. 23.

299 
СБУТЕГА, Бранко  
    Већ се радујем исходу 
референдума / Бранко Сбутега; 
[разговор водила] Т.[Татјана] 
Николић. 
// Бр. 2849 (04.08.2005), стр. 14.

300 
СИМОВИЋ, Љубомир  
    Хиландар у пламену / Љубомир 
Симовић. 
// Бр. 2776 (11.03.2004), стр. 46.

301 
СТАНИВУКОВИЋ, Зорица  
    Божић у Загребу / З.[Зорица] 
Станивуковић. 
// Бр. 3028 (08.01.2009), стр. 8.

302 
    ДОМЈЕНАК код Срба / Зорица 
Станивуковић. 
// Бр. 2872 (12.01.2006), стр. 56.

303 
    ЕВРОПСКО лице из пепела / 
Зорица Станивуковић. 
// Бр. 2894 (15.06.2006), стр. 74.

304 
    ИСКУШЕЊА Божићне пшенице / 
Зорица Станивуковић. 
// Бр. 2924 (11.01.2007), стр. 52.

305 
    ТОЛЕРАНЦИЈИ никад краја / 
Зорица Станивуковић. 
// Бр. 2820 (13.01.2005), стр. 52.

306 
СТАНКОВИЋ, Радмила  
    Горка пилула из Париза / Радмила 
Станковић. 
// Бр. 3159 (14.07.2011), стр. 50.

307 
    ИСТОРИЈСКИ пораз и 
цивилизацијско напредовање / 
Р.[Радмила] Станковић. 
// Бр. 3262 (04.07.2013), стр. 21.

308 
    СПАСОВДАН и остали дани / 
Радмила Станковић. 
// Бр. 3018 (30.10.2008), стр. 34.

309 
СТОЈАНОВИЋ, Саша  
    Лаж / Саша Стојановић. 
// Бр. 2875 (02.02.2006), стр. 34.

310 
СТОКАНОВИЋ, Душан  
    Расправе / Душан Стокановић. 
// Бр. 2750 (11.09.2003), стр. 5.

311 
СТОШИЋ, Владан  
    Бадњакове мене / Владан Стошић. 
// Бр. 2767 (08.01.2004), стр. 30.

312 
    ПРАВОСЛАВЉЕ или смрт / 
Владан Стошић. 
// Бр. 2801 (02.09.2004), стр. 30.
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313 
    РЕАГОВАЊА / В.[Владан] 
Стошић. 
// Бр. 2857 (29.09.2005), стр. 14.

314 
    СЛОЖНИМА и Бог помаже / 
Владан Стошић. 
// Бр. 2761 (27.11.2003), стр. 25.

315 
СУБОТИЋ, Оливер  
    Погрешне и теза и аргументација 
/ Оливер Суботић. 
// Бр. 2996 (29.05.2008), стр. 4.

316 
ТАДИЋ, Борис  
    Нема „беспоговорних“ питања / 
Борис Тадић ; [разговор водио] Д. Б. 
// Бр. 2832 (07.04.2005), стр. 17.

317 
     ТАПИЈА на морал / НН. 
// Бр. 3243 (21.02.2013), стр. 4.

318 
     ТЕХНИЧКО питање Румије / 
НН. 
// Бр. 2908 (21.09.2006), стр. 7.

319 
ТОДОРОВИЋ, Драган  
    Немањићки дух за европски 21. 
век / Драган Тодоровић. 
// Бр. 3184 (05.01.2012), стр. 24.

320 
ТОДОРОВИЋ, Тијана  
    Сербинале / Тијана Тодоровић. 
// Бр. 3271 (05.09.2013), стр. 60.

321 
ТОШИЋ, Десимир  
    Клица сукоба / Десимир Тошић. 
// Бр. 2762 (04.12.2003), стр. 12.

322 
ТРИФУНОВИЋ, Лаврентије  
    Громобран цркве и народа / 
владика Лаврентије [Трифуновић]. 
// Бр. 2868 (15.12.2005), стр. 26.

323 
    СЕДАМ сусрета са папом 
/ епископ шабачко-ваљевски 
Лаврентије ; [разговор водио] Јован 
Јањић. 
// Бр. 2832 (07.04.2005.), стр. 60.

324 
    ШТА држава хоће од Цркве 
/ епископ шабачко-ваљевски 
Лаврентије ; [разговор водила] Нађа 
Андрејевић. 
// Бр. 2728 (10.04.2003), стр. 28.

325 
ТУПАЊАЦ, Владимир  
    Да ли је патријарх заиста каменован 
и ако није, да ли тога треба да се 
плашимо / Владимир Тупањац. 
// Бр. 2860 (20.10.2005), стр. 4.

326 
ТУЦИЋ, Живица  
    „Пошаст“ екуменизма / Живица 
Туцић ; Антиекуменизам у СПЦ / 
Живица Туцић, Драгана Николетић. 
// Бр. 3135 (27.01.2011), стр. 44.

327 
    АЛТЕРНАТИВНО православље / 
Живко Туцић. 
// Бр. 3118 (30.09.2010), стр. 41.
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328 
    АМФИЛОХИЈЕ у Црној Гори / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2951 (19.07.2007), стр. 36.

329 
    АРХИЕПИСКОП цетињски / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2893 (08.06.2006), стр. 29.

330 
    АУТОКЕФАЛИЈА, државни 
пројекат / Живица Туцић. 
// Бр. 3157 (30.06.2011), стр. 40.

331 
    БЕОГРАДСКА Ханука / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3129 (16.12.2010), стр. 44.

332 
    БИРАЊЕ и одлазак црквених 
поглавара / Живица Туцић. 
// Бр. 2995 (22.05.2008), стр. 15.

333 
    БУРНО умировљење владике 
Артемија / Живица Туцић. 
// Бр. 3098 (13.05.2010), стр. 39.

334 
    ВАТИКАН и Москва у „светом 
савезу“ / Живица Туцић. 
// Бр. 3101 (03.06.2010), стр. 73.

335 
    ВЕЛИКОПОСНИ изазови / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3087 (25.02.2010), стр. 39.

336 
    ГРЕХ похоте / Живица Туцић, 
Драгана Николетић. 
// Бр. 3137 (10.02.2011), стр. 42.

337 
    ГРЕШНИ митрополит / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3150 (12.05.2011), стр. 18.

338 
    ГУЖВА на небесима / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3140 (03.03.2011), стр. 40.

339 
    ДАЉЕ од канона / Живица Туцић. 
// Бр. 3009 (28.08.2008), стр. 32.

340 
    ЕНИГМА два писма / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3233 (13.12.2012), стр. 13.

341 
    ЕПАРХИЈЕ у новим границама / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3151 (19.05.2011), стр. 42.

342 
    ЖЕНА у православљу / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3095 (22.04.2010), стр. 36.

343 
    ЗИЛОТСКЕ замерке / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3207 (14.06.2012), стр. 13.

344 
    ИСКУШЕЊА мамона / Живица 
Туцић, Драгана Николетић. 
// Бр. 3138 (17.02.2011), стр. 34.

345 
    КАКО „скрасити“ Артемија / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3125 (18.11.2010), стр. 30.
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346 
    КОЛИКО постити / Живица 
Туцић. 
// Бр. 2986 (20.03.2008), стр. 52.

347 
    КОСОВО, српски Ватикан / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2985 (13.03.2008), стр. 38.

348 
    МОСТОВИ приближавања / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2757 (30.10.2003), стр. 22.

349 
    НЕБЕСКО огледало / Живица 
Туцић. 
// Бр. 2849 (04.08.2005), стр. 13.

350 
    НИКИТА Ремизијански у 
Малајници / Живица Туцић. 
// Бр. 2988 (03.04.2008), стр. 40.

351 
    ПАКАО страсти / Живица Туцић. 
// Бр. 3136 (03.02.2011), стр. 34.

352 
    ПРОГОНИТЕЉИ другачијег / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3139 (24.02.2011), стр. 38.

353 
    ПРАВОСЛАВНА превирања / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3165 (25.08.2011), стр. 64.

354 
    ПРЕДУБОКИ поток / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3126 (25.11.2010), стр. 40.

355 
    ПРИПРЕМА велике смене / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3192 (01.03.2012), стр. 12.

356 
    ПРОИЗВОДЊА раскола / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2840 (02.06.2005), стр. 28.

357 
    САХРАНА без опела / Живица 
Туцић. 
// Бр. 2854 (08.09.2005), стр. 28.

358 
    СВЕДОЧЕЊЕ вере / Живица 
Туцић. 
// Бр. 3080 (07.01.2010), стр. 11.

359 
    ТАЈНА мира / Живица Туцић. 
// Бр. 3198 (12.04.2012), стр. 42.

360 
    У ОЧЕКИВАЊУ промена / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3184 (05.01.2012), стр. 20.

361 
    ЦРКВА као фабрика раскола / 
Живица Туцић. 
// Бр. 2768 (15.01.2004.), стр. 30.

362 
    ЦРНИ мост у Битољу / Живица 
Туцић. 
// Бр. 2743 (24.07.2003), стр. 30.

363 
    ЦРНОРИСЦИ Црне Реке / 
Живица Туцић. 
// Бр. 3102 (10.06.2010), стр. 46.
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364 
ЋИРИЛОВ, Јован  
    Батина / Јован Ћирилов. 
// Бр. 3048 (28.05.2009), стр. 13.

365 
    МОНАХ Артемије / Јован 
Ћирилов. 
// Бр. 3126 (25.11.2010), стр. 39.

366 
    ХИЛАНДАР / Јован Ћирилов. 
// Бр. 2776 (11.03.2004), стр. 7.

367 
ЋИРКОВИЋ, Ружа  
    Цркве поквариле односе Србије и 
Македоније / Ружа Ћирковић. 
// Бр. 3024 (11.12.2008), стр. 20.

368 
ЋУЛИБРК, Милан  
    Ни параде ни поноса / Милан 
Ћулибрк. 
// Бр. 3275 (03.10.2013), стр. 5.

369 
     ФИЛМ о Храму Светог Саве / НН. 
// Бр. 2787 (27.05.2004), стр. 7.

370 
ЦРВЕНКОВСКИ, Бранко  
    Коалиција против мафије / 
Бранко Црвенковски ; [разговор 
водио] Батић Бачевић. 
// Бр. 2737 (12.06.2003), стр. 50.

371 
    НЕКА цркве саме решавају спор 
/ Бранко Црвенковски ; [разговор 
водио] Батић Бачевић. 
// Бр. 2854 (08.09.2005), стр. 16.

372 
    СКОПЉЕ се не плаши независног 
Косова / Бранко Црвенковски ; 
[разговор водио] Батић Бачевић. 
// Бр. 2812 (18.11.2004.), стр. 60.

373 
ЦУЦИЋ, Драгана  
    БОГ да нас види / Драгана Цуцић. 
// Бр. 3275 (03.10.2013), стр. 18.

374 
    И АНЂЕЛИМА скидају крила / 
Драгана Цуцић. 
// Бр. 3277 (17.10.2013), стр. 29.

375 
    ПАРЕ или богу иза ногу / Драгана 
Цуцић. 
// Бр. 3276 (10.10.2013), стр. 23.

376 
ЏОМИЋ, Велибор  
    Амбасада није митрополија / 
Велибор Џомић. 
// Бр. 2954 (09.08.2007), стр. 24.

377 
    ПРОТИВ православља / јереј 
Велибор Џомић. 
// Бр. 2802 (09.09.2004), стр. 4.

378 
ШТУРАНОВИЋ, Радован  
    Како бирати патријарха / Радован 
Штурановић. 
// Бр. 3077 (17.12.2009), стр. 5.
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2003

•	 (Не)прихваћени светитељ 4
•	 А около, нигде Србина 2
•	 Ако неће Исус Мухамеду ... 189
•	 Аманет из детињства 80
•	 Ватиканске тајне 190
•	 Векови у логору 209
•	 Врањски фронт 206
•	 Дани славе и умирања 13
•	 Демократија је одбрањена 230
•	 Деца кнеза Павла 193
•	 Европе нема без православља 244
•	 За морал и истину 28
•	 Законоправило Светог Саве 218
•	 Зашто без патријарха 5
•	 Искаљивање беса 281
•	 Исус у Шумадији 261
•	 Како је спречено кварење 

међудржавних односа СЦГ и 
Македоније 6

•	 Карић фондација - из албума 
доброте 211

•	 Клица сукоба 321
•	 Коалиција против мафије 370
•	 Крађа моштију Светих врача 63
•	 Крст сликан политиком 117
•	 Крунски аргумент 32
•	 Мој пријатељ владика Николај 125
•	 Мостови приближавања 348
•	 Муке попа Мирослава 89
•	 Наличје култа 219
•	 Наши римски страхови 235
•	 Некадашња оспоравања 3
•	 О Николају 59
•	 Опасни документи 295
•	 Оптужба и одбрана 7

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР НАСЛОВА

•	 Оптужбе по мантији 137
•	 Отимање од Бога и људи 139
•	 Папа долази и не долази 8
•	 Посланица у „клопци“ 9
•	 Прво проучи, тек онда опаучи 269
•	 Пут ка решењу? 242
•	 Разговори испод крста 153
•	 Расправе 310
•	 Регресом до морала и истине 48
•	 Свануће и Србима 292
•	 Светац народни 158
•	 Силовање химне 286
•	 Сложнима и Бог помаже 314
•	 Срби су као Јермени 228
•	 Србија пред конкордатом 79
•	 Стазе зле духовности 213
•	 Стара мантра 245
•	 У Србију преко Јасеновца 231
•	 Увод у унијаћење 214
•	 Хапшење митрополита 10
•	 Царски пут 173
•	 Цветна историја 201
•	 Црква као циркус 11
•	 Црни мост у Битољу 362
•	 Чија је Охридска епископија 176
•	 Шта држава хоће од Цркве 324
•	 Шта је апостол мислио 217

2004

•	 Бадњакове мене 311
•	 Баптиста у Девичу 192
•	 Бранити се морамо, али не 

нељудски 265
•	 Велики Петак 238
•	 Видовданске успомене 45
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•	 Дан када је горела историја 102
•	 Два пута два века 104
•	 Дијаспора и визија 69
•	 За ким звоне звона мртвачка 266
•	 Идем у цркву 254
•	 Има разлике 47
•	 Имање од дарова 109
•	 Ипак смо девети 62
•	 Истина је једна 274
•	 Исус у Београду 110
•	 Књига о свецу 197
•	 Ко, у село, раздор бача? 212
•	 Конаци и канони 115
•	 Криза идентитета 33
•	 Литургија у шатору 185
•	 Отац Јустин као аргумент 203
•	 Патину не можемо вратити 143
•	 Пост савести 148
•	 Православље или смрт 312
•	 Против православља 377
•	 Ригец и Радош 186
•	 Скопље се не плаши независног 

Косова 372
•	 Тајна једне пећине 168
•	 Тринаест небеских чувара 196
•	 Филм о Храму Светог Саве 369
•	 Хиландар 366
•	 Хиландар је пречи 207
•	 Хиландар у пламену 300
•	 Црква и власт 294
•	 Црква и „крсташи“ 40
•	 Црква као фабрика раскола 361
•	 Човек неба и земље 177
•	 Шанк уместо олтара 29
•	 Шта би са храмом? 12

2005

•	 Аманет мајке Караџића 183
•	 Бенедикт у Србији? 92
•	 Бог и батина 31
•	 Већ се радујем исходу 

референдума 299

•	 Византијско, а српско 279
•	 Волео сам математику и 

физику 99
•	 Громобран цркве и народа 322
•	 Да ли је патријарх заиста 

каменован и ако није, да ли тога 
треба да се плашимо 325

•	 Дијалог и селекторова ћуд 23
•	 Договор прекршен, мастило 

остало 106
•	 Духовни прогон 107
•	 Игуман у Бриселу 220
•	 Изванредан пријем у 

Вашингтону 221
•	 Између Светог Петра и Дневног 

аваза 51
•	 Какве последице могу 

имати спорења у СПЦ због 
Меморандума о обнови и 
заштити наших споменика на 
Косову и Метохији? 234

•	 Каменовање патријарха 25
•	 Лево и критика 202
•	 Лекари у мантијама 119
•	 Мултикултурални хапс 127
•	 Небеско огледало 349
•	 Небулозе нису историја 200
•	 Недопуштене „позајмице“ 130
•	 Нека цркве саме решавају 

спор 371
•	 Нема „беспоговорних“ 

питања 316
•	 Ослободите Јована 293
•	 Потпис обнове или раздора 149
•	 Производња раскола 356
•	 Прсти Светог Јована 152
•	 Реаговања 313
•	 Сан о теодулији 14
•	 Сахрана без опела 357
•	 Седам сусрета са папом 323
•	 Случај сарадника окупатора 239
•	 Спремни су и да ме убију 50
•	 Србија, божија држава 37
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•	 Страдајући васкрсавамо 195
•	 Страдање Јованово 166
•	 Толеранцији никад краја 305
•	 Треба нам Црна Гора 60
•	 Тужићу „Шпигл“ 22
•	 У Божјем дресу 171

2006

•	 Америка и владика 297
•	 Архиепископ цетињски 329
•	 Витезови независности 98
•	 Владика о будућности РС 264
•	 Домјенак код Срба 302
•	 Европско лице из пепела 303
•	 Желите ли да постанете 

власник? 210
•	 Жиг апокалипсе 108
•	 Јагма око Крститеља 111
•	 Коме смета патријарх 114
•	 Куј гу је запалија нека гу гаси 184
•	 Лаж 309
•	 Међе, државне и духовне 123
•	 Нова издања НСПМ 259
•	 Орден министру 138
•	 Папа још не стиже 141
•	 Плишано крижање 147
•	 Пошто „Свети Сава“? 267
•	 Раздвојени, не и 

конфронтирани 257
•	 Реанимација Текелијанума 55
•	 С погледом на стару адресу 155
•	 Срби на мети 56
•	 Српски Јерусалим 165
•	 Техничко питање Румије 318
•	 Тихи пуч у Патријаршији 169
•	 Шта знају деца 260

2007
•	 Амбасада није митрополија 376
•	 Амфилохије у Црној Гори 328

•	 Бадњак и две ватре 255
•	 Булдожером на Троју 278
•	 Време жу[р]налократије 246
•	 Грађани без жига 100
•	 Густе Текелијанумске магле 53
•	 Да ти гудра годи, Христос се 

роди 73
•	 Допуна 262
•	 Другачије читање 188
•	 Европске цркве и европска 

политика 75
•	 Загубљени крст 256
•	 И стручњаци уз цркву 229
•	 Искушења Божићне пшенице 304
•	 Карловачка митрополија у 

САНУ 15
•	 Ко је запалио Хиландар? 198
•	 Креативни дух 116
•	 Кривим државу 263
•	 „Купио сам себи пластичну 

лутку...“ 208
•	 Марксисти, титоисти и 

атеисти 122
•	 Музика за Ступове 126
•	 Небески рачуни и земаљске 

рачунице 129
•	 Новом историјом и по 

богомољи 134
•	 Ноно олет - као повод 285
•	 Панцирима на мантију 140
•	 По Милутиновим принципима 46
•	 Подгоричка скупштина је била 

воља народа 236
•	 Полиција гаси Бадњак 54
•	 Право мимо канона 150
•	 Само мало горе него у рају 156
•	 Смерни монах из Раче 163
•	 Србин којем се верује 164
•	 Ужичко коло на Теразијама 233
•	 Црквени орден књижевници 87
•	 Чувари косовских светиња 178
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2008

•	 Бирање и одлазак црквених 
поглавара 332

•	 „Будимо људи“ на француском 36
•	 Васојевићи за храм 42
•	 Вређање банатског Бајрона 243
•	 Где нестадоше човеколики 38
•	 Глас нових славоништитеља 187
•	 Даље од канона 339
•	 Дечанско питање 105
•	 Зашто у Србији? 82
•	 Кад вера чудотвори 112
•	 Колико постити 346
•	 Косово, српски Ватикан 347
•	 Мајстори с камилавкама 120
•	 Мој деда патријарх Павле 240
•	 Најбољи човек у најгорем 

времену 128
•	 Неподобни патријарх 132
•	 Ниједна окупација није вечна 291
•	 Никита Ремизијански у 

Малајници 350
•	 Његова светост и њихове 

намере 135
•	 Одговор на суду 136
•	 Писмо без адресе 146
•	 Погрешне и теза и 

аргументација 315
•	 Првих пет векова 41
•	 Протоколи хелсиншких 

мудраца 52
•	 Религија и политика 225
•	 Самовољне владике 157
•	 Синод и Европе 162
•	 Спасовдан и остали дани 308
•	 Сусрет у Соко-граду 167
•	 Три црна прста 170
•	 Хајдучија по имању 258
•	 Црква и држава 83
•	 Цркве поквариле односе Србије и 

Македоније 367
•	 Школа без санкција 250

2009

•	 Батина 364
•	 Божић у Загребу 301
•	 Болнички дани 93
•	 Бура се (не) стишава 94
•	 Вера покреће човека 96
•	 Вера, нада, дискриминација 97
•	 Владика врањски Пахомије 49
•	 Грчка школа и српски ђаци 101
•	 Дани уз молитве 103
•	 Деоба недељивог 194
•	 Добар човек 199
•	 Други основни суд у Скопљу 71
•	 Епископ банатски 76
•	 Избор патријарха 57
•	 Како бирати патријарха 378
•	 Крв на образу Србије 204
•	 Ктитори би међу свеце 118
•	 Лопатање с благословом 232
•	 Меморандум неспоразума 124
•	 Незадовољни министри „црквене 

владе“ 131
•	 Неуспела смена 58
•	 Није патријарх, јесте Синод 133
•	 О Пећкој патријаршији 61
•	 Ово и оно време 70
•	 Пастирска правда 142
•	 Патријархова слава 145
•	 После жестоке медијске 

кампање 288
•	 Последице раскола 78
•	 Свети човек 159
•	 Свеци који су ходали земљом 

Србијом 160
•	 Синдром оца Бранислава 296
•	 Синод и Европа 161
•	 Србија после патријарха Павла 27
•	 Тренутак за памћење 44
•	 Учесник и сведок историје 172
•	 Фарисеји 249
•	 Црква и спомен-обележја 174
•	 Црквени избори и Божија 

воља 175
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2010

•	 Алтернативно православље 327
•	 Амфилохије и Црногорци 90
•	 Апостолски до новог 

патријарха 91
•	 Београдска Ханука 331
•	 Бећковићу орден Светог Саве 30
•	 Библиотека 215
•	 Бурно умировљење владике 

Артемија 333
•	 Ватикан и Москва у „светом 

савезу“ 334
•	 Великопосни изазови 335
•	 Вера и проневера 95
•	 Волију вас Срби из Африке 72
•	 Жена у православљу 342
•	 Исправка 86
•	 Како се Бога не плаше 277
•	 Како „скрасити“ Артемија 345
•	 Камере бирале владике 113
•	 Климатизација небеса 18
•	 Конци се вуку изван цркве 290
•	 Мантија и шапка 121
•	 Монах Артемије 365
•	 Не дам срце богаташу! 273
•	 Патријарх позива папу у 

Србију 144
•	 Потера за благом 39
•	 Празник новог почетка 151
•	 Предубоки поток 354
•	 Размена порука 223
•	 Расадник оца Јустина 154
•	 Руше иконостас стар 100 

година 35
•	 Сведочење вере 358
•	 Теологија мистрије и џипа 21
•	 Устоличење у жицама 251
•	 Црнорисци Црне Реке 363
•	 Чији је Бог 77
•	

2011

•	 (Зло)употреба храма 1
•	 Амфилохије суперстар 16
•	 Аутокефалија, државни 

пројекат 330
•	 Горка пилула из Париза 306
•	 Греси духовника 280
•	 Грех похоте 336
•	 Грешни митрополит 337
•	 Гужва на небесима 338
•	 Државна песница и религија 64
•	 Епархије у новим границама 341
•	 Искушења мамона 344
•	 Како видети свога бога 275
•	 Киш, Ђинђић, ко је следећи? 287
•	 Муке по Миланковићу 268
•	 Нека Педро виси! 241
•	 Непознато у православљу 88
•	 Осликавање Храма Светог 

Саве 34
•	 Пакао страсти 351
•	 Парада владике Филарета 282
•	 Пејзаж после битке 26
•	 „Пошаст“ екуменизма ; 

Антиекуменизам у СПЦ 326
•	 Православна превирања 353
•	 Прогонитељи другачијег 352
•	 У име оца 227
•	 Укрштени кодови 289

2012

•	 Блаћење вере 298
•	 Божић, некад и сад 17
•	 Енигма два писма 340
•	 Зилотске замерке 343
•	 Изанђали језик политике 222
•	 Исходи крајње нужде 191
•	 Косовски мито 19
•	 Љубитељ врлине 20
•	 Нада у боље доба 276
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•	 Немањићки дух за европски 21. 
век 319

•	 Патријарх Иринеј 84, 85
•	 Превелики залогаји 247
•	 Припрема велике смене 355
•	 Све вам је опроштено 226
•	 Случајна сличност са 

Драшковићем 43
•	 СПЦ-у више уступака него 

универзитету 248
•	 Тајна мира 359
•	 У очекивању промена 360
•	 Усамљени владика 224

2013
•	 Битка без губитника 270
•	 Бог да нас види 373
•	 Економија је моја ноћна мора 24
•	 И анђелима скидају крила 374
•	 Историјски пораз и 

цивилизацијско напредовање 307
•	 Клизавица као у Москви 65

•	 Мачка у џаку 205
•	 Меко приземљење небеске 

Србије 66
•	 Несрећно радовање 179
•	 Ни параде ни поноса 368
•	 Опирање клишеу 237
•	 Орден за Ристу и Зорана 67
•	 Паре или богу иза ногу 375
•	 Педофилна зона сумрака 283
•	 Покајте се! 216
•	 Потрага за Ахтисаријем 271
•	 Регрутни центри мржње 252
•	 Секс, криминал и СПЦ 253
•	 Сербинале 320
•	 Срамни жиг у име вере 284
•	 Србија без папе 180
•	 Судар с неминовним 68
•	 Тапија на морал 317
•	 Тропска вера 181
•	 Усуд или историјска пратња 81
•	 Црква одбија интелектуалце 74
•	 Чија је столица света 272
•	 Шамари на све стране 182
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

А

•	 А., Н. 3
•	 Андрејевић, Нађа 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 292, 324
•	 Антић, Чедомир 13
•	 Артемије (владика) види 

Радосављевић, Артемије
•	 Артемије (рашко-призренски 

епископ) види Радосављевић, 
Артемије

•	 Артемије (рашко-призренски и 
косовско-метохијски епископ) 
види Радосављевић, Артемије

Б

•	 Б., Д. 14, 316
•	 Б., М. 15
•	 Банковић, Марија 232
•	 Басара, Светислав 16, 17, 18, 19, 

20, 21
•	 Батић, Владан 22
•	 Бачевић, Батић 23, 24, 25, 26, 27, 

370, 371, 372
•	 Бачкалов, Александар 88
•	 Бећковић, Матија 28, 29
•	 Богдановић, Србољуб 31, 32
•	 Богосављевић, Срђан 33
•	 Бошњак, Биљана 34, 35
•	 Бујошевић, Драган 37
•	 Буквић, Богдан Д. 38
•	 Булајић, Жана 39
•	 Буловић, Иринеј 40

В

•	 В., Д. 41
•	 Величковић, Иван 43
•	 Велмар Јанковић, Светлана 44
•	 Виловски, Симеон 46
•	 Витковић, Предраг 47
•	 Вишњевски, Стојан 48
•	 Вранишковски, Јован 50
•	 Врзић, Никола 51, 52
•	 Вујић, Властимир 53, 54, 55, 56
•	 Вујичић, Марко 57, 58
•	 Вукелић, Дејан 59
•	 Вуковић, Миодраг 60

Г

•	 Гавриловић, Иринеј види Иринеј 
(српски патријарх)

•	 Газикаловић, Страхиња 61
•	 Григорије (владика) види Дурић, 

Григорије
•	 Григорије (захумско-херцеговачки 

епископ) види Дурић, Григорије

Д

•	 Дедеић, Мираш 62
•	 Делић, Василије 63
•	 Дивјак, Слободан 64
•	 Дидановић, Вера 65, 66, 67, 68
•	 Димитријевић, Лазар 70
•	 Дурић, Григорије 72
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Ђ

•	 Ђаковић, Петрица 73
•	 Ђаковић, Тања Николић види 

Николић Ђаковић, Тања
•	 Ђорђевић, Драгољуб Б. 74

Ж

•	 Жанетић, Воја 77
•	 Живковић, Н. 78
•	 Живојиновић, Драгољуб 79

И

•	 Игња, Петар 80
•	 Иконић, Слободан 74, 81, 280 
•	 Илић, Неша 82, 83
•	 Иринеј (бачки епископ) види 

Буловић, Иринеј
•	 Иринеј (београдско-карловачки 

митрополит) види Иринеј (српски 
патријарх)

•	 Иринеј (владика) види Буловић, 
Иринеј

•	 Иринеј (нишки епископ) види 
Иринеј (српски патријарх)

•	 Иринеј (пећки архиепископ) види 
Иринеј (српски патријарх)

•	 Иринеј (српски патријарх) 84, 85

Ј

•	 Ј., Н. 87
•	 Јабланов, Никола 280
•	 Јанковић, Ђорђе 88
•	 Јанковић, Ивана 89
•	 Јанковић, Светлана Велмар види 

Велмар Јанковић, Светлана Јањић, 
Јован 50, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115,  116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 195, 240, 265,291, 
323

•	 Јањић, Магда 179, 180, 181, 182
•	 Јеврић, Небојша 183, 184, 185, 186
•	 Јеврић-Лазаревић, Мирјана види 

Лазаревић, Мирјана Јеврић-
•	 Јован (архиепископ) види 

Вранишковски, Јован
•	 Јован (митрополит) види 

Вранишковски, Јован
•	 Јован (охридски архиепископ) 

види Вранишковски, Јован
•	 Јован (скопски митрополит) види 

Вранишковски, Јован
•	 Јовановић, Бојан 187
•	 Јовановић, Владимир 188
•	 Јовановић, Драган 189, 190, 231
•	 Јовићевић, Драган 191

К

•	 К., Л. 192
•	 Карађорђевић, Александар П. 193
•	 Каурин, Лазар 194
•	 Кимев, Марко 195
•	 Кнежевић, Латинка 196
•	 Ковачевић, Душан 199
•	 Копривица, Весељко 200
•	 Кордић, Симонида 201
•	 Костић, Предраг 202
•	 Крстић, Десанка 203
•	 Кујунџић, Лидија 204
•	 Кусовац, Зоран 205

Master
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крај је код Светлане, Јањић, Јован иде у следећи ред



45

Н И Н  ·  ИМЕНСКИ РЕГИС ТА Р

Л

•	 Л., Д. 206
•	 Лаврентије (аустралијско-

новозеландски епископ) види 
Трифуновић, Лаврентије

•	 Лаврентије (владика) види 
Трифуновић, Лаврентије

•	 Лаврентије (западно-европски 
епископ) види Трифуновић, 
Лаврентије

•	 Лаврентије (шабачки епископ) 
види Трифуновић, Лаврентије

•	 Лаврентије (шабачко-ваљевски 
епископ) види Трифуновић, 
Лаврентије

•	 Лазаревић, Мирјана Јеврић- 207
•	 Латиновић, Зора 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 214
•	 Лекић, Бојана 215
•	 Ловрић, Марко 216
•	 Лукић, Милоје 217

М

•	 М., Д. 218
•	 Малешевић, Крстан 219
•	 Малинић, Ђоко 220
•	 Малић, Небојша 221
•	 Малишић, Весна 222, 223, 224
•	 Маричић, Весна 225
•	 Марјановић, Владан 226, 227
•	 Марко (брегалнички епископ и 

мјестобљуститељ битољски) види 
Кимев, Марко

•	 Марко (брегалнички епископ) 
види Кимев, Марко

•	 Марко (владика) види Кимев, 
Марко

•	 Марко (дремвички епископ) види 
Кимев, Марко

•	 Марковић, Бода 228
•	 Марковић, Никола 229

•	 Маровић, Светозар 230, 231
•	 Миладиновић, Вељко 232, 233
•	 Милетић, Милена 234, 235, 236
•	 Милетић, Наталија 237
•	 Милеуснић, Слободан 238, 239
•	 Милковић, Снежана 240
•	 Милошевић, Бранислав Х. 241
•	 Милошевски, Велимир 242
•	 Митриновић, Биљана 79
•	 Митровић, Живадин 243
•	 Мичета, Лука 230, 244
•	 Мишковић, Бранислав С. 245
•	 Младеновић, Радош 246
•	 Млакар, Мирко 247, 248
•	 Мрдовић, Будимир 249
•	 Муњин, Бојан 250

Н

•	 Николетић, Драгана 251, 290, 326, 
336, 344

•	 Николић Ђаковић, Тања 252, 253
•	 Николић, Весна Пећанац- 254
•	 Николић, Татјана 255, 256, 257, 258, 

299

О

•	 Обрадовић, Вукашин 260
•	 Обрадовић, Љубиша 261
•	 Омчикус, Марко 262, 263

П

•	 П., Д. 264
•	 Павле (београдско-карловачки 

митрополит) види Павле (српски 
патријарх)

•	 Павле (пећки архиепископ) види 
Павле (српски патријарх)

•	 Павле (рашко-призренски 
епископ) види Павле (српски 
патријарх)
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•	 Павле (српски патријарх) 265
•	 Папић, Горислав 266, 267
•	 Паповић, Василије 84, 85
•	 Парацрквене институције види 

Епархија рашко-призренска у ег зи-
лу Парацрквене институције види 
Црногорска православна црква

•	 Пауновић, Миљан 268
•	 Пауновић, Светомир Р. 269
•	 Пејовић, Драгана 270, 271, 272
•	 Петровић, Даринка 274
•	 Петровић, Драгољуб 275
•	 Петровић, Момчило 276
•	 Петровић, Тијана 277
•	 Петрушић, Сандра 273, 278, 279, 

280, 281, 282, 283, 284
•	 Пећанац-Николић, Весна види 

Николић, Весна Пећанац-
•	 Пешаковић, Милентије 285
•	 Пешић, Милосав Славко 286
•	 Поповић, Небојша 287
•	 Продановић, Милета 289

Р

•	 Р., Ј. 298
•	 Радосављевић, Артемије 290, 291, 

292
•	 Радуловић, Милан 293
•	 Ракић, Снежана 294
•	 Рељић, Слободан 295, 296
•	 Рунић, Гојко 297

С

•	 С., С. 298
•	 Сбутега, Бранко 299
•	 Симовић, Љубомир 300
•	 Спаић, Небојша 84, 85
•	 Станивуковић, Зорица 301, 302, 

303, 304, 305
•	 Станковић, Радмила 306, 307, 308
•	 Стојановић, Саша 309

•	 Стојчевић, Павле види Павле 
(српски патријарх)

•	 Стокановић, Душан 310
•	 Стошић, Владан 311, 312, 313, 314
•	 Суботић, Оливер 315

Т

•	 Тадић, Борис 316
•	 Тодоровић, Драган 319
•	 Тодоровић, Тијана 320
•	 Тошић, Десимир 321
•	 Трифуновић, Лаврентије 322,  

323, 324
•	 Тупањац, Владимир 325
•	 Туцић, Живица 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 359,360, 361, 362, 363

Ћ

•	 Ћирилов, Јован 364, 365, 366
•	 Ћирковић, Ружа 367
•	 Ћулибрк, Милан 368

Ц

•	 Црвенковски, Бранко 370, 371, 372
•	 Цуцић, Драгана 373, 374, 375

Ч

•	 Чукић, Милена 193

Џ

•	 Џомић, Велибор 376, 377

Ш

•	 Штурановић, Радован 378
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A

•	 Абортус 237, 284
•	 Амфилохије, банатски епископ (1938-) види Радовић, Амфилохије (1938)
•	 Амфилохије, митрополит (1938-) види Радовић, Амфилохије (1938-)
•	 Амфилохије, црногорско-приморски митрополит (1938-) види Радовић, 

Амфилохије (1938-)
•	 Андрејевић, Сима Игуманов (1804-1882) 109
•	 Антисемитизам – Србија 52
•	 Артемије, владика (1935-) види Радосављевић, Артемије (1935-)
•	 Артемије, рашко-призренски епископ (1935-) види Радосављевић, 

Артемије (1935-)
•	 Артемије, рашко-призренски и косовско-метохијски епископ (1935-) 

види Радосављевић, Артемије (1935-)
•	 Атанасије, владика (1938-) види Јевтић, Атанасије (1938-)
•	 Атанасије, захумско-херцеговачки епископ (1938-) види Јевтић, 

Атанасије (1938-) 
•	 Ауторска права 130

Б
•	 Баптистичка црква - САД 192
•	 Benedetto XVI, папа (1927-) види Бенедикт XVI, папа (1927-)
•	 Бенедикт XVI, папа (1927-) 92, 141, 180, 205, 247, 313, 347
•	 Benedictus XVI, папа (1927-) види Бенедикт XVI, папа (1927-)
•	 Benoît XVI, папа (1927-) види Бенедикт XVI, папа (1927-)
•	 Београд

 ◆ Крсно име - Вазнесење Господње 187, 308
 ◆ слава – Спасовдан види Београд – Крсно име
 ◆  Храм Св. Великомученика краља српског Стефана Дечанског види 

Београд - Црква Св. Стефана Дечанског
 ◆ Храм Св. Саве 34, 88, 289
 ◆ Изградња 369
 ◆ Дародавци 233
 ◆ Црква Св. Стефана Дечанског - Иконостас 35

•	 Bergoglio, Jorge Mario (1936-) види Фрања I, папа (1936-)
•	 Бергољо, Хорхе Марио (1936-) види Фрања I, папа (1936-)

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
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•	 Бећковић, Матија (1939-) 30
•	 Биљић, Анастасија (1955-) 2
•	 Биометријски системи идентификације 100, 108, 229
•	 Богословија Св. Кирила и Методија (Призрен) - Ниш 155
•	 Богословски дијалог 367
•	 Богословско-учитељска школа види Богословија Св. Кирила и Методија 

(Призрен)
•	 Богослужење - Опело 357
•	 Богуновић, Никанор (1952-) 76
•	 Божић

 ◆ Вулгаризација 73
 ◆ Прослава

 ◆ Историја 17, 311
 ◆ Хрватска 301, 302, 304, 305
 ◆ Црна Гора 255

•	 Бугарски, Ранко (1933-) 222
•	 Буловић, Иринеј (1947-) 40, 148

В
•	 Василије, владика (1938-) види Качавенда, Василије (1938-)
•	 Василије, зворничко-тузлански епископ (1938-) види Качавенда, 

Василије (1938-)
•	 Ватикан - Косовско питање 347
•	 Велимировић Николај, свети (1880-1956) види Велимировић, Николај 

(1880-1956)
•	 Велимировић, Николај (1880-1956) 3
•	 Велимировић, Николај (1880-1956) - Канонизација 4, 59, 125, 158, 219
•	 Веронаука - Србија 70
•	 Верске заједнице - Правни положај - Србија 248
•	 Верске секте - Србија 213
•	 Верски дијалог 367
•	 Верски празници - Ханука - Прослава - Србија 331
•	 Видовдан 19

 ◆ Политички аспект 81, 307
•	 Виловски, Симеон (1963-) 46, 95
•	 Власи - Србија 350
•	 Војно свештенство - Србија 121
•	 Војтила, Карол (1920-2005) види Јован Павле II, папа (1920-2005)
•	 Вранишковски, Јован (1966-) 10, 11, 31, 50, 107, 127, 166, 195, 242, 293, 356, 

361, 362
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Г

•	 Гавриловић, Иринеј (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930-)
•	 Газиместан 19
•	 Гајић, Гајо 136
•	 Гачић, Пахомије (1952-) 49, 137, 184, 206, 253, 260, 275, 282, 283
•	 Гибсон, Мел - „Страдање Iсусово“ 110
•	 градитељско наслеђе види Споменици културе
•	 Григорије, владика (1967-) види Дурић, Григорије (1967-)
•	 Григорије, захумско-херцеговачки епископ (1967-) види Дурић, Григорије 

(1967-)
•	 Грујић, Радослав (1878-1955) 239

Д
•	 Данас (дневни лист) 281, 310
•	 Дачић, Ивица (1966-) 282
•	 Демократија - Србија и Црна Гора 230
•	 Десничарске организације - Србија 252
•	 Дискриминација - Спречавање - Законодавство - Србија 97
•	 Добријевић, Иринеј (1955-) 69, 78
•	 Донација органа - Хришћански аспект 273
•	 Држава - Црква 262, 263, 340

 ◆ Македонија 371, 372
 ◆ Црна Гора 64, 123, 188, 256, 258, 330, 376

•	 Друштво - Црква 202, 309
 ◆ Србија 23, 25, 325

•	 Дубровник - Катедрала Узнесења Блажене Дјевице Марије 224
•	 Дурић, Григорије (1967-) 72, 146, 171, 221, 224, 264

Ђ
•	 Ђинђић, Зоран (1952-2003) 7, 217, 230
•	 Ђурић, Вељко (1953-) - „Шта ће у Сплиту Свети Сава“ 134
•	 Ђурић, Вељко Мишина (1953-) види Ђурић, Вељко (1953-)
•	 Ђуровић, Љиљана Хабјановић- (1953-) види Хабјановић-Ђуровић, 

Љиљана (1953-)

Е
•	 Екуменизам 79, 203, 235, 272, 295, 326
•	 екуменски покрет види Екуменизам
•	 Епархија рашко-призренска у егзилу 290, 354, 365

Master
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•	 Епархијски центар „Раде Неимар“ (Београд) 95
•	 Етимологија 366

Ж
•	 Жене - Православна Црква 342, 351

З
•	 Завет скромности - Православна Црква 344
•	 Задужбинарство 109

 ◆ Србија 118
•	 Зарубац, Небојша (1973-2012) 191

И
•	 Ioannes Paulus II, папа (1920-2005) види Јован Павле II, папа (1920-2005)
•	 Иринеј, аустралијско-новозеландски епископ (1955-) види Добријевић, 

Иринеј (1955-)
•	 Иринеј, бачки епископ (1947-) види Буловић, Иринеј (1947-)
•	 Иринеј, београдско-карловачки митрополит (1930-) види Иринеј, српски 

патријарх (1930-)
•	 Иринеј, владика (1947-) види Буловић, Иринеј (1947-)
•	 Иринеј, владика (1955-) види Добријевић, Иринеј (1955-)
•	 Иринеј, нишки епископ (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930-)
•	 Иринеј, пећки архиепископ (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930-)
•	 Иринеј, српски патријарх (1930-) 84, 85, 144, 331
•	 Иринеј, српски патријарх (1930-) - Устоличење 86, 223, 251
•	 Ислам 189
•	 историјски споменици види Споменици културе

Ј
•	 Јавно мнење

 ◆ Србија 313
 ◆ Српска Православна Црква 33
 ◆ 2004 234
 ◆ Социолошка истраживања - 2013 374

•	 Јакшић, Ђура (1832-1878) 243
•	 Jan Paweł II, папа (1920-2005) види Јован Павле II, папа (1920-2005)
•	 Јанковић, Ђорђе (1947-) 168
•	 Јањић, Јован (1963-) - „Будимо људи“ 36
•	 Јањић, Сава (1965-) 210, 276
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•	 Јасеновац (концентрациони логор) - 1941-1945 8, 231
•	 Јасеновац. Концентрациони логор види Јасеновац (концентрациони логор)
•	 Јевреји - Србија 331
•	 Јевтић, Атанасије (1938-) 67
•	 Јерменска Црква 228
•	 Јован Крститељ, свети (1пне-1в) 152
•	 Јован Павле II, папа (1920-2005) 5, 8, 231
•	 Јован Претеча Господњи, свети (1пне-1в) види Јован Крститељ, свети 

(1пне-1в)
•	 Јован, архиепископ (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, загребачко-љубљански и целе Iталије митрополит (1936-2014) 

види Павловић, Јован (1936-2014)
•	 Јован, загребачко-љубљански митрополит (1936-2014) види Павловић, 

Јован (1936-2014)
•	 Јован, митрополит (1936-2014) види Павловић, Јован (1936-2014)
•	 Јован, митрополит (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, охридски архиепископ (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, скопски митрополит (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јовановић, Пантелејмон (1974-) 170
•	 Јовић, Саво Б. (1954-) - „Свештеномученик епископ Варнава (Настић)“ 

197
•	 Јоханесбург - Црква Св. Апостола Томе 72, 170
•	 Јулијански календар - Реформа 129, 268
•	 Јустин Нови, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин Поповић, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин Ћелијски, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин, архимандрит (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	

К
•	 Калезић, Димитрије (1937-) 9
•	 Калпакијан, Воскан, арменски архиепископ 228
•	 Карађорђевић, Александар П., југословенски кнез (1926-) 193
•	 Карађорђевић, Александар, југословенски принц (1926-) види 

Карађорђевић, Александар П., југословенски кнез (1926-)
•	 Карађорђевић, Павле, југословенски кнез (1893-1976) 193
•	 Караџић, Јованка (1924-2005) 183
•	 Караџић, Радован (1945-) 51, 183, 198, 337
•	 Карић (породица) 211
•	 Качавенда, Василије (1938-) 179, 182, 253
•	 Кобасицијада ; Турија ; 2004 148, 266
•	 Конкордат
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 ◆ Југославија 295
 ◆ Србија 79, 190, 214, 235

•	 Конференција европских црква (Женева) 75
•	 Косово и Метохија - КФОР - Оружане снаге 196
•	 Косовска битка 1389 19
•	 Косовско питање 24, 77, 84, 162, 215, 271, 290, 291, 316, 340

 ◆ анализа дискурса види Косовско питање
 ◆ Дискурс анализа 222

•	 Крагујевац - Црква Св. Саве 261
•	 Крсно име - Политичке партије 187, 308
•	 културна баштина види Културна добра
•	 културна баштина, српска види Културна добра, српска
•	 Културна добра

 ◆ Конзервација 246, 262, 263, 278
 ◆ Међународна заштита - Косово и Метохија 279
 ◆ Рестаурација 246, 262, 263, 278

•	 Културна добра, српска - Хрватска 39
•	 културно наслеђе види Културна добра
•	 културно наслеђе, српско види Културна добра, српска

Л
•	 Лаврентије, аустралијско-новозеландски епископ (1936-) види 

Трифуновић, Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, владика (1936-) види Трифуновић, Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, западно-европски епископ (1936-) види Трифуновић, 

Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, шабачки епископ (1936-) види Трифуновић, Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, шабачко-ваљевски епископ (1936-) види Трифуновић, 

Лаврентије (1936-)
•	 Литургијска питања 339
•	 Ловћенац 29, 40, 62, 212
•	 Луковић, Зоран - „Верске секте“ 213

Љ
•	 Љуботина, Данило (1948-) 220
•	 Људска права - Кршење - Македонија 50, 107

М
•	 Макарија Соколичка (1940-) види Обрадовић, Макарија (1940-)
•	 Македонија - Унутрашња политика 370

Master
Sticky Note
-Дискурс анализа    (додати)



53

Н И Н  ·  ПРЕДМЕТНИ РЕГИС ТА Р

•	 Македонска Православна Црква 31, 50, 106, 107, 127, 166, 195, 356
•	 Манастир Бањска - Обнова 46
•	 Манастир Високи Дечани види Манастир Дечани
•	 Манастир Градац 116
•	 Манастир Девич 2
•	 Манастир Дечани 105, 271, 276
•	 Манастир Дубоки Поток 354, 365
•	 Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар) - „Подигнимо Ступове“ 126
•	 Манастир Ковиљ 119
•	 Манастир Крушедол 41
•	 Манастир Св. Георгија види Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар)
•	 Манастир Св. Ђорђа 243
•	 Манастир Св. Ђорђа види Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар)
•	 Манастир Св. Ђорђа на Липару види Манастир Св. Ђорђа
•	 Манастир Св. Јоаникија Девичког види Манастир Девич
•	 Манастир Св. Николаја види Манастир Соко Град
•	 Манастир Св. оца Николаја види Манастир Соко Град
•	 Манастир Св. Прохора Пчињског - Илинден - Прослава 6
•	 Манастир Св. Стефана (Бањска) види Манастир Бањска
•	 Манастир Св. Тројице (Пљевља) - Обнова 115
•	 Манастир Соко Град 167
•	 Манастир Соколица 112
•	 Манастир Сопоћани - Реликвије - Крађа 63, 314
•	 Манастир Ћелије 154
•	 Манастир Успења Пресвете Богородице (Мртвица) 275
•	 Манастир Хиландар

 ◆ Обнова 143, 207
 ◆ Пожар 102, 198, 300, 366

•	 Манастир Црна Река - Монаштво 363
•	 Манастири

 ◆ Војводина 194
 ◆ Уништавање - Косово и Метохија 185, 192, 209

•	 Маровић, Светозар (1955-) 5, 8, 231, 256
•	 међународна политика види Међународни односи
•	 Међународни односи

 ◆ Македонија 370
 ◆ Србија и Црна Гора - Ватикан 79

•	 Меморандум о Косову и Метохији 117, 310
•	 Меморандум о обнови објеката СПЦ на Косову и Метохији 124, 149,  

234, 279
•	 Мештровић, Иван (1883-1962) - „Видовдански храм“ 12, 45
•	 Милићевић, Коста (1877-1920) 35
•	 Мисионарство - Србија 160



Н И Н  ·  ПРЕДМЕТНИ РЕГИС ТА Р

54

•	 Мићевић, Филарет (1947-) 20, 140, 253, 282
•	 Мишић, Иларион 253
•	 Мишић, Јован види Мишић, Иларион
•	 Монархија - Историја - Србија 13
•	 Музеј Српске Православне Цркве (Загреб) 303
•	 Мухин, Николај Александрович (1955-) 80
•	 Мухин, Николай Александрович (1955-) види Мухин, Николај 

Александрович (1955-)

Н
•	 Насиље - Србија 204
•	 Наталитет - Србија 208
•	 Национални односи

 ◆ Срби - Косово и Метохија 292
 ◆ Хрватска 301, 302, 304, 305

•	 Никанор, аустралијско-новозеландски епископ (1952-) види Богуновић, 
Никанор (1952-)

•	 Никанор, банатски епископ (1952-) види Богуновић, Никанор (1952-)
•	 Никанор, владика (1952-) види Богуновић, Никанор (1952-)
•	 Николај Српски, свети (1880-1956) види Велимировић, Николај (1880-1956)
•	 Николај, владика (1880-1956) види Велимировић, Николај (1880-1956)
•	 Николај, жички епископ (1880-1956) види Велимировић, Николај  

(1880-1956)
•	 Николај, охридски епископ (1880-1956) види Велимировић, Николај 

(1880-1956)
•	 Николић, Томислав (1952-) 26
•	 НИН (недељни лист) 136
•	 Ниш - Биста патријарха Павла 174
•	 Нишки споразум 106
•	 Нова српска политичка мисао (часопис) 259
•	 Новине Врањске (Врање) 137, 184, 206, 260

О
•	 Обрадовић, Макарија (1940-) 112
•	 Омчикус, Марко (1947-) 246, 262, 263, 278
•	 Организација Уједињених нација за просвету, науку и културу види 

УНЕСКО
•	 Острво цвећа 201
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П

•	 Павле, београдско-карловачки митрополит (1914-2009) види Павле, 
српски патријарх (1914-2009)

•	 Павле, пећки архиепископ (1914-2009) види Павле, српски патријарх 
(1914-2009)

•	 Павле, рашко-призренски епископ (1914-2009) види Павле, српски 
патријарх (1914-2009)

•	 Павле, српски патријарх (1914-2009) 27,  44,  58, 93, 99, 101, 103, 114, 128, 
130, 132, 133, 135, 145, 159, 163, 164, 169, 172, 174, 177, 199, 240, 265, 322

•	 Павловић, Јован (1936-2014) 147, 303, 305
•	 Папе - Избори - 2013 205
•	 Парацрквене институције 274, 377

 ◆ Србија 29, 40, 47, 62, 212, 312, 352
 ◆ Црна Гора 122, 255, 330

•	 Пахомије, владика (1952-) види Гачић, Пахомије (1952-)
•	 Пахомије, врањски епископ (1952-) види Гачић, Пахомије (1952-)
•	 Перановић, Бранислав (1958-) 119, 191, 232, 249, 288, 296, 364
•	 Петровић, Миодраг М. (1936-) 218
•	 Пећина апостола Павла - Археолошка истраживања 168
•	 Пећка патријаршија 61, 86, 251
•	 побачај види Абортус
•	 Политичке злоупотребе 1
•	 Политички говор

 ◆ анализа дискурса види Политички говор – Дискурс анализа
 ◆ Дискурс анализа 222

•	 Поповић, Јустин (1894-1979) 154
•	 Пост - Православље 346
•	 права човека види Људска права
•	 Православље 189

 ◆ Африка 72, 170
 ◆ Чуда 261

•	 Православна иконографија 88, 289
•	 Православна Охридска Архиепископија 356

 ◆ Правни положај 71
•	 Православна Црква

 ◆ Католичка Црква види Православна Црква – Римокатоличка Црква
 ◆ Римокатоличка Црква 334, 359

•	 Православни центар за лечење зависности „Сретење“ (Јадранска 
Лешница) 191

•	 Први српски устанак 1804-1813 - Прослава - 2004 104
•	 Призренска богословија види Богословија Св. Кирила и Методија (Призрен)
•	 Приштина - Црква Св. Николе 89



Н И Н  ·  ПРЕДМЕТНИ РЕГИС ТА Р

56

Р

•	 Радић, Радмила (1958-) - „Патријарх Павле“ 130
•	 Радовић, Амфилохије (1938-) 7, 16, 67, 123, 162, 217, 230, 241,  253, 256, 

258, 275, 287, 297, 299, 318, 328, 329, 330, 337, 349
•	 Радосављевић, Артемије (1935-) 21, 95, 105, 124, 162, 178, 277, 290, 291, 

292, 327, 333, 335, 345, 354, 357, 365, 374
•	 Радосављевић, Јован (1927-) 156
•	 Радуловић, Милан (1948-) 138
•	 Растко Немањић (око 1174-1235) - „Законоправило“ види Сава, свети 

(око 1174-1235)
•	 Растко Немањић (око 1174-1235) - „Номоканон“ види Сава, свети  

(око 1174-1235)
•	 Ratzinger, Joseph (1927-) види Бенедикт XVI, папа (1927-)
•	 Рацингер, Јозеф (1927-) види Бенедикт XVI, папа (1927-)
•	 Румија - Црква Св. Тројице 318, 349

С
•	 Сава Немањић, свети (око 1174-1235) - „Законоправило“ види Сава, 

свети (око 1174-1235)
•	 Сава Немањић, свети (око 1174-1235) - „Номоканон“ види Сава, свети 

(око 1174-1235)
•	 Сава, архиепископ (око 1174-1235) - „Законоправило“ види Сава, свети 

(око 1174-1235)
•	 Сава, архиепископ (око 1174-1235) - „Номоканон“ види Сава, свети (око 

1174-1235)
•	 Сава, свети (око 1174-1235) - „Крмчија“ 218
•	 Сава, српски архиепископ (око 1174-1235) - „Законоправило“ види Сава, 

свети (око 1174-1235)
•	 Сава, српски архиепископ (око 1174-1235) - „Номоканон“ види Сава, 

свети (око 1174-1235)
•	 САНУ види Српска академија наука (Београд)
•	 Сбутега, Бранко (1952-2006) 299
•	 Свете тајне

 ◆ Крштење - Православна Црква 170
 ◆ Миропомазање - Православна Црква 170

•	 Светосавска химна 269, 286
•	 Сексуалност - Религијски аспект 351
•	 слава - Политичке партије види Крсно име
•	 Споменици културе - Међународна заштита - Косово и Метохија 306
•	 Срби

 ◆ Дијаспора 69
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 ◆ Покрштавање - Хрватска 147
 ◆ Прогони - Косово и Метохија 89, 185, 238

•	 Србија
 ◆ Друштвене прилике - 2013 237, 320
 ◆ Политичке прилике
 ◆ 2004 33
 ◆ 2013 24
 ◆ Црна Гора 299

•	 Српска академија наука (Београд) 340
•	 Српска Православна гимназија „Кантакузина Катарина Бранковић“ 

(Загреб) 250
•	 Српска Православна Епархија банатска (Вршац) 76
•	 Српска Православна Епархија бачка (Нови Сад) 148, 266
•	 Српска Православна Епархија будимљанско-никшићка (Никшић) – 

Дародавци 42
•	 Српска Православна Епархија будимска (Сентандреја) 53, 54, 56
•	 Српска Православна Епархија жичка (Краљево) 186
•	 Српска Православна Епархија захумско-херцеговачка (Требиње). 

Црквени суд 142
•	 Српска Православна Епархија милешевска (Пријепоље) – Орден Бели 

анђео - Добитници 282
•	 Српска Православна Епархија рашко-призренска (Призрен) 2, 77, 89, 

105, 124, 185, 196, 238, 271, 279, 306
 ◆ Донације - Злоупотреба 95, 374
 ◆ Монаштво 178

•	 Српска Православна Епархија средњоевропска (Химелстир) 348
•	 Српска Православна Митрополија загребачко-љубљанска (Загреб) 147, 301, 

302, 304, 305
•	 Српска Православна Митрополија карловачка (Сремски Карловци) 15
•	 Српска Православна Митрополија црногорско-приморска (Цетиње) 29, 

40, 62, 98, 200, 201, 212, 255, 258, 318, 330
•	 Српска Православна Црква

 ◆ Архијереји 120
 ◆ Божић - Прослава 151, 358
 ◆ Дародавци 211, 285
 ◆ Добротворна делатност 374
 ◆ Друштвени положај - Црна Гора 122
 ◆ Европска унија 161, 220
 ◆ ЕУ види Српска Православна Црква – Европска унија
 ◆  Католичка Црква види Српска Православна Црква – 

Римокатоличка Црква
 ◆ Косово и Метохија 292
 ◆ Косовско питање 66, 68, 117
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 ◆ Македонска Православна Црква 6, 11, 167, 176, 362, 371, 372
 ◆ мас-медији види Српска Православна Црква – Масовни медији
 ◆ Масовни медији 136, 281, 310
 ◆ mass media види Српска Православна Црква – Масовни медији
 ◆ Нова година - Прослава - Будимпешта 54
 ◆ Одликовања 267
 ◆ Посете - Ватикан 153, 244
 ◆ Правни положај 248
 ◆ Црна Гора 140, 150, 188, 236, 376
 ◆ Раскол 11, 31, 50, 71, 106, 107, 127, 166, 176, 195, 242, 293, 356, 361, 362
 ◆ Реликвије 152
 ◆ Реформа 173, 319
 ◆  Римокатоличка Црква 5, 79, 85, 92, 141, 153, 190, 214, 235, 244, 247, 

272, 295, 323, 343, 347
 ◆ Румунска Православна Црква 350
 ◆ Свеци - Канонизација 338
 ◆ Свештенство 375
 ◆ средства масовне комуникације види Српска Православна Црква
 ◆ Финанасирање 344, 373
 ◆ Црна Гора 90

•	 Српска Православна Црква. Информативна служба 136, 281, 310
•	 Српска Православна Црква. Свети Архијерејски Сабор 157, 345, 354

 ◆ 2011 341
 ◆ 2012 247
 ◆ 2013 270
 ◆ Избор патријарха 57, 58, 91, 94, 101, 113, 144, 175, 332, 378
 ◆ Косовско питање 165

•	 Српска Православна Црква. Свети Архијерејски Синод 131, 133, 135, 146, 
161, 179, 182

 ◆ Орден Св. Саве I реда - Добитници 138
 ◆ Орден Св. Саве II реда - Добитници 30, 87
 ◆ Посете - САД 221, 264

•	 Српска Православна Црква. Свети Архијерејски Синод 157
•	 старине види Споменици културе
•	 Стојчевић, Павле (1914-2009) види Павле, српски патријарх (1914-2009)
•	 Страдање Исусово (филм) 110

Т

•	 Тадић, Борис (1958-) 316
•	 Текелијанум (Будимпешта) - Обнова 53, 55
•	 Телевизија „Логос“ (Трстеник) 186
•	 Теодосије, владика (1963-) види Шибалић, Теодосије (1963-)

Master
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•	 Теодосије, липљански епископ (1963-) види Шибалић, Теодосије (1963-)
•	 Теодосије, рашко-призренски епископ (1963-) види Шибалић, Теодосије 

(1963-)
•	 Тоткас, Димитриос (1975-) 226
•	 Трифуновић, Лаврентије (1936-) 96, 322, 323, 324
•	 Трстеник - Црква Силаска Св. Духа на Апостоле - Иконостас - 

Рестаурација 43

У
•	 Уб - Црква Вазнесења Господњег 80
•	 Удружење „Атеисти Србије“ (Београд) 216, 317
•	 Уметност - Мотиви - Исус Христос 298
•	 УНЕСКО 306
•	 UNESCO види УНЕСКО
•	 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

види УНЕСКО

Ф
•	 Филарет, владика (1947-) види Мићевић, Филарет (1947-)
•	 Филарет, милешевски епископ (1947-) види Мићевић, Филарет (1947-)
•	 Фолић, Љубиша (1954-) - „Распето Косово“ 209
•	 Фонд за хуманитарно право (Београд) 1
•	 Francesco I, папа (1936-) види Фрања I, папа (1936-)
•	 Francis I, папа (1936-) види Фрања I, папа (1936-)
•	 Franciscus I, папа (1936-) види Фрања I, папа (1936-)
•	 Фрања I, папа (1936-) 272

Х
•	 Хабјановић-Ђуровић, Љиљана (1953-) 87
•	 Хелсиншки одбор за људска права у Србији (Београд) 52
•	 хомосексуализам види Хомосексуалност
•	 хомосексуалитет види Хомосексуалност
•	 Хомосексуалност 181, 336
•	 Хришћанство 265

 ◆ Етика 280
 ◆ Историја 160

Ц
•	 Цетињски манастир - Реликвије 111
•	 Црква

 ◆ Болести зависности - Лечење 119, 191, 232, 249, 288, 296, 364 
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 ◆ Држава 6, 9, 14, 37, 84, 85, 208, 215, 216, 259, 265, 280, 367
 ◆ Македонија 361
 ◆ Србија 38, 82, 83, 294, 315
 ◆ Србија и Црна Гора 173, 324
 ◆ Црна Гора 60, 115, 200, 257
 ◆ Друштво 18, 74, 85, 226, 227, 275, 280, 319, 320, 360
 ◆ Монархизам 32
 ◆ Монархија - Србија 28, 48, 245, 321
 ◆ Насиље 191, 204, 232, 249, 288, 296, 364
 ◆ Образовање 250
 ◆ Опорезивање - Србија 374
 ◆  Политика 22,  32, 37, 65, 67, 97, 114, 131, 132, 135, 169, 223, 225, 290, 355, 360
 ◆ Македонија 176
 ◆ Русија 353
 ◆ Политичари 26
 ◆ Сексуалне слободе 368
 ◆ Србија 181, 336, 351
 ◆ Спорт 171
 ◆ Филм 110

•	 Цркве
 ◆ Војводина 194
 ◆ Уништавање - Косово и Метохија 185, 192, 209

•	 Црквена имовина 109
 ◆ Крађа 139
 ◆ Реституција 139
 ◆ Црна Гора 201
 ◆ Уништавање 139
 ◆ Црна Гора 150, 236, 258

•	 Црквене таксе 373
•	 Црна Гора - Ватикан 98
•	 Црногорска православна црква 29, 40, 62, 212, 255, 330

Ш
•	 Шибалић, Теодосије (1963-) 105
•	 Штрајк глађу 26

W
•	 Wojtyła, Karol (1920-2005) види Јован Павле II, папа (1920-2005)
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VREME
Библиографске јединице

1 
А., Д. 
    Kopernikanski obrt / D. A. 
У: Vreme. - ISSN 0353-8028. -  Br. 747 
(28.04.2005), str. 13.

2 
АНАСТАСИЈЕВИЋ, Дејан 
    Kruna, mač i mantija / Dejan 
Anastasijević. 
// Br. 685 (19.02.2004), str. 26.

3 
АНГЕЛОВСКИ, Иван 
    Gresi “čika Jove” / Ivan Angelovski. 
// Br. 841 (15.02.2007), str. 6.

4 
БИГОВИЋ, Радован 
    Zajednički evropski dom / Radovan 
Bigović. 
// Br. 1054 (17.03.2011), str. 5.

5 
БЛАГОЈЕВИЋ, Предраг 
    Sunce, Zemlja i Niš / Predrag 
Blagojević. 
// Br. 818 (07.09.2006), str. 61.

6 
     BLAGOSLOV za kameru / NN. 
// Br. 917 (31.07.2008), str. 6.

7 
БОАРОВ, Димитрије 
    Modernizacija spasiteljstva / 
Dimitrije Boarov. 
// Br. 1161 (04.04.2013), str. 26.

8 
БУБЊЕВИЋ, Слободан 
    Debata na koju Darvin nije došao / 
Slobodan Bubnjević. 
// Br. 894 (21.02.2008), str. 36.

9 
    JEDNAČINA dogme / Slobodan 
Bubnjević. 
// Br. 744 (07.04.2005), str. 66.

10 
     BUDUĆNOST / NN. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 7.

11 
ВАСИЋ, Биљана 
    Brojčani kod našte srca / Biljana 
Vasić. 
// Br. 1171 (13.06.2013), str. 70.

12 
ВАСИЋ, Бранка 
    Jovanov slučaj / Branka Vasić. 
// Br. 762 (11.08.2005), str. 16.

13 
ВАСОВИЋ-Мекина, Светлана 
    Muke po Janezu / Svetlana Vasović-
Mekina. 
// Br. 776 (17.11.2005), str. 16.

14 
ВЕЉОВИЋ, Зоран 
    Mrsni post negacija hrišćanskog 
Boga / Zoran Veljović. 
// Br. 828 (16.11.2006), str. 75.
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15 
ВЕЉОВИЋ, Зоран 
    Pogledaj dom svoj, anđele / Zoran 
Veljović. 
// Br. 728 (09.12.2004), str. 76.

16 
    SPALITE diplome / Zoran Veljović. 
// Br. 709 (29.07.2004), str. 61.

17 
    CRKVA i zakoni / Zoran Veljović. 
// Br. 765 (01.09.2005), str. 61.

18 
    ŠTA je sveto / Zoran Veljović. 
// Br. 688 (04.03.2004), str. 77.

19 
ВИТКОВИЋ, Предраг 
    Politizacija kanonizacije / Predrag 
Vitković. 
// Br. 648 (05.06.2003), str. 76.

20 
     VLASNIŠTVO / NN. 
// Br. 684 (12.02.2004), str. 4.

21 
ВУЈИЧИЋ, Чедомир 
    Da li je Srbija sekularna država / 
Čedomir Vujičić. 
// Br. 986 (26.11.2009), str. 67.

22 
ГЕОРГИЈЕВ, Слободан 
    Vujanović po treći put / Slobodan 
Georgijev. 
// Br. 1162 (11.04.2013), str. 56.

23 
    GOSPODARI ulice / Slobodan 
Georgijev. 
// Br. 977 (24.09.2009), str. 13.

24 
    RASKOL / S.[Slobodan] Georgijev. 
// Br. 851 (26.04.2007), str. 6.

25 
ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Јована 
    Podsetnik za ispovest / J. G. [Jovana 
Gligorijević]. 
// Br. 967 (16.07.2009), str. 4.

26 
    BAL pomračenih umova / Jovana 
Gligorijević. 
// Br. 744 (07.04.2005), str. 36.

27 
    VEKOVI prolaze, “oni dani” nikad / 
Jovana Gligorijević. 
// Br. 1198 (19.12.2013), str. 24.

28 
    VLASNICI i korisnici ovozemaljski / 
Jovana Gligorijević. 
// Br. 994 (21.01.2010), str. 20.

29 
    ZAŠTO su nasilnici jači od države / 
Jovana Gligorijević. 
// Br. 1135 (04.10.2012), str. 12.

30 
    MEHANIZAM jedne vlasti / Jovana 
Gligorijević. 
// Br. 1169 (30.05.2013), str. 12.
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31 
    PLAČ majke Božje / Jovana 
Gligorijević. 
// Br. 736 (10.02.2005), str. 28.

32 
    POBEDNICI sramne bitke / Jovana 
Gligorijević. 
// Br. 1083 (06.10.2011), str. 20.

33 
    POSLOVI i priključenija vladika 
srpskih / Jovana Gligorijević, Zoran 
Majdin. 
// Br. 937 (18.12.2008), str. 10.

34 
    POTPISNICI nesporazuma i šire / 
Jovana Gligorijević. 
// Br. 1166 (09.05.2013), str. 8.

35 
    SMRT od teške ruke iz Crne Reke / 
Jovana Gligorijević. 
// Br. 1127 (09.08.2012), str. 20.

36 
    EVROPA ili ovce / Jovana 
Gligorijević. 
// Br. 949 (12.03.2009), str. 14.

37 
ГРАОВАЦ, Игор 
    O krivotvorenju istorijskih činjenica 
/ intervju Igor Graovac ; [razgovor 
vodila] Tatjana Tagirov. 
// Br. 751 (26.05.2005), str. 28.

38 
ГРУЈИЋ, Драгослав 
    Bojkot i preuzimanje / Dragoslav 
Grujić. 
// Br. 896 (06.03.2008), str. 4.

39 
ДЕДОВИЋ, Срећко 
    Smederevski platani / Srećko 
Dedović. 
// Br. 675 (11.12.2003), str. 60.

40 
     DELFINA Rajić, Miloš 
Timotijević: Manastiri Ovčarsko-
kablarske klisure / NN. 
// Br. 1145 (13.12.2012), str. 60.

41 
ДИДАНОВИЋ, Вера 
    Obnova i strahovi / Vera Didanović. 
// Br. 749 (12.05.2005), str. 10.

42 
     DIJASPORA / NN. 
// Br634. (27.02.2003), str. 4.

43 
ДОНЧИЋ, Никола 
    Piši, pa briši / Nikola Dončić. 
// Br. 897 (13.03.2008), str. 24.

44 
     DR Radovan Bigović (1956-
2012) / NN. 
// Br. 1124 (19.07.2012), str. 59.

45 
     DRNDA / NN. 
// Br. 690 (18.03.2004), str. 4.

46 
ДРЧЕЛИЋ, Зора 
    Prorok iz Bajčetine / Zora Drčelić. 
// Br. 1153 (07.02.2013), str. 24.
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47 
ДУРИЋ, Григорије 
    Povratak u Mostar / intervju 
Grigorije, vladika zahumsko-
hercegovački ; [razgovor vodila]  
Jelena Jorgačević. 
// Br. 1047 (27.01.2011), str. 18.

48 
ЂОРЂЕВИЋ, Мирко 
    Nevolje s pluralizmom / Mirko 
Đorđević. 
// Br. 629 (23.01.2003), str. 30.

49 
ЂОРЂЕВИЋ, Мирко 
    Svetitelj naših deoba / Mirko 
Đorđević. 
// Br. 647 (29.05.2003), str. 23.

50 
     EPISKOP / NN. 
// Br. 644 (08.05.2003), str. 5.

51 
     EPISKOP lipljanski Jovan / NN. 
// Br. 1147/1148 (27.12.2012), str. 3.

52 
Ж., Д. 
    A sad svako na svoju stranu / D. Ž. 
// Br. 719 (07.10.2004), str. 10.

53 
ЖАРКОВИЋ, Драгољуб 
    Bondstil ne sme pasti - Vučić je 
realista kad moli Amerikance da 
ostanu na Kosovu i to je, izgleda, 
jedina srpska platforma /  
Dragoljub Žarković. 
// Br. 1145 (13.12.2012), str. 8.

54 
    BORIS Tadić i njegovi grebu po 
dnu kazana u kome se krčka narodno 
poverenje a državna politika svodi 
se na deklamovanje o korupciji i 
bezviznom režimu /  
Dragoljub Žarković. 
// Br. 962 (11.06.2009), str. 10.

55 
    DAČIĆ u haremu / Dragoljub 
Žarković. 
// Br. 1164/1165 (25.04.2013), str. 4.

56 
    ŽANDAR i tri asa - Dačić da se 
odrekne policije, Vučić vojske, a 
Dinkić će da baca novčić jer sam ne 
može racionalno da odluči koje mu je 
ministarstvo milije /  
Dragoljub Žarković. 
// Br. 1176 (18.07.2013), str. 6.

57 
    SVA jaja u jednoj korpi – da li su 
tajkuni skovali zaveru protiv evropskih 
interesa Srbije / Dragoljub Žarković. 
// Br. 849 (12.04.2007), str. 4.

58 
    VOLITE li Hilandar u potrebnoj 
meri / Ljubomir Živkov. 
// Br. 860 (28.06.2007), str. 47.

59 
    DRŽAVA blagostanja / Ljubomir 
Živkov. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 55.

60 
    IRINEJSKO poluostrvo / Ljubomir 
Živkov. 
// Br. 1061 (05.05.2011), str. 53.
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    ODBAČENI koncepti / Ljubomir 
Živkov. 
// Br. 1083 (06.10.2011), str. 45.

62 
    CARSKE mrvice / Ljubomir Živkov. 
// Br. 1188 (10.10.2013), str. 43.

63 
     ZAHARIJE Marković / NN. 
// Br. 654 (10.07.2003), str. 32.

64 
ЗГАГА, Бруно 
    Sestro, kad će plata / Bruno Zgaga. 
// Br. 800 (04.05.2006), str. 77.

65 
     I krštenje i venčanje / NN. 
// Br. 972 (20.08.2009), str. 7.

66 
ИВАЊИ, Иван 
    Restitucija imanja i simvol vere / 
Ivan Ivanji. 
// Br. 1188 (10.10.2013), str. 60.

67 
ИЛИЋ, Драган 
    Zeleno mastilo / Dragan Ilić. 
// Br. 930 (30.10.2008), str. 77.

68 
    LOPATANJE / Dragan Ilić. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 48.

69 
    NAJZABRINUTIJI Srbin uopšte / 
Dragan Ilić. 
// Br. 722 (28.10.2004), str. 41.

70 
    NEBESKA vojska / Dragan Ilić. 
// Br. 1085 (20.10.2011), str. 68.

71 
    ROMEO i Julija / Dragan Ilić. 
// Br. 1167 (16.05.2013), str. 55.

72 
ИЛИЋ, Предраг 
    Opasne greške / Predrag Ilić. 
// Br. 762 (11.08.2005), str. 18.

73 
     INJEKCIJA / NN. 
// Br. 670 (06.11.2003), str. 6.

74 
     IRINEJ, / NN. 
// Br. 1178 (01.08.2013), str. 35.

75 
Ј., Ј. 
    Katakomba na Vračaru / J. J. 
// Br. 1053 (10.03.2011), str. 7.

76 
ЈАНКОВИЋ, Зорица 
    Dan kada su letele kamilavke / 
Zorica Janković. 
// Br. 863 (19.07.2007), str. 38.

77 
    OBNOVA stare slave i toržestva / 
Zorica Janković. 
// Br. 1026 (02.09.2010), str. 74.

78 
    PRED patrijarha i car stupa gologlav 
/ Zorica Janković. 
// Br. 869 (30.08.2007), str. 30.
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79 
ЈАНКОВИЋ, Саша 
    Batinama nije mesto u XXI veku 
/ intervju Saša Janković ; [razgovor 
vodila] Jasmina Lekić. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 14.

80 
ЈЕЛИСАВАЦ, Златко 
    Zastava, sopstvenost i drugi / Zlatko 
Jelisavac. 
// Br. 755 (23.06.2005), str. 14.

81 
     JEČAM žela... / NN. 
// Br. 797 (13.04.2006), str. 4.

82 
ЈОВАНОВИЋ, Јован 
    Krov svemu / Jovan Jovanović. 
// Br. 711 (12.08.2004), str. 75.

83 
ЈОКИЋ, Саша 
    Kad Jelenko jezdi / Saša Jokić. 
// Br. 869 (30.08.2007), str. 73. 

84 
ЈОРГАЧЕВИЋ, Јелена 
    Aksios, pomiritelju / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1031 (07.10.2010), str. 20.

85 
    BEZ teških odluka / J.[Jelena] 
Jorgačević. 
// Br. 1065 (31.05.2011), str. 5.

86 
    VLADIKA i njegovi hajduci / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1015 (17.06.2010), str. 14.

87 
    VLADIKE i njihove deobe / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1100 (02.02.2012), str. 26.

88 
    ĐUKANOVIĆ kao Henri VIII / 
Jelena Jorgačević. 
// Br. 1064 (26.05.2011), str. 14.

89 
    EHO nebeske pesme / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1098 (19.01.2012), str. 48.

90 
    ZA kim zvona zvone / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1021 (29.07.2010), str. 18.

91 
    IGUMANI i vladike / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1012 (27.05.2010), str. 20.

92 
    IZBOR patrijarha u dnevnoj štampi 
/ Jelena Jorgačević. 
// Br. 994 (21.01.2010), str. 18.

93 
    KAD vladike vladaju / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1103 (22.03.2012), str. 26.

94 
    KAKO je otišao Vasilije Kačavenda / 
Jelena Jorgačević. 
// Br. 1164/1165 (25.04.2013), str. 18.



67

V R E M E  ·  БиБлиограф ске јединице

95 
    KO dolazi po đavola / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 920 (21.08.2008), str. 66.

96 
    MONAH Artemije i njegov slučaj / 
Jelena Jorgačević. 
// Br. 1038 (25.11.2010), str. 18.

97 
    NEPRIZNATI neka se udalji / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1036 (11.11.2010), str. 26.

98 
    RADOVAN Bigović / J.[Jelena] 
Jorgačević. 
// Br. 1118 (07.06.2012), str. 32.

99 
    SLIČAN sličnog odlikuje / Jelena 
Jorgačević. 
// Br. 1084 (13.10.2011), str. 22.

100 
    SLUČAJ vladike Artemija i posledice 
/ Jelena Jorgačević. 
// Br. 1010 (13.05.2010), str. 18.

101 
    SLUČAJEVI, zakoni i njihova 
tumačenja / Jelena Jorgačević. 
// Br. 1070 (07.07.2011), str. 20.

102 
    HAJDUK vladika / Jelena Jorgačević. 
// Br. 1037 (18.11.2010), str. 20.

103 
    ČEKAJUĆI nove vladike / J.[Jelena] 
Jorgačević. 
// Br. 1063 (19.05.2011), str. 5.

104 
     JUSTIN je fino mirisao / NN. 
// Br. 694 (15.04.2004), str. 24.

105 
КАЛИЈАДИС, Ђорђе 
    Crkveni beli medved / Đorđe 
Kalijadis. 
// Br. 873 (27.09.2007), str. 75.

106 
КАРАНОВИЋ, Првослав 
    Ubijanje boga lopatom / Prvoslav 
Karanović. 
// Br. 959 (21.05.2009), str. 20.

107 
     KASARNA / NN. 
// Br. 633 (20.02.2003), str. 4.

108 
КИКОВИЋ, Милан 
    Napinjanje dogme / Milan Kiković. 
// Br. 1054 (17.03.2011), str. 76.

109 
КОВАЧЕВИЋ, Бојана 
    Vera i nauka / Bojana Kovačević. 
// Br. 1054 (17.03.2011), str. 76.

110 
КОСАНОВИЋ, Зоран 
    Raj za krštene / Zoran Kosanović. 
// Br. 946 (19.02.2009), str. 8.

111 
КОСТИЋ, Слободан 
    Ime je znak / Slobodan Kostić. 
// Br. 740 (10.03.2005), str. 46.
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112 
    ISKUŠAVANJE granica vere / 
Slobodan Kostić. 
// Br. 834/835 (28.12.2006), str. 37.

113 
    PRIZNANJE i kvazidržava / 
Slobodan Kostić. 
// Br. 871 (13.09.2007), str. 16.

114 
    RAMPA za druga popa / Slobodan 
Kostić. 
// Br. 868 (23.08.2007), str. 24.

115 
    SPORNO slovo u crkvenom 
kalendaru / Slobodan Kostić. 
// Br. 647 (29.05.2003), str. 20.

116 
     KULTURA Srba u Dubrovniku 
1790-2010. / NN. 
// Br. 1128 (16.08.2012), str. 56.

117 
ЛАЗИЋ, Јасмина 
    Sve po pravilu, ali / Jasmina Lazić. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 14.

118 
     LETAK / NN. 
// Br. 629 (23.01.2003), str. 4.

119 
М., М. 
    Batinanje u Crnoj Reci / M. M. 
// Br. 991/992 (29.12.2009), str. 14.

120 
М., М. 
    Oproštaj od patrijarha Pavla / M. M. 
// Br. 991/992 (29.12.2009), str. 11.

121 
МАЈДИН, Зоран 
    Anatemom na kobasicu / Zoran 
Majdin. 
// Br. 687 (26.02.2004), str. 30.

122 
    VERSKE slobode u raljama politike 
/ Zoran Majdin. 
// Br. 681 (22.01.2004), str. 29.

123 
    DOSTOJAN naslednik svog 
prethodnika / Zoran Majdin. 
// Br. 995 (28.01.2010), str. 24.

124 
    ŽUČ u čaši meda / Zoran Majdin. 
// Br. 1167 (16.05.2013), str. 14.

125 
    JEDNO te isto / Zoran Majdin. 
// Br. 856 (31.05.2007), str. 37.

126 
    MNOGO buke ni oko šta / Zoran 
Majdin. 
// Br. 897 (13.03.2008), str. 24.

127 
    MRSNI post / Zoran Majdin. 
// Br. 827 (09.11.2006), str. 64.

128 
    NASLEDNICI sveca koji je hodao / 
Zoran Majdin. 
// Br. 985 (19.11.2009), str. 16.

129 
    NEČASTIVI u čipu / Zoran Majdin. 
// Br. 837 (18.01.2007), str. 19.
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130 
    NOVI sjaj svetinje / Zoran Majdin. 
// Br. 744 (07.04.2005), str. 28.

131 
    OBNAVLJANJE Stupova /  
Zoran Majdin. 
// Br. 642 (23.04.2003), str. 64.

132 
    ODŽAK i domaćin / Zoran Majdin. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 71.

133 
    PAD nedodirljivog vladike /  
Zoran Majdin. 
// Br. 998 (18.02.2010), str. 16.

134 
    PUNE šake brada / Zoran Majdin. 
// Br. 921 (28.08.2008), str. 20.

135 
    RETRO u modi / Zoran Majdin. 
// Br. 764 (25.08.2005), str. 36.

136 
    SABORNOST i zbunjenost /  
Zoran Majdin. 
// Br. 908 (29.05.2008), str. 15.

137 
    SAMOUPRAVNI feudalizam / 
Zoran Majdin. 
// Br. 629 (23.01.2003), str. 28.

138 
    SVETI duh na tajnom zadatku / 
Zoran Majdin. 
// Br. 994 (21.01.2010), str. 12.

139 
    U susret raskolu / Zoran Majdin; 
[Zorica Janković]. – Sadrži i: Pred 
izborom 45. patrijarha na tronu  
Svetog Save: Apostolski izbor/  
Zorica Janković. 
// Br. 907 (22.05.2008), str. 26.

140 
    ULJEZ u “Crnoj Reci” / Zoran 
Majdin ; [Prvoslav Karanović]. – 
Sadrži i: Slučaj Crna Reka : početak 
sudskog epiloga/ Prvoslav Karanović. 
// Br. 977 (24.09.2009), str. 18.

141 
    CRKVENA prašina / Zoran Majdin. 
// Br. 788 (09.03.2006), str. 18.

142 
    ČIJI je Beli anđeo? / Zoran Majdin. 
// Br. 681 (22.01.2004), str. 26.

143 
    ŠTO vam se šapne na uho, 
propovedajte sa krovova /  
Zoran Majdin. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 16.

144 
МАРЈАНОВИЋ, Славољуб 
    Vole, ne vole / Slavoljub Marjanović. 
// Br. 785 (19.01.2006), str. 74.

145 
МАРКОВИЋ, Пеђа 
    Ljudi, a ne crkva / Peđa Marković. 
// Br. 669 (30.10.2003), str. 60.
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146 
МАРКОВИЋ, Радмило 
    Šta tu deca rade /  
Radmilo Marković. 
// Br. 1085 (20.10.2011), str. 16.

147 
МИЛАНОВИЋ, Ивана 
    Sveta tajna / I.[Ivana] Milanović. 
// Br. 847 (29.03.2007), str. 6.

148 
МИЛАНОВИЋ-Храшовец, Ивана 
    Filaret se okrenuo i otišao / Ivana 
Milanović-Hrašovec. 
// Br. 794 (23.03.2006), str. 28.

149 
МИЛЕНКОВИЋ, Иван 
    Namet i posledice / Ivan Milenković. 
// Br. 785 (19.01.2006), str. 75.

150 
МИЛЕНКОВИЋ, Надежда 
    Rat za mir / Nadežda Milenković. 
// Br. 776 (17.11.2005), str. 9.

151 
МИЛИЧИЋ, Владимир 
    Budimo precizni / Vladimir Miličić. 
// Br. 669 (30.10.2003), str. 60.

152 
МИЛОВАНОВИЋ, Владимир 
    Usnio sam strašan san / Vladimir 
Milovanović. 
// Br. 724 (11.11.2004), str. 73.

153 
МИЛОВАНОВИЋ, Милан 
    Tendenciozni predlog: vodovod / 
Milan Milovanović. 
// Br. 740 (10.03.2005), str. 59.

154 
МИЛОШЕВИЋ, Милан 
    Glas naroda Crnoj Reci /  
Milan Milošević. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 20.

155

    KAD naprednjak složno glasa protiv 
Miška i Đilasa / Milan Milošević. 
// Br. 1199/1200 (26.12.2013), str. 8.

156 
    LJUTNJA i razum /  
Milan Milošević. 
// Br. 894 (21.02.2008), str. 10.

157 
    MALI teški koraci /  
Milan Milošević. 
// Br. 743 (31.03.2005), str. 14.

158 
    PETA briselska runda /  
Milan Milošević. 
// Br. 1155 (21.02.2013), str. 10.

159 
    REPUBLIKANSKA sahrana 
poslednjeg kralja / Milan Milošević. 
// Br. 1168 (23.05.2013), str. 22.

160 
МИТРОВИЋ, Петар 
    Sloboda i pravo / Petar Mitrović. 
// Br. 629 (23.01.2003), str. 60.

161 
МЛАДЕНОВИЋ, Младен 
    I Srbin, pride / Mladen Mladenović. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 77.
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162 
МЛАКАР, Мирко 
    Hrišćanstvo: kako postati svetac / 
Mirko Vid Mlakar. 
// Br. 647 (29.05.2003), str. 20.

163 
НЕБРИГИЋ, Чедомир 
    Crkveni biznis na ovoj strani Drine / 
Čedomir Nebrigić. 
// Br. 1048 (03.02.2011), str. 75.

164 
НЕДЕЉКОВИЋ, Марко 
    Duhovnost na društvenoj mreži / 
Marko Nedeljković. 
// Br. 1061 (05.05.2011), str. 42.

165 
     NEDOGLED / NN. 
// Br. 667 (16.10.2003), str. 7.

166 
ОБРАДОВИЋ, Бошко 
    Šta vole mladi / Boško Obradović. 
// Br. 723 (04.11.2004), str. 56.

167 
ОГЊЕВИЋ, Тамара 
    Krst nad Dukljom /  
Tamara Ognjević. 
// Br. 707 (15.07.2004), str. 22.

168 
ОГЊЕВИЋ, Тамара 
    Sila Boga ne moli /  
Tamara Ognjević. 
// Br. 709 (29.07.2004), str. 22.

169 
ОМЧИКУС, Марко 
    Filaret i ribnjak / Marko Omčikus. 
// Br. 676 (18.12.2003), str. 60.

170 
     OTKRIĆE / NN. 
// Br. 829 (23.11.2006), str. 8.

171 
ПАВИЋ, Ранко 
    Sadržaji duše / Ranko Pavić. 
// Br. 675 (11.12.2003), str. 60.

172 
ПАВЛОВИЋ, Ранко 
    Jovan pusti i druga pitanja /  
Ranko Pavlović. 
// Br. 873 (27.09.2007), str. 75.

173 
ПАНИЋ, Иван 
    Čuvari i ovce / Ivan Panić. 
// Br. 725 (18.11.2004), str. 75.

174 
ПАНЧИЋ, Теофил 
    Gde Zeka pije vodu / Teofil Pančić. 
// Br. 1132 (13.09.2012), str. 37.

175 
    DEMONI u voznom parku /  
Teofil Pančić. 
// Br. 741 (17.03.2005), str. 29.

176 
    DOŠ’O Maca na vratanca /  
Teofil Pančić. 
// Br. 766 (08.09.2005), str. 25.

177 
    EKSTREMNO sendvičarenje /  
Teofil Pančić. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 32.
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178 
    MALA glava, golemi udovi /  
Teofil Pančić. 
// Br. 690 (18.03.2004), str. 31.

179 
    MARKOV test i Ristin kontekst / 
Teofil Pančić. 
// Br. 1053 (10.03.2011), str. 32.

180 
    MUDRACI i tirani / Teofil Pančić. 
// Br. 996 (04.02.2010), str. 41.

181 
    NUSPOJAVE: lustriranje Sotone / 
Teofil Pančić. 
// Br. 722 (28.10.2004), str. 31.

182 
    OŠTEĆENJE mozga / Teofil Pančić. 
// Br. 990 (24.12.2009), str. 35.

183 
    POBOŽNICI i bezbožnici /  
Teofil Pančić. 
// Br. 785 (19.01.2006), str. 43.

184 
    POPOVANJE, nekom radovanje / 
Teofil Pančić. 
// Br. 869 (30.08.2007), str. 33.

185 
    RIZU imaš, ličnu kartu nemaš / 
Teofil Pančić. 
// Br. 851 (26.04.2007), str. 39.

186 
    SVETOSAVSKA pretplata / Teofil 
Pančić. 
// Br. 784 (12.01.2006), str. 47.

187 
    CENTRALNI arhikomitet /  
Teofil Pančić. 
// Br. 905 (08.05.2008), str. 33.

188 
ПЕРОВИЋ, Латинка 
    Ostrašćenost je naša druga priroda 
/ intervju Latinka Perović ; [razgovor 
vodila] Tamara Nikčević. 
// Br. 1176 (18.07.2013), str. 12.

189 
ПЕТРОВИЋ, Богдан 
    A ko mene pita? / Bogdan Petrović. 
// Br. 787 (02.02.2006), str. 75.

190 
ПЕТРОВИЋ, Петар 
    Malo i mnogo / Petar Petrović. 
// Br. 938 (25.12.2008), str. 93.

191 
     POKAJANJE / NN. 
// Br. 687 (26.02.2004), str. 6.

192 
     POMOĆ / NN. 
// Br. 692 (01.04.2004), str. 7.

193 
ПОПОВИЋ, Владимир 
    Insajder o “Insajderu” / intervju 
Vladimir Beba Popović ; [razgovor 
vodio] Dejan Anastasijević. 
// Br. 736 (10.02.2005), str. 10.

194 
ПОПОВИЋ, Ружица 
    Bilo nekad... / Ružica Popović. 
// Br. 787 (02.02.2006), str. 75.
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195 
     POPULIZAM: urušavanje 
demokratskih vrednosti. – Preneto. 
// Br. 1176 (18.07.2013), str. 24.

196 
     PREPORUKA / NN. 
// Br. 675 (11.12.2003), str. 4.

197 
     PROPUST / NN. 
// Br. 914 (10.07.2008), str. 5.

198 
ПУШИЋ, Владан 
    Novac i hrišćanstvo / Vladan Pušić. 
// Br. 862 (12.07.2007), str. 75.

199 
РАДМИЛОВИЋ, Дамњан 
    Licemerje / Damnjan Radmilović. 
// Br. 1128 (16.08.2012), str. 77.

200 
РАДОЈЧИН, Драган 
    Pet vekova “druge Studenice” / 
Dragan Radojčin. 
// Br. 972 (20.08.2009), str. 24.

201 
РАНКОВИЋ, Игор 
    Iznad zakona / Igor Ranković. 
// Br. 922 (04.09.2008), str. 75.

202 
    KAKVIH sve popova ima / Igor 
Ranković. 
// Br. 695 (22.04.2004), str. 59.

203 
    HOMEINI i Jeftić / Igor Ranković. 
// Br. 687 (26.02.2004), str. 60.

204 
РАНКОВИЋ, Љубомир 
    Pred izazovima vremena /  
Ljubomir Ranković. 
// Br. 647 (29.05.2003), str. 23.

205 
     RASKOLNICI / NN. 
// Br. 703 (17.06.2004), str. 6.

206 
РАШКОВИЋ-Ивић, Санда 
    Gutanje gorkih pilulaa / intervju 
Sanda Rašković-Ivić ; [razgovor vodio] 
Zoran Majdin. 
// Br. 806 (15.06.2006), str. 20.

207 
     REKORDNA donacija za hram / NN. 
// Br. 891 (31.01.2008), str. 7.

208 
РУДИЋ, Мирко 
    Sloboda da se ima ili nema /  
Mirko Rudić. 
// Br. 1154 (14.02.2013), str. 20.

209 
РУДОРИЧ, Недјељко 
    Mitropolit za sva vremena / 
Nedjeljko Rudorič. 
// Br. 806 (15.06.2006), str. 16.

210 
С., Т. 
    Pismo / T. S. 
// Br. 930 (30.10.2008), str. 6.

211 
     SABOR / NN. 
// Br. 645 (15.05.2003), str. 7.
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212 
     SVETSKA tajnost / NN. 
// Br. 810 (13.07.2006), str. 8.

213 
СЕИЗОВА, Соња 
    Monasi komandosi / Sonja Seizova. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 72.

214 
СКРОЗА, Тамара 
    Akademsko sebeukidanje /  
Tamara Skrozza. 
// Br. 722 (28.10.2004), str. 22.

215 
    EGZORCIZAM u Zmaj Jovinoj / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 817 (31.08.2006), str. 24.

216 
    ZA i protiv, uzimala i davala / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 832 (14.12.2006), str. 26.

217 
    ISKUŠENJE, ispovest, posledice / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 628 (16.01.2003), str. 20.

218 
    KAKO je zapaljen Hilandar / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 690 (18.03.2004), str. 24.

219 
    LOPATE, batine i jeftino 
politikanstvo / Tamara Skrozza. 
// Br. 981 (22.10.2009), str. 20.

220 
    NOĆ i plamen / Tamara Skrozza. 
// Br. 691 (25.03.2004), str. 22.

221 
    POŽAR stoleća / Tamara Skrozza. 
// Br. 689 (11.03.2004), str. 68.

222 
    PREDIZBORNO hodočašće / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 676 (18.12.2003), str. 14.

223 
    SA ocem na batinanje / Tamara 
Skrozza. – Sadrži i: Antrfile sa 
tekstovima više autora. 
// Br. 960 (28.05.2009), str. 8.

224 
    SKROMNOST i tumačenja / Tamara 
Skrozza, Dokumentacioni centar 
“Vreme”. 
// Br. 781 (22.12.2005), str. 20.

225 
    TAMJAN, zastara i razrešenje / 
Tamara Skrozza. 
// Br. 872 (20.09.2007), str. 46.

226 
СЛАВКОВИЋ, Оливера 
    Najbolji neprijatelji / Olivera 
Slavković. 
// Br. 1014 (10.06.2010), str. 77.

227 
СОТИРОВИЋ, Владислав Б. 
    Zar baš posle Dečana / Vladislav B. 
Sotirović. 
// Br. 962 (11.06.2009), str. 74.

228 
     SPC / NN. 
// Br. 651 (19.06.2003), str. 5.
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229 
     SRBIJA: na mrak račun’o / NN. 
// Br. 795 (30.03.2006), str. 6.

230 
     SRBIJA: skrnavljenje / NN. 
// Br. 806 (15.06.2006), str. 5.

231 
СТАМЕНКОВИЋ, Иван 
    Počinje hajka / Ivan Stamenković. 
// Br. 687 (26.02.2004), str. 60.

232 
СТЕВАНОВИЋ, Гордана 
    Božije zapovesti / Gordana 
Stevanović. 
// Br. 668 (23.10.2003), str. 76.

233 
СТЕВАНОВИЋ, Катарина 
    Protiv abortusa, ništa o pedofiliji / 
Katarina Stevanović. 
// Br. 1173 (27.06.2013), str. 70.

234 
     SUĐENJE / NN. 
// Br. 784 (12.01.2006), str. 6.

235 
Т., Д. 
    Setve i žetve / D. T. 
// Br. 901 (10.04.2008), str. 7.

236 
Т., Д. 
    Suhojedenije / D. T. 
// Br. 892 (07.02.2008), str. 6.

237 
Т., Д. 
    Trocrkva / D. T. 
// Br. 873 (27.09.2007), str. 7.

238 
ТАГИРОВ, Татјана 
    Gadosti haškog sužnja /  
Tatjana Tagirov. 
// Br. 1075 (11.08.2011), str. 22.

239 
ТИМОТИЈЕВИЋ, Милија 
    Vuk i jagnje / Milija Timotijević. 
// Br. 696 (29.04.2004), str. 58.

240 
ТОДОРОВИЋ, Драган 
    Aplauzi / D.[Dragan] Todorović. 
// Br. 1056 (31.03.2011), str. 6.

241 
    BEZBEDNOST na delu uz muzičku 
pratnju / Dragan Todorović. 
// Br. 1118 (07.06.2012), str. 20.

242 
    BOŽE, daj kišu / Dragan Todorović. 
// Br. 1130 (30.08.2012), str. 27.

243 
    VAMPIR i popovi / D.[Dragan] 
Todorović. 
// Br. 1016 (24.06.2010), str. 5.

244 
    DRŽAVNO popovanje / Dragan 
Todorović. 
// Br. 871 (13.09.2007), str. 12.

245 
    ŽIVOT kao crkva / Dragan 
Todorović. 
// Br. 1009 (06.05.2010), str. 16.
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246 
    ZEMALJSKI i božji zakoni /  
Dragan Todorović. 
// Br. 1084 (13.10.2011), str. 24.

247 
    ZLATNA usta i zlatna lira /  
Dragan Todorović. 
// Br. 698 (13.05.2008), str. 26.

248 
    KAD babura po kobasici udara / 
Dragan Todorović. 
// Br. 688 (04.03.2004), str. 70.

249 
    MANTIJA, hipermangan i okrepa / 
Dragan Todorović. 
// Br. 786 (26.01.2006), str. 27.

250 
    OKEAN Nikolaj / Dragan 
Todorović. 
// Br. 803 (25.05.2006), str. 24.

251 
    OPLENAC na Ubu / Dragan 
Todorović. 
// Br. 739 (03.03.2005), str. 24.

252 
    POP Bogdan / D.[Dragan] 
Todorović. 
// Br. 996 (04.02.2010), str. 5.

253 
    PRAVOSLAVNA macola / Dragan 
Todorović. 
// Br. 1117 (31.05.2012), str. 43.

254 
    PRESVLAČENJE svete desnice / 
Dragan Todorović. 
// Br. 1190 (24.10.2013), str. 28.

255 
    ROĐENI smo kao Srbi / Dragan 
Todorović. 
// Br. 894 (21.02.2008), str. 24.

256 
    STABLO, panj, cepanica / Dragan 
Todorović. 
// Br. 921 (28.08.2008), str. 24.

257 
    CANE bez ordena / Dragan 
Todorović. 
// Br. 1081 (22.09.2011), str. 18.

258 
ТОМАНИЋ, Милорад 
    Sinod i šator / Milorad Tomanić. 
// Br. 750 (19.05.2005), str. 75.

259 
     TRVENJA oko mistrije / 
Dokumentacioni centar Vreme. 
// Br. 749 (12.05.2005), str. 12.

260 
ТУРУДИЋ, Момир 
    Nemoj da mi popuješ / Momir 
Turudić. 
// Br. 1167 (16.05.2013), str. 8.

261 
    ODLAZAK “dobrog pastira” / 
Momir Turudić. 
// Br. 985 (19.11.2009), str. 12.
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262 
    PATRIJARHOV zavet / Momir 
Turudić ; [R. V.]. – Sadrži i: Nesložni 
Sabor/ R. V. 
// Br. 932 (13.11.2008), str. 12.

263 
    RATNIK u mantiji / Momir Turudić. 
// Br. 881 (22.11.2007), str. 24.

264 
    SVI patrijarhovi episkopi /  
Momir Turudić. 
// Br. 903/904 (24.04.2008), str. 28.

265 
    SIMBOLI venčanja istoka i zapada / 
Momir Turudić. 
// Br. 1149 (10.01.2013), str. 8.

266 
ТУРУКАЛО, Александар 
    Znanje i imanje /  
Aleksandar Turukalo. 

// Br. 723 (04.11.2004), str. 57.

267 
ЋИРИЋ, Соња 
    Ivan Grozni, Svetom Savi /  
Sonja Ćirić. 
// Br. 1151 (24.01.2013), str. 37.

268 
     HOLOGRAM / NN. 
// Br. 685 (19.02.2004), str. 4.

269 
     HOLOGRAM / NN. 
// Br. 687 (26.02.2004), str. 7.

270 
     CPC-u crkva u Broćancu / NN. 
// Br. 876 (18.10.2007), str. 7.

271 
ШВАРМ, Филип 
    Devedeset šest sati državni vrh / 
Filip Švarm. 
// Br. 1162 (11.04.2013), str. 14.
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2003

•	 Božije zapovesti 232
•	 Budimo precizni 151
•	 Dijaspora 42
•	 Episkop 50
•	 Zaharije Marković 63
•	 Injekcija 73
•	 Iskušenje, ispovest, posledice 217
•	 Kasarna 107
•	 Letak 118
•	 Ljudi, a ne crkva 145
•	 Nevolje s pluralizmom 48
•	 Nedogled 165
•	 Obnavljanje Stupova 131
•	 Politizacija kanonizacije 19
•	 Pred izazovima vremena 204
•	 Predizborno hodočašće 222
•	 Preporuka 196
•	 Sabor 211
•	 Sadržaji duše 171
•	 Samoupravni feudalizam 137
•	 Svetitelj naših deoba 49
•	 Sloboda i pravo 160
•	 Smederevski platani 39
•	 Sporno slovo u crkvenom 

kalendaru 115
•	 SPC 228
•	 Filaret i ribnjak 169
•	 Hrišćanstvo: kako postati svetac 162

2004

•	 A sad svako na svoju stranu 52
•	 Akademsko sebeukidanje 214
•	 Anatemom na kobasicu 121
•	 Budućnost 10

•	 Verske slobode u raljama 
politike 122

•	 Vlasništvo 20
•	 Vuk i jagnje 239
•	 Drnda 45
•	 Ekstremno sendvičarenje 177
•	 Zlatna usta i zlatna lira 247
•	 Znanje i imanje 266
•	 I Srbin, pride 161
•	 Justin je fino mirisao 104
•	 Kad babura po kobasici udara 248
•	 Kakvih sve popova ima 202
•	 Kako je zapaljen Hilandar 218
•	 Krov svemu 82
•	 Krst nad Dukljom 167
•	 Kruna, mač i mantija 2
•	 Mala glava, golemi udovi 178
•	 Monasi komandosi 213
•	 Najzabrinutiji Srbin uopšte 69
•	 Noć i plamen 220
•	 Nuspojave: lustriranje Sotone 181
•	 Odžak i domaćin 132
•	 Pogledaj dom svoj, anđele 15
•	 Požar stoleća 221
•	 Pokajanje 191
•	 Pomoć 192
•	 Počinje hajka 231
•	 Raskolnici 205
•	 Sila Boga ne moli 168
•	 Spalite diplome 16
•	 Usnio sam strašan san 152
•	 Hologram 268, 269
•	 Homeini i Jeftić 203
•	 Čiji je Beli anđeo? 142
•	 Čuvari i ovce 173
•	 Šta vole mladi 166
•	 Šta je sveto 18

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР НАСЛОВА
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2005

•	 Bal pomračenih umova 26
•	 Demoni u voznom parku 175
•	 Doš’o Maca na vratanca 176
•	 Zastava, sopstvenost i drugi 80
•	 Ime je znak 111
•	 Insajder o “Insajderu” 193
•	 Jednačina dogme 9
•	 Jovanov slučaj 12
•	 Kopernikanski obrt 1
•	 Mali teški koraci 157
•	 Muke po Janezu 13
•	 Novi sjaj svetinje 130
•	 O krivotvorenju istorijskih 

činjenica 37
•	 Obnova i strahovi 41
•	 Opasne greške 72
•	 Oplenac na Ubu 251
•	 Plač majke Božje 31
•	 Rat za mir 150
•	 Retro u modi 135
•	 Sinod i šator 258
•	 Skromnost i tumačenja 224
•	 Tendenciozni predlog: vodovod 153
•	 Trvenja oko mistrije 259
•	 Crkva i zakoni 17

2006
•	 A ko mene pita? 189
•	 Bilo nekad... 194
•	 Vole, ne vole 144
•	 Gutanje gorkih pilulaa 206
•	 Egzorcizam u Zmaj Jovinoj 215
•	 Za i protiv, uzimala i davala 216
•	 Iskušavanje granica vere 112
•	 Ječam žela... 81
•	 Mantija, hipermangan i okrepa 249
•	 Mitropolit za sva vremena 209
•	 Mrsni post 127
•	 Mrsni post negacija hrišćanskog 

Boga 14
•	 Namet i posledice 149
•	 Okean Nikolaj 250

•	 Otkriće 170
•	 Pobožnici i bezbožnici 183
•	 Svetosavska pretplata 186
•	 Svetska tajnost 212
•	 Sestro, kad će plata 64
•	 Srbija: na mrak račun’o 229
•	 Srbija: skrnavljenje 230
•	 Suđenje 234
•	 Sunce, Zemlja i Niš 5
•	 Filaret se okrenuo i otišao 148
•	 Crkvena prašina 141

2007
•	 Volite li Hilandar u potrebnoj 

meri 58
•	 Gresi “čika Jove” 3
•	 Dan kada su letele kamilavke 76
•	 Državno popovanje 244
•	 Jedno te isto 125
•	 Jovan pusti i druga pitanja 172
•	 Kad Jelenko jezdi 83
•	 Nečastivi u čipu 129
•	 Novac i hrišćanstvo 198
•	 Popovanje, nekom radovanje 184
•	 Pred patrijarha i car stupa 

gologlav 78
•	 Priznanje i kvazidržava 113
•	 Rampa za druga popa 114
•	 Raskol 24
•	 Ratnik u mantiji 263
•	 Rizu imaš, ličnu kartu nemaš 185
•	 Sva jaja u jednoj korpi – da li 

su tajkuni skovali zaveru protiv 
evropskih interesa Srbije 57

•	 Sveta tajna 147
•	 Tamjan, zastara i razrešenje 225
•	 Trocrkva 237
•	 CPC-u crkva u Broćancu 270
•	 Crkveni beli medved 105

2008
•	 Blagoslov za kameru 6
•	 Bojkot i preuzimanje 38
•	 Debata na koju Darvin nije došao 8
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80

•	 Zeleno mastilo 67
•	 Iznad zakona 201
•	 Ko dolazi po đavola 95
•	 Ljutnja i razum 156
•	 Malo i mnogo 190
•	 Mnogo buke ni oko šta 126
•	 Patrijarhov zavet 262
•	 Pismo 210
•	 Piši, pa briši 43
•	 Poslovi i priključenija vladika 

srpskih 33
•	 Propust 197
•	 Pune šake brada 134
•	 Rekordna donacija za hram 207
•	 Rođeni smo kao Srbi 255
•	 Sabornost i zbunjenost 136
•	 Svi patrijarhovi episkopi 264
•	 Setve i žetve 235
•	 Stablo, panj, cepanica 256
•	 Suhojedenije 236
•	 U susret raskolu 139
•	 Centralni arhikomitet 187

2009
•	 Batinama nije mesto u XXI veku 79
•	 Batinanje u Crnoj Reci 119
•	 Boris Tadić i njegovi grebu po dnu 

kazana u kome se krčka narodno 
poverenje a državna politika svodi 
se na deklamovanje o korupciji i 
bezviznom režimu 54

•	 Glas naroda Crnoj Reci 154
•	 Gospodari ulice 23
•	 Da li je Srbija sekularna država 21
•	 Država blagostanja 59
•	 Evropa ili ovce 36
•	 Zar baš posle Dečana 227
•	 I krštenje i venčanje 65
•	 Lopatanje 68
•	 Lopate, batine i jeftino 

politikanstvo 219
•	 Naslednici sveca koji je hodao 128
•	 Odlazak “dobrog pastira” 261
•	 Oproštaj od patrijarha Pavla 120

•	 Oštećenje mozga 182
•	 Pet vekova “druge Studenice” 200
•	 Podsetnik za ispovest 25
•	 Raj za krštene 110
•	 Sa ocem na batinanje 223
•	 Sve po pravilu, ali 117
•	 Ubijanje boga lopatom 106
•	 Uljez u “Crnoj Reci” 140
•	 Što vam se šapne na uho, 

propovedajte sa krovova 143

2010
•	 Aksios, pomiritelju 84
•	 Vampir i popovi 243
•	 Vladika i njegovi hajduci 86
•	 Vlasnici i korisnici ovozemaljski 28
•	 Dostojan naslednik svog 

prethodnika 123
•	 Život kao crkva 245
•	 Za kim zvona zvone 90
•	 Igumani i vladike 91
•	 Izbor patrijarha u dnevnoj štampi 92
•	 Monah Artemije i njegov slučaj 96
•	 Mudraci i tirani 180
•	 Najbolji neprijatelji 226
•	 Nepriznati neka se udalji 97
•	 Obnova stare slave i toržestva 77
•	 Pad nedodirljivog vladike 133
•	 Pop Bogdan 252
•	 Sveti duh na tajnom zadatku 138
•	 Slučaj vladike Artemija i 

posledice 100
•	 Hajduk vladika 102

2011
•	 Aplauzi 240
•	 Bez teških odluka 85
•	 Vera i nauka 109
•	 Gadosti haškog sužnja 238
•	 Duhovnost na društvenoj mreži 164
•	 Đukanović kao Henri VIII 88
•	 Zajednički evropski dom 4
•	 Zemaljski i božji zakoni 246
•	 Irinejsko poluostrvo 60
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•	 Katakomba na Vračaru 75
•	 Markov test i Ristin kontekst 179
•	 Napinjanje dogme 108
•	 Nebeska vojska 70
•	 Odbačeni koncepti 61
•	 Pobednici sramne bitke 32
•	 Povratak u Mostar 47
•	 Sličan sličnog odlikuje 99
•	 Slučajevi, zakoni i njihova 

tumačenja 101
•	 Cane bez ordena 257
•	 Crkveni biznis na ovoj strani 

Drine 163
•	 Čekajući nove vladike 103
•	 Šta tu deca rade 146

2012
•	 Bezbednost na delu uz muzičku 

pratnju 241
•	 Bože, daj kišu 242
•	 Bondstil ne sme pasti – Vučić je 

realista kad moli Amerikance da 
ostanu na Kosovu i to je, izgleda, 
jedina srpska platforma 53

•	 Vladike i njihove deobe 87
•	 Gde Zeka pije vodu 174
•	 Delfina Rajić, Miloš Timotijević: 

Manastiri Ovčarsko-kablarske 
klisure 40

•	 Dr Radovan Bigović (1956-2012) 44
•	 Episkop lipljanski Jovan 51
•	 Eho nebeske pesme 89
•	 Zašto su nasilnici jači od države 29
•	 Kad vladike vladaju 93
•	 Kultura Srba u Dubrovniku 1790-

2010. 116
•	 Licemerje 199
•	 Pravoslavna macola 253
•	 Radovan Bigović 98
•	 Smrt od teške ruke iz Crne Reke 35

2013
•	 Brojčani kod našte srca 11
•	 Vekovi prolaze, “oni dani” nikad 27
•	 Vujanović po treći put 22
•	 Dačić u haremu 55
•	 Devedeset šest sati državni vrh 271
•	 Žandar i tri asa – Dačić da se 

odrekne policije, Vučić vojske, a 
Dinkić će da baca novčić jer sam ne 
može racionalno da odluči koje mu 
je ministarstvo milije 56

•	 Žuč u čaši meda 124
•	 Ivan Grozni, Svetom Savi 267
•	 Irinej, 74
•	 Kad naprednjak složno glasa protiv 

Miška i Đilasa 155
•	 Kako je otišao Vasilije Kačavenda 94
•	 Mehanizam jedne vlasti 30
•	 Modernizacija spasiteljstva 7
•	 Nemoj da mi popuješ 260
•	 Ostrašćenost je naša druga 

priroda 188
•	 Peta briselska runda 158
•	 Populizam: urušavanje 

demokratskih vrednosti 195
•	 Potpisnici nesporazuma i šire 34
•	 Presvlačenje svete desnice 254
•	 Prorok iz Bajčetine 46
•	 Protiv abortusa, ništa o pedofiliji 233
•	 Republikanska sahrana poslednjeg 

kralja 159
•	 Restitucija imanja i simvol vere 66
•	 Romeo i Julija 71
•	 Simboli venčanja istoka i zapada 265
•	 Sloboda da se ima ili nema 208
•	 Carske mrvice 62
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A
•	 А., Д. 1
•	 Анастасијевић, Дејан 2, 193
•	 Ангеловски, Иван 3

Б
•	 Биговић, Радован 4
•	 Благојевић, Предраг 5
•	 Боаров, Димитрије 7
•	 Бубњевић, Слободан 8, 9

В
•	 В., Р. (autor) 262
•	 Васић, Биљана 11
•	 Васић, Бранка 12
•	 Васовић-Мекина, Светлана 13
•	 Вељовић, Зоран 14, 15, 16, 17, 18
•	 Витковић, Предраг 19
•	 Вујичић, Чедомир 21

Г
•	 Георгијев, Слободан 22, 23, 24
•	 Глигоријевић, Јована 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
•	 Граовац, Игор 37
•	 Григорије (владика) види Дурић, 

Григорије
•	 Григорије (захумско-херцеговачки 

епископ) види Дурић, Григорије
•	 Грујић, Драгослав 38

Д
•	 Дедовић, Срећко 39
•	 Дидановић, Вера 41
•	 Дончић, Никола 43
•	 Дрчелић, Зора 46
•	 Дурић, Григорије 47

Ђ
•	 Ђорђевић, Мирко 48, 49

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

Ж
•	 Ж., Д. 52
•	 Жарковић, Драгољуб 53, 54, 55, 

56, 57
•	 Живков, Љубомир 58, 59, 60, 61, 62

З
•	 Згага, Бруно 64

И
•	 Ивањи, Иван 66
•	 Ивић, Санда Рашковић- види 

Рашковић-Ивић, Санда
•	 Илић, Драган 67, 68, 69, 70, 71
•	 Илић, Предраг 72

Ј
•	 Ј., Ј. 75
•	 Јанковић, Зорица 76, 77, 78, 139
•	 Јанковић, Саша 79
•	 Јелисавац, Златко 80
•	 Јовановић, Јован 82
•	 Јокић, Саша 83
•	 Јоргачевић, Јелена  47, 84, 85, 86,  

87,  88, 89, 90,  91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

К
•	 Калијадис, Ђорђе 105
•	 Карановић, Првослав 106, 140
•	 Киковић, Милан 108
•	 Ковачевић, Бојана 109
•	 Косановић, Зоран 110
•	 Костић, Слободан 111, 112, 113, 

114, 115

Л
•	 Лазић, Јасмина 117
•	 Лекић, Јасмина 79

Master
Sticky Note
брисати аутор
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•	 Поповић, Ружица 194
•	 Пушић, Владан 198

Р
•	 Радмиловић, Дамњан 199
•	 Радојчин, Драган 200
•	 Ранковић, Игор 201, 202, 203
•	 Ранковић, Љубомир 204
•	 Рашковић-Ивић, Санда 206
•	 Рудић, Мирко 208
•	 Рудорич, Недјељко 209

С
•	 С., Т. 210
•	 Сеизова, Соња 213
•	 Скроза, Тамара 214, 215, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
•	 Славковић, Оливера 226
•	 Сотировић, Владислав Б. 227
•	 Стаменковић, Иван 231
•	 Стевановић, Гордана 232
•	 Стевановић, Катарина 233

Т
•	 Т., Д. 235, 236, 237
•	 Тагиров, Татјана 37, 238
•	 Тимотијевић, Милија 239
•	 Тодоровић,Драган 240,  241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257

•	 Томанић, Милорад 258
•	 Турудић, Момир 260, 261, 262, 

263, 264, 265
•	 Турукало, Александар 266

Ћ
•	 Ћирић, Соња 267

Х
•	 Храшовец, Ивана Милановић- 

види Милановић-Храшовец, 
Ивана

Ш
•	 Шварм, Филип 271

М
•	 М., М. 119, 120
•	 Мајдин,Зоран 33,121,   122,  123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132,         133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 206

•	 Марјановић, Славољуб 144
•	 Марковић, Пеђа 145
•	 Марковић, Радмило 146
•	 Мекина, Светлана Васовић- види 

Васовић-Мекина, Светлана
•	 Милановић, Ивана 147
•	 Милановић-Храшовец, Ивана 148
•	 Миленковић, Иван 149
•	 Миленковић, Надежда 150
•	 Миличић, Владимир 151
•	 Миловановић, Владимир 152
•	 Миловановић, Милан 153
•	 Милошевић, Милан 154, 155, 156, 

157, 158, 159
•	 Митровић, Петар 160
•	 Младеновић, Младен 161
•	 Млакар, Мирко 162

Н
•	 Небригић, Чедомир 163
•	 Недељковић, Марко 164
•	 Никчевић, Тамара 188

О
•	 Обрадовић, Бошко 166
•	 Огњевић, Тамара 167, 168
•	 Омчикус, Марко 169

П
•	 Павић, Ранко 171
•	 Павловић, Ранко 172
•	 Панић, Иван 173
•	 Панчић,Теофил 174,  175, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187

•	 Перовић, Латинка 188
•	 Петровић, Богдан 189
•	 Петровић, Петар 190
•	 Поповић, Владимир 193
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А

•	 Абортус 233
•	 Алтернативна медицина 11
•	 Амфилохије, банатски епископ (1938-) види Радовић, Амфилохије (1938)
•	 Амфилохије, митрополит (1938-) види Радовић, Амфилохије (1938-)
•	 Амфилохије, црногорско-приморски митрополит (1938-) види Радовић, 

Амфилохије (1938-)
•	 Артемије, владика (1935-) види Радосављевић, Артемије (1935-)
•	 Артемије, рашко-призренски епископ (1935-) види Радосављевић, 

Артемије (1935-)
•	 Артемије, рашко-призренски и косовско-метохијски епископ (1935-) 

види Радосављевић, Артемије (1935-)
•	 Архив Србије (Београд) – Изложбе – „Култура Срба у Дубровнику од 

1790-2010“ 116
•	 Атанасије, владика (1938-) види Јевтић, Атанасије (1938-)
•	 Атанасије, захумско-херцеговачки епископ, 1938- види Јевтић, Атанасије 

(1938-)

Б
•	 Бајден, Џозеф (1942-) 227
•	 Бели анђео 142, 268, 269
•	 Београд

 ◆ Патријаршијски двор – Изградња 20
 ◆ Храм Св. Саве 171
 ◆ Изградња 144, 149, 186, 189
 ◆ Дародавци 42, 145, 151, 207, 232

•	 Београдски универзитет види Универзитет (Београд)
•	 Биговић, Радован (1956-2012) 4, 44, 98
•	 Biden, Joseph (1942-) види Бајден, Џозеф (1942-)
•	 Биометријски системи идентификације 129, 147
•	 Богослужење – Молебан за кишу 242
•	 Бриселски споразум 34, 55
•	 Буловић, Иринеј (1947-) 177, 215

В
•	 Вадић, Василије (1954-) 91, 226
•	 Василије, аустралијско-новозеландски епископ (1954-) види Вадић, 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
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Василије (1954-)
•	 Василије, владика (1938-) види Качавенда, Василије (1938-)
•	 Василије, владика (1954-) види Вадић, Василије (1954-)
•	 Василије, зворничко-тузлански епископ (1938-) види Качавенда, 

Василије (1938-)
•	 Василије, сремски епископ (1954-) види Вадић, Василије (1954-)
•	 Велимировић Николај, свети (1880-1956) види Велимировић, Николај 

(1880-1956)
•	 Велимировић, Николај (1880-1956) 72, 250
•	 Велимировић, Николај (1880-1956) – Канонизација 19, 49, 63, 115, 204
•	 верска слобода види Слобода вероисповести
•	 Верске заједнице

 ◆ мас-медији види Верске заједнице – Масовни медији
 ◆ Масовни медији 216
 ◆ mass media види Верске заједнице – Масовни медији
 ◆  средства масовне комуникације види Верске заједнице – Масовни 

медији
•	 Виловски, Симеон (1963-) 100, 133
•	 Војска – Црква 107
•	 Вранишковски, Јован (1966-) 12, 122, 191
•	 Вучковић, Гаврило (1944-) 164

Г
•	 Гаврило, београдско-карловачки митрополит (1881-1950) види Гаврило, 

српски патријарх (1881-1950)
•	 Гаврило, пећки архиепископ (1881-1950) види Гаврило, српски патријарх 

(1881-1950)
•	 Гаврило, српски патријарх (1881-1950) 72
•	 Гаврило, црногорско-приморски митрополит (1881-1950) види Гаврило, 

српски патријарх (1881-1950)
•	 Гавриловић, Иринеј (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930-)
•	 Гачић, Пахомије (1952-) 50, 99, 105, 141,  160, 165, 172, 197, 212, 217, 225, 234
•	 Глас Подриња (Шабац) 240, 252
•	 Грабавој, Григориј Петрович (1963-) 11
•	 Грабовой, Григорий Петрович (1963-) види Грабавој, Григориј Петрович 

(1963-)
•	 градитељско наслеђе види Споменици културе
•	 Григорије, владика (1967-) види Дурић, Григорије (1967-)
•	 Григорије, захумско-херцеговачки епископ (1967-) види Дурић, Григорије 

(1967-)

Д
•	 Давидовић, Антоније (?) 246, 253
•	 Дахау (концентрациони логор) 72
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•	 Дахау. Концентрациони логор види Дахау (концентрациони логор)
•	 Дачић, Ивица (1966-) 7, 99, 241
•	 Дедеић, Мираш (1938-) 97
•	 Делић, Александра 240, 252
•	 Десничарске организације – Србија 23, 26, 182
•	 Дискриминација – Спречавање – Законодавство – Србија 36
•	 Дожић, Гаврило (1881-1950) види Гаврило, српски патријарх (1881-1950)
•	 Држава – Црква 52, 175

 ◆ Србија 46
•	 Дрновшек, Јанез (1950-2008) 13
•	 Дурић, Григорије (1967-) 1, 47, 87, 163
•	 Духовна музика – Србија 89

Ђ
•	 Ђинђић, Зоран (1952-2003) 42
•	 Ђукановић, Мило (1962-) 88

Е
•	 Егзит ; Нови Сад види Међународни музички фестивал EXIT ; Нови Сад
•	 Егзорцизам

 ◆ Католичка Црква види Егзорцизам – Римокатоличка Црква
 ◆ Православна Црква 95
 ◆ Римокатоличка Црква 95

•	 Епархија рашко-призренска у егзилу 75, 96
•	 Епархијски центар “Раде Неимар” (Београд) 100, 133
•	 EXIT ; Нови Сад види Међународни музички фестивал EXIT ; Нови Сад

Ж
•	 Жене – Православље 25, 27
•	 Жикић, Србислав 208

З
•	 Завод за интелектуалну својину 142, 268, 269
•	 Зарубац, Небојша (1973-2012) 35, 199
•	 заштитник грађана види Омбудсман

И
•	 Ивић, Санда Рашковић- (1956-) види Рашковић-Ивић, Санда (1956-)
•	 Илић, Велимир (1951-) 254
•	 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 

Violaions of International Humanitarian Law Committed in the Territory of 
the Former Yugoslavia since 1991 (Hague) види Међународни кривични 
трибунал за бившу Југославију (Хаг)
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•	 Иринеј, бачки епископ (1947-) види Буловић, Иринеј (1947-)
•	 Иринеј, београдско-карловачки митрополит (1930-) види Иринеј, српски 

патријарх (1930-)
•	 Иринеј, владика (1947-) види Буловић, Иринеј (1947-)
•	 Иринеј, нишки епископ (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930-)
•	 Иринеј, пећки архиепископ (1930-) види Иринеј, српски патријарх (1930)
•	 Иринеј, српски патријарх (1930-) 7, 56, 60, 61, 74, 90, 123, 180, 241
•	 Иринеј, српски патријарх (1930-) – Посете – Јагодина 70, 146
•	 Иринеј, српски патријарх (1930-) – Устоличење 84
•	 историјски споменици види Споменици културе

Ј
•	 Јавно мнење

 ◆ Србија 154
 ◆ Српска Православна Црква 69

•	 Јевтић, Атанасије (1938-) 104, 202
•	 Јефрем, бањалучки епископ (1944-) види Милутиновић, Јефрем (1944-)
•	 Јефрем, владика (1944-) види Милутиновић, Јефрем (1944-)
•	 Јован, архиепископ (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, владика (1965-) види Пурић, Јован (1965-)
•	 Јован, владика (1965-) види Ћулибрк, Јован (1965-)
•	 Јован, диоклијски епископ (1965-) види Пурић, Јован (1965-)
•	 Јован, липљански епископ (1965-) види Ћулибрк, Јован (1965-)
•	 Јован, митрополит (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, нишки епископ (1965-) види Пурић, Јован (1965-)
•	 Јован, охридски архиепископ (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јован, скопски митрополит (1966-) види Вранишковски, Јован (1966-)
•	 Јустин Нови, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин Поповић, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин Ћелијски, свети (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)
•	 Јустин, архимандрит (1894-1979) види Поповић, Јустин (1894-1979)

К
•	 Канонизација – Политичке злоупотребе 19
•	 Карађорђевић, Петар II, српски краљ (1923-1970) 159
•	 Караџић, Радован (1945-) 168
•	 Католичка Црква – Усташки покрет види Римокатоличка Црква – 

Усташки покрет
•	 Качавенда, Василије (1938-) 87, 93, 94, 99
•	 Клевета 174
•	 Кнежевић, Милутин (1949-) 242
•	 Кобасицијада ; Турија ; 2004 18, 121, 248
•	 Конкордат – Југославија 76
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•	 Косово и Метохија – Државно-правни положај 38
•	 Косовско питање 34, 53, 55, 126, 156, 158

 ◆ Међународна заједница 38
 ◆ Словенија 13

•	 Крагујевац
 ◆ Црква Св. Димитрија 31
 ◆ Црква Св. Саве 31

•	 кривично дело клевете види Клевета
•	 Крсно име 14, 127
•	 културна баштина види Културна добра
•	 Културна добра

 ◆ Заштита 130, 169
 ◆ Уништавање – Косово и Метохија 220

•	 културно наслеђе види Културна добра

Л
•	 Лаврентије, аустралијско-новозеландски епископ (1936-) види 

Трифуновић, Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, владика (1936-) види Трифуновић, Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, западно-европски епископ (1936-) види Трифуновић, 

Лаврентије (1936-)
•	 Лаврентије, шабачки епископ (1936-) види Трифуновић, Лаврентије 

(1936-)
•	 Лаврентије, шабачко-ваљевски епископ (1936-) види Трифуновић, 

Лаврентије (1936-)
•	 Литургијска питања 236
•	 Ловћенац 205
•	 Лукић, Милан (1967-) – “Исповест хашког сужња” 238

М
•	 Македонска Православна Црква 12, 191
•	 Манастир Ваљевска Грачаница види Манастир Св. Архангела Михаила
•	 Манастир Високи Дечани види Манастир Дечани
•	 Манастир Грачаница 100, 133
•	 Манастир Дечани 227
•	 Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар) – “Подигнимо Ступове” 131
•	 Манастир Есфигмен 112
•	 Манастир Крушедол 200
•	 Манастир Лелић 250
•	 Манастир Милешева 130, 169
•	 Манастир Петковица види Манастир Св. Петке (Шабац)
•	 Манастир Св. Архангела Михаила 118, 246, 253
•	 Манастир Св. Георгија види Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар)
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•	 Манастир Св. Ђорђа види Манастир Ђурђеви Ступови (Нови Пазар)
•	 Манастир Св. Николаја види Манастир Соко Град
•	 Манастир Св. оца Николаја види Манастир Соко Град
•	 Манастир Св. Петке (Шабац) – Реликвије – Крађа 230
•	 Манастир Соко Град 247
•	 Манастир Ћелије 81, 104, 235
•	 Манастир Хиландар 58, 178, 198

 ◆ Пожар 132, 213, 218, 221
•	 Манастир Црна Река 68, 106, 117, 223
•	 Манастири

 ◆ Заштита – Косово и Метохија 206
 ◆ Овчарско-кабаларска клисура 40
 ◆ Уништавање – Косово и Метохија 192

•	 Марић, Гаврило (1950-) 80, 91, 226
•	 Међународни кривични трибунал за бившу Југославију (Хаг) 238
•	 Међународни музички фестивал Егзит ; Нови Сад види Међународни 

музички фестивал EXIT ; Нови Сад
•	 Међународни музички фестивал EXIT ; Нови Сад 178
•	 Меморандум о обнови објеката СПЦ на Косову и Метохији 157, 259
•	 Милански едикт 313 – Годишњице – Прослава – Ниш – 2013 66
•	 Милошевић, Слободан (1941-2006) 148, 229
•	 Милутин, аустралијско-новозеландски епископ (1949-) види Кнежевић, 

Милутин (1949-)
•	 Милутин, ваљевски епископ (1949-) види Кнежевић, Милутин (1949-)
•	 Милутин, владика (1949-) види Кнежевић, Милутин (1949-)
•	 Милутиновић, Јефрем (1944-) 93
•	 Мићевић, Филарет (1947-)  10, 83, 93, 99, 113, 114, 130, 142, 148, 169, 177, 

229, 244, 269
•	 Мишић, Иларион 3, 105, 160, 172, 225
•	 Мишић, Јован види Мишић, Иларион
•	 Младић, Ратко (1943-) 168
•	 Мухин, Николај Александрович (1955-) 251
•	 Мухин, Николай Александрович (1955-) види Мухин, Николај 

Александрович (1955-)

Н
•	 Народна веровања – Мотиви – Вампири – Комерцијализација 243
•	 Насиље 54, 68, 79, 106, 117, 119, 140, 154, 219, 223, 227
•	 Наука – Религија 8, 9
•	 Немањић, Растко (око 1174-1235) види Сава, свети (око 1174-1235)
•	 Николај Велимировић, свети (1880-1956) види Велимировић, Николај 

(1880-1956)
•	 Николај Српски, свети (1880-1956) види Велимировић, Николај (1880-1956)
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•	 Николај, владика (1880-1956) види Велимировић, Николај (1880-1956)
•	 Николај, жички епископ (1880-1956) види Велимировић,  

Николај (1880-1956)
•	 Николај, охридски епископ (1880-1956) види Велимировић, Николај 

(1880-1956)
•	 Николић, Томислав (1952-) 46
•	 Новине Врањске (Врање) 217

Њ
•	 Његош, Петар II Петровић (1813-1851) види Петровић Његош, Петар II 

(1813-1851)

О
•	 Окултизам 11
•	 Омбудсман – Србија 79
•	 Опленац

 ◆ Маузолеј Карађорђевића види Опленац
 ◆ Црква Св. Ђорђа 159

•	 Опседнутост 95
•	 Организација Уједињених нација за просвету, науку и културу види 

УНЕСКО
•	 Острво цвећа 107

П
•	 Павле, београдско-карловачки митрополит (1914-2009) види Павле, 

српски патријарх (1914-2009)
•	 Павле, пећки архиепископ (1914-2009) види Павле, српски патријарх 

(1914-2009)
•	 Павле, рашко-призренски епископ (1914-2009) види Павле, српски 

патријарх (1914-2009)
•	 Павле, српски патријарх  (1914-2009) 21, 33, 67, 120, 128, 183, 210, 224, 

261, 262
•	 Павле, српски патријарх (1914-2009) – Посланице 187
•	 Пајтић, Бојан (1970-) 183
•	 Парацрквене институције види Епархија рашко-призренска у егзилу
•	 Парацрквене институције види Црногорска православна црква
•	 Парацрквене институције

 ◆ Србија 205
 ◆ Црна Гора 43, 88, 97, 101, 270

•	 Пахомије, владика (1952-) види Гачић, Пахомије (1952-)
•	 Пахомије, врањски епископ (1952-) види Гачић, Пахомије (1952-)
•	 Перановић, Бранислав (1958-) 35, 106, 117, 119, 140, 143, 154, 199, 219, 223
•	 Перић, Порфирије (1961-) 64, 143, 166, 214, 266
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•	 Петаков, Зоран (1976-) 174
•	 Петар II Петровић Његош, митрополит (1813-1851) види Петровић 

Његош, Петар II (1813-1851)
•	 Петар II Петровић Његош, црногорски митрополит (1813-1851) види 

Петровић Његош, Петар II (1813-1851)
•	 Петровић Његош, Петар II (1813-1851) – Канонизација 124
•	 Пећка Патријаршија 78, 84

 ◆ Црква Св. Димитрија – Фреске 170
•	 побачај види Абортус
•	 Двери – Покрет за живот Србије (Београд) види Српски сабор Двери 

(Београд)
•	 Политичке злоупотребе 152, 166, 173, 214, 266
•	 Полни идентитет – Религијски аспект 65
•	 Поповић, Јустин (1894-1979) 81, 104, 235
•	 Поповић, Јустин (1894-1979) – Канонизација 245
•	 Поповић, Симеон (1854-1941) – Канонизација 245
•	 Порфирије, владика (1961-) види Перић, Порфирије (1961-)
•	 Порфирије, јегарски епископ (1961-) види Перић, Порфирије (1961-)
•	 Православље – Чуда 31, 256
•	 Православна Охридска Архиепископија 191
•	 Православна Црква

 ◆ информатичка технологија види Православна Црква
 ◆ информацијска технологија види Православна Црква
 ◆ Информациона технологија 164

•	 Православни центар за лечење зависности “Сретење” (Јадранска 
Лешница) 35, 199

•	 Православно-мисионарски и духовно-рехабилитациони центар “Црна 
Река” (Тутин) 54, 68, 79, 106, 117, 119, 140, 143, 154, 219, 223, 227

•	 Први српски устанак 1804-1813 – Прослава – 2004 2, 203, 231
•	 Призрен – Црква Богородице Љевишке – Обнова 41
•	 Пурић, Јован (1965-) 167

Р
•	 Радио станица “Глас Цркве” (Ваљево) 185
•	 Радовић, Амфилохије (1938-) 108, 124, 126, 134, 147, 168, 179, 209, 259, 263
•	 Радосављевић, Артемије (1935-) 75, 86, 91, 96, 100, 102, 126, 133, 134, 157, 

226, 259
•	 Растко Немањић (око 1174-1235) види Сава, свети (око 1174-1235)
•	 Рашковић-Ивић, Санда (1956-) 206
•	 Републичка радиодифузна агенција (Београд) 64, 185
•	 Римокатоличка Црква – Усташки покрет 37

Master
Sticky Note
-Информациона технологија (додати)

Master
Sticky Note
исто
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С
•	 Сава, архиепископ (око 1174-1235) види Сава, свети (око 1174-1235)
•	 Сава, свети (око 1174-1235) 267
•	 Сава, српски архиепископ (око 1174-1235) види Сава, свети (око 1174-1235)
•	 Свете тајне

 ◆ исповест види Свете тајне
 ◆ Покајање 25

•	 Свети Сава у руском царском летопису 267
•	 Светосавље 48
•	 Симанић, Богдан 194, 240, 249, 252
•	 слава види Крсно име
•	 слобода вере види Слобода вероисповести
•	 Слобода вероисповести – Македонија 122
•	 Слобода говора – Србија 240, 252
•	 слобода јавног иступања види Слобода говора
•	 Смедерево – Црква Св. Георгија 39
•	 Социјалдемократска унија (Београд) 177
•	 Социјална помоћ – Житорађа 110
•	 Споменици културе – Међународна заштита – Косово и Метохија 41, 111
•	 Срби

 ◆ Геноцид – Косово и Метохија 192
 ◆ Косово и Метохија 34
 ◆ Прогони – Косово и Метохија 192

•	 Србија
 ◆ Друштвене прилике – 2009 59
 ◆ Политичке прилике 54, 184
 ◆ 2007 57
 ◆ 2008 156
 ◆ 2013 30, 188
 ◆ У штампи 155
 ◆ Црна Гора 113

•	 Сретење – Прослава – Орашац – 2008 255
•	 Српска Патријаршија (Београд) – Финансирање 73
•	 Српска Православна Епархија бачка (Нови Сад) 18, 121, 215, 248
•	 Српска Православна Епархија ваљевска (Ваљево) 237, 242, 243

 ◆ Орден владике Николаја Велимировића – Добитници 254
•	 Српска Православна Епархија врањска (Врање) 197
•	 Српска Православна Епархија жичка (Краљево) 236
•	 Српска Православна Епархија захумско-херцеговачка (Требиње) 47, 163
•	 Српска Православна Епархија милешевска (Пријепоље) 142, 268, 269

 ◆ Орден Бели Анђео – Добитници 99
•	 Српска Православна Епархија рашко-призренска (Призрен) 38, 41, 111, 

157, 192, 220
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 ◆ Донације – Злоупотреба 100, 133, 134
 ◆ Монаштво 86

•	 Српска Православна Епархија сремска (Сремски Карловци) 91
•	 Српска Православна Епархија шабачка (Шабац) – Свештенство 194, 249
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88, 97, 101, 107
•	 Српска Православна Црква 137, 258
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 ◆ Архијереји 28
 ◆ Васкрс 187
 ◆ Војводина 183
 ◆ Дародавци 56
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 ◆ Исламска заједница Србије 180
 ◆ Историја 77, 78
 ◆  Католичка Црква види Српска Православна Црква – 
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 ◆ мас-медији види Српска Православна Црква – Масовни медији
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 ◆ 2003 211
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 ◆ 2008 33, 134, 136, 139, 201, 210, 262
 ◆ 2010 245
 ◆ 2011 85, 103
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 ◆ Избор патријарха 28, 67, 123, 128, 138, 139
 ◆ У штампи 92

•	 Српска Православна Црква. Свети архијерејски синод 94, 100, 133, 187
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•	 Столић, Хризостом (1939-2012) 236

Т
•	 Театар ветрова (Модена) 215
•	 Терапијска заједница “Земља Живих” (Ченеј) 143
•	 Трифуновић, Лаврентије (1936-) 118, 194, 249

Ћ
•	 Ћулибрк, Јован (1965-) 51, 265
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•	 Уједињене нације. Међународни суд за гоњење особа одговорних за 
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Ирина Нешић
Библиотека Српске Патријашије
Београд

Библиографија чланака о  
Српској Православној Цркви у медијској стварности 

Србије од 2003-2013. године

У оквиру пројекта Позиција СПЦ у српским штампаним медијима: 
религиолошко-политиколошко-културолошка студија, који пред-

став ља део про јекта Унапређење верске културе, верских слобода и то-
леранције у програму Остваривање сарадње државе са Црквама и вер-
ским заједницама, под покро витељством Канцеларије за сарадњу са 
Црквама и верским заједницама, као и Фондације Конрад Аденауер у 
оквиру пројекта Однос медија и Цркве у периоду од 2003-2013-има ли 
шансе за дијалог? израђена је библиографија чланака који својом тема-
тиком, у целини или делимично, имају за предмет Српску Православну 
Цркву. Библиографски је пописана грађа која припада временском ок-
виру од 2003. до 2013. године према виђеном материјалу у електронски 
читљивом формату. Услуге пресклипинга извршио је Ebart – medijski 
arhiv за текстове који су објављени у листовима Вечерње новости, Блиц, 
Политика, Данас, НИН и Време. Одабран је материјал који се односи на 
Српску Православну Цркву у листовима који су у континуитету изла-
зили у наведеном периоду у најзапаженијим тиражима.

Библиографија је израђена у складу са међународним стандардом 
ISBD (CP) (International Standard Bibliographic Description of Component 
Parts), комуникационим форматом за машинско читљиво катало ги зи-
рање и размену библиографских информација – COMARC/B (Machine 
Readable Cataloguing Format), на основу узајамног електронског катало-
га COBIB.SR, Правилника и приручника за израду абецедних каталога 
I-II, Еве Вероне и друге стручне и приручне литературе (тезауруси, стру-
чни речници, енциклопедије, лексикони, електронске базе података). 
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Библиографски опис наведен је на језику и писму публикације, за ли-
стове Политика, Новости и недељник НИН на ћи риличном писму, ли-
стове Блиц, Данас и недељник Време на латиничном пи сму. У једин-
ственој индивидуалној и колективној одредници примењено је ћири-
лично писмо и фонетска транскрипција.

У овој почетној фази пројекта Позиција СПЦ у српским штампа-
ним ме дијима: религиолошко-политиколошко-културолошка студија 
стручни тим библиографа обрадио је 15495 библиографских јединица. 
Први том обухвата попис чланака из листова Вечерње новости и Блиц, 
укупно 6842, други том из листова Политика и Данас укупно 8004 и 
трећи из недељника НИН и Време укупно 649 библиографских јединица. 
Сваки том Библиографије прате: Хронолошки регистар наслова, Имен-
ски регистар и Предметни регистар.

Настанак веома обимне аналитичке библиографије условљен је не-
достатком таквих истраживања у утврђеним програмима библиограф-
ских истраживања националних институција и вишеструком потребом 
науке да сагледа са религиолошко-политиколошко-културолошког ас-
пекта однос медија и Цркве на нашем простору у протеклих десетак 
година. Ово је први пут да се у Србији сабирају сви наслови који су у 
вези са овом темом. Концепт рада је одредио да је библиографија према 
садржини грађе специјална, по обухвату селективна, по облику само-
стална, на основу врсте извора примарна, према хронолошком крите-
ријуму ретроспективна, по начину распореда ауторска. Свесни значаја 
израде библиографије, али и сложености и озбиљности рада на изради 
таквих и сличних библиографија, немогућности ангажовања већег бро-
ја библиографа и великим ограничењем расположивог времена, офор-
мили смо радну групу која се бавила организацијом рада, израдом и ре-
д иговањем ове библиографије коју су чинили проф. др Владимир Вука-
шиновић (Универзитет у Београду, Православни богословски факул-
тет), мр Ненад Идризовић (Народна библиотека Србије), Сања Цврко-
та (Билиотека града Београда) и Ирина Нешић (Библиотека Српске 
Патријаршије). 

Из тежње да се пронађе склад између постављених циљева једне 
организације, делатности и професије којима се отелотворују лична и 
друштвена стремљења и различитих квалитативних и квантитативних 
ограничења, при том руководећи се познатим стандардима, одређене 
су фазе у изради библиографије: испитивање обима и подела материјала, 
одређивање правила за описивање и класификацију грађе, опремање 
одговарајућим индексима и напоменама. С обзиром на обиље публико-
ваног материјала одлучили смо се за распоред по имену аутора сма тра-
јући да је овакав начин прегледнији. Елементи библиографске јединице 
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редом су: презиме и име једног или више аутора, наслов чланка , наслов 
периодичне публикације (само у првој библиографској јединици како 
би се избегло понављање) нумерација, датум и број стране објављеног 
прилога, као и кратке анотације тамо где смо сматрали да доприносе 
информативности. Хронолошки критеријум смо испунили израдом 
хронолошког регистра свих наслова. Како се овде не ради о научним 
чланцима, већ у већини популарним чланцима са заједничком темом, 
актуелнoм на дневном и недељном нивоу, сматрали смо да би у стручној 
класификацији по УДК (Универзална децимална класификација) си-
стему била потребна најситнија подела која не би била корисна нити би 
допринела њеној финоћи, па смо је изоставили. Из тог разлога крите-
ријуме за претраживање које не може задовољити заступљени опис гра-
ђе надоместили смо детаљном предметном класификацијом.

Предметни регистар је проширио границе ауторске библиографије 
и увећао њену информативну вредност. Предметне одреднице су сао-
бразне са типом библиографије и њеним информативним захтевима и 
ширином простора који се отвара пред истраживачима. Коришћен је 
систем предметних одредница и усвојених и неусвојених упутница на 
основу постојећих тезауруса и електронских база Народне библиотеке 
Србије, Библиотеке Матице српске и Библиотеке Српске Патријаршије. 
Нове одреднице уведене су за појмове којима су се дневни листови ба-
вили свакодневно за разлику од монографских публикација или струч-
них часописа чији предмет интересовања уопште нису биле или не у тој 
мери да би биле предмет класификације. Потреба за увођењем нових 
предметних одредница указала се код тема које су се бавиле проблемом 
литургијског питања, притужбама на рад свештенства, појавом и дело-
вањем парацрквених институција. Држали смо се уједначености обраде 
иако је неки чланак био сажета вест и у некој широј библиографији не 
би завређивао пажњу каталогизатора1 обрађен је садржински како би 
се све информације о одређеном догађају нашле под истом одредницом. 

Именски регистар нам је донео уазбучени редослед свих аутора чла-
нака, интервјуа и интервјуисаних личности. Због устаљеног начина да 
се аутори новинских чланака потписују иницијалима, у случајевима где 
је било могуће и недвосмислено одредити ауторство, разрешавали смо 
их у самој библиографској јединици. Године рођења аутора смо са ци љем 
уједначености обраде изоставили, због значајног броја текстова чији 
су аутори из дописништава чије редакције нису увек сталне, као и тек-
стова са реаговањима читалаца до чијих података би било тешко доћи. 

1 У неким случајевима пуни библиографски запис у COMARC формату обимнији је од самог 
текста новинског чланка.
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Радна група свесна могућих проблема у истраживању, уочила је то-
ком рада мањкавости у филтрацији материјала медијског архива Ебарт 
у изнимним случајевима где су нам у обради била доступна реаговања 
читалаца на неке текстове који се нису нашли у одабраној архиви. Де-
таљнијим приступом сваком од тих случајева утврдићемо потребу за 
израдом допуна и анекса.

У овом раду се нећемо бавити медијском анализом и начином изве-
штавања већ само анализом у оквирима библиографије. Анализа за сту-
пљености аутора и броја библиографских јединица по листовима и ча-
сописима (Табела бр. 1) јасно нам даје квантитативан преглед заинтре-
сованости штампаних медија за црквене теме и теме које Српску Право-
славну Цркву стављају у однос са државом и друштвом. Истраживањем 
именског регистра могуће је уочити различитост у концепцији орга ни-
зације редакција и утицај сваког аутора појединачно у историјско-про-
сторној скици односа медија и Цркве. У случају неких новинара ова 
библиографија је својеврсни прилог за њихову персоналну библио гра-
фију. Далеко више од свих по броју објављених текстова у листу Данас 
је Јелена Тасић, у Билцу Жељка Јевтић, у Вечерњим новостима Раде Дра-
говић, Данијела Кљајић, Мирјана Радетић, у Политици Мирјана Кубу-
ровић, Миленко Пешић и Јелена Чалија. 

табела 1
Наслов Број бибиблиографских 

јединица
Именске одреднице 

Вечерње новости 4248 446

Блиц 2594 359
Политика 4516 846

Данас 3488 425
НИН 378 187

Време 271 106

15495 2369

Хронолошки приказ по броју наслова у оквиру једног годишта об-
рађених публикација2 осим статистичког прегледа упознаје нас са хро-
но логијом за СПЦ важних догађаја и појавом позитивног или негатив-
ног публицитета у одређеном временском периоду. Анализа наслова 
отвара простор за истраживање принципа на који је позивао и прово-
цирао читаоца на читање.

2 табела 2.
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табела 2

Наслов 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Вечерње 
новости

455 472 484 365 331 388 348 503 329 309 265

Блиц 229 266 302 195 182 187 192 318 209 256 257

Политика 424 392 495 442 431 425 386 509 351 372 289

Данас 452 464 490 350 308 244 260 337 189 201 193

НИН 59 39 41 26 35 34 38 33 25 20 28

Време 27 41 24 25 22 24 24 19 22 16 27

1646 1674 1836 1403 1309 1302 1248 1719 1125 1174 1059

Током каталогизације и класификације чланака уочили смо да су 
заступљени сви новинарски родови од монолошко-информативног, ко-
ментаторско-аналитичког, белетристичког и дијалошког до сложених 
новинарских родова. Најзаступљенија врста су вести као темељни об-
лик новинарског изражавања, посебно су бројне агенцијске вести, за-
тим тематски чланак, портрети, интервјуи и разговори, фељтони, ре-
зултати анкета, прикази књижевних дела и актуелних изложби, саоп-
штења и реаговања. Званичне објаве, најчешће су се односиле на одлуке 
које су се тицале устројства епархија, Светог Архијерејског Синода и 
Светог Архијерејског Сабора. Биографски чланци најчешће су објав-
љивани поводом избора патријарха, устоличења новоизабраних архи-
јереја, поводом награђивања или смрти неке истакнуте личности, али и 
у жижи афера које су потресале медијску друштвено-политичку сцену 
Србије. У посебну групу прилога спадају посланице поводом Божића и 
Васкрса. Обим новинских текстова увелико зависи од уређивачке кон-
цепције и периодичности излажења. У листу Блиц текстови су већином 
кратки или сажети, док се недељници НИН и Време детаљније комен-
таторско-аналитички баве сагледавањем истих тема. 

Концепцијски веома исцрпни предметни регистар указује да је реч 
о написима који су унутар себе хетерогени у релевантности и уте ме-
љености преко сложености и опсега обухвата теме па до значаја за (са-
мо)спознају и (само)познавање црквених питања, а ипак чине једну 
компактну целину. Корпус библиографске грађе не сачињава само по-
писана грађа са трајнијом информацијском вредности већ се он може 
сместити у шири издавачко-продукцијски контекст. У аналитичкој об-
ради чланака нисмо се бавили параметрима као што су етаблираност, 
провереност, научна утемељеност или ефемерност садржаја чиме био 
се руководили у изради националне библиографије чланака. Обрађене 
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библиографске јединице окупља истост теме и њихова актуелност, а по-
себан информативни и истраживачки значај добијају због своје једин-
ствености у томе што су неке од тема до сада обрађене једино у дневној 
и недељној штампи. Овде се доказује примењивост библиографије чла-
нака из дневне штампе чија је вредност вишеструка: архивска, музејска, 
историјска и друштвена. Тиме је испуњена трајна динамичка равнотежа 
између општег карактера библиографије чланака и информацијске вре-
дности извора и квалитета одабраног чланка. 

Кроз предметну класификацију могуће је пратити личности и теме 
које су занимале јавност и продавале тираже, теме које се у континуи-
тету понављају и како су се једном истом темом бавили различити ли-
стови, које су теме избегавали, а које нам упорно доносили из броја у 
број. Заинтересовани читаоци, институције, организације, стручни и 
научни радници код нас и у свету, у библиографској грађи која броји 
15945 библиографских јединица могу пронаћи мноштво информација 
о Српској Православној Цркви и њеној унутрашњој организацији, за-
конодавном и извршном телу, о епархијама, о историји и делатности 
појединих цркава и манастира, крађи и повраћају црквене имовине као 
и о процесу реформи у свим њеним видовима. Велики је број чланака 
који обрађују тему односа Цркве и државе, њеног места у политичком 
и друштвеном животу, а мање оних које занимају економска питања, 
образовање, култура, задужбинарство и добротворни рад. Посебан зна-
чај дат је односу Српске Православне Цркве и Римокатоличке Цркве, у 
прошлости и данас и евентуалној посети њеног поглавара. Највише про-
стора заузимају кључне државно-политичке теме везане за Косово и 
Метохију и Епархију рашко-призренску и проблеме у односима са Ма-
кедонском Православном Црквом, које се у континуитету објављују. 
Нај бројније су одреднице које говоре о српским патријарху Павлу, а 
исцрпност предметизације омогућава нам детаљну претрагу текстова о 
свим истакнутим архијерејима СПЦ. Предметни регистар прати отва-
рање нових тема попут Црногорске православне цркве, Епархије раш-
ко-призренске у егзилу и других парацрквених институција, људских 
права и сексуалних слобода. Штампани медији су свакодневно доноси-
ли теме које су везане за улогу СПЦ у значајним историјским датумима, 
о догађајима и манифестацијама попут Видовдана, прославе јубилеја 
Миланског едикта, крсног имена и највећих православних празника. 
Један мали број чланака оцртава однос цркве и медија и обично је про-
воциран неким негативним догађајем. Посебно се отвара питање кван-
титативног односа афирмативних и негативних текстова и објава, где 
су жаргонски речено добре приче а где почиње негативна кампања. Ка-
ко је СПЦ одговарала изазовима медија и медијске културе, утицала на 
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формирање слике о себи и шта се то утемељивало у културу и друштво 
активним деловањем, а шта пасивним односом према изазовима новог 
начина друштвеног комуницирања су питања на која очекујемо одгово-
ре у даљим фазама овог пројекта. Важно је скренути пажњу да оно што 
је разрешено за медијску дневно-политичку сцену није увек и за пред-
метни каталог, оно што је само вест не може бити и усвојена одредница 
иако по томе истраживач формира упит за претраживање. На самом 
почетку усклађивања рада на библиографији, током сагледавање теме, 
предвидели смо овакве евентуалне потешкоће. Зато није било двоум-
љења да се такви случајеви подведу под шири појам или само именску 
тематску одредницу, јер би нас супротно довело до прејудицирања у јед-
ном истраживачком инструменту које библиограф себи не сме да до-
зволи. Основни и суштински значај библиографског рада огледа се у 
његовом информативно-документарном обележју и сабирању чиње ни-
ца у њиховој суштини без процењивања вредности и непостојању про-
стора за било какву интерпретацију политичке, друштвене или црквене 
коректности. 

Нема ни једне средине, ни земље у којој је објављен комплетан по-
пис садржине периодике, нити има реалних изгледа да се то учини3. Би-
блиографија нам пуно пружа, супротно томе библиографији више оду-
зимају него што јој одају признање иако је неоспоран предуслов успе-
шог истраживања. Библиографија је одговором на питање шта су српски 
штампани медији објављивали о Српској Православној Цркви у раз-
добљу од 2003-2013. године солидна основа и поуздан инструмент за 
даља мултидисциплинарна проучавања аналитичара која треба да нам 
дају одговоре како и зашто. Користећи библиографију могуће је анали-
зирти медијску слику о траженој теми, институцији и појединцу и кре-
ирати својеврсни медијски профил СПЦ .

Један од родоначелника српске журналистике и међу првим срп-
ским библиографима Димитрије Давидовић једноставним описом сво-
га посла дао је задатак библиографима, новинарима и свим будућим 
истраживачима: „Ја сам као уредник новина између списатеља србски 
оно што је протоколиста какав у служби којој чиновничкој; дужност је 
његова да запише у протокол све штогод му откуд дође, или било добро, 
или рђаво написано, или против најмањег или највећег човека, да и оно 
што је против самог себе написано.4

3 В. Максимовић, Оснoве теорије библиографије са примјерима, Пале 2003, 93.
4 А. Вранеш, Основи библиографије, Београд 2001, 16.
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1. Увод
Међу основним начелима савремене западне политичке философије 

постоје она која се тешко могу у потпуности разумети ако се не узме у 
обзир оно што о човеку и његовом месту у свету научава хришћанско 
предање. Ово се нарочито односи на темељни значај који у том контек-
сту има слобода2. Управо ова вредност и начело њене ненарушивости 
стоји у основи концепта и корпуса људских права3 који доминантно 
ме сто у политичкој теорији и пракси задобијају након Другог светског 
рата, а нарочито након промена које су обележиле последње две деценије 
XX века. 

1 Ненад Идризовић, Ирина Нешић, Српска православна црква у штампаним меди-
јима 2003-2013, Библиографија, Монс Хемус, Београд, (том I, 2014), том II (2014), том 
III (у припреми). 

2 Замисао слободе или самовласности (τὸ αὐτεξούσιον), инспирисана библијском причом о 
стварању човека, заузима важно место у систематској разради хришћанског учења о човеку већ 
код раних писаца, какви су, примера ради, Св. Григорије Ниски (cf. Or.catech. 5-6; De opif. ho-
min.16, 11) или Св. Григорије Богослов (cf. Or.38, 12). 

3 За детаљнију и комплексну обраду проблема односа концепта људских права са хриш-
ћанским учењем упућујемо на зборник Људска права у хришћанској традицији, ур. Радован 
Биговић, Службени гласник, Београд, 2010, као и на недавно одбрањену докторску дисертацију 
Зорана Деврње, Теолошка анализа појма људских права и њихова рецепција у Хришћанској црк-
ви: утемељеност концепта људских права у хришћанству и канонскоправне последице њихове 
имплементације, Београд, 2104, доступну на адреси: http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/embed?url=/ 
bitstream/handle/123456789/6/doktorat.swf?sequence=4&isAllowed=y. Анализа доприноса срп-
ских теолога разматрању овог питања налази се на стр. 291-302. 
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Са друге стране, суштинска карактеристика хришћанског поимања 
слободе је њена немисливост ван контекста заједнице. Заједница је ме-
тафизички основ и циљ свега што постоји; Бог, Света Тројица, је зајед-
ница. Човек је створен као imago Trinitatis, као биће које смисао и пу-
ноћу свога постојања достиже искључиво у заједници љубави. Овакав 
став је условио централни значај који међу начелима хришћанског жи-
вота има одговорност за ближњег. Одговорност за ближњег се никако 
не ограничава само на сроднике, чланове црквене заједнице или исто-
мишљенике; она се протеже на све људе без изузетка, чак и на оне који 
према хришћанима могу имати отворено непријатељски став4. 

Управо на овим начелима темељи се пастирска пракса Цркве. У 
ужем смислу, под црквеним пастирством се подразумева старање о по-
требама чланова заједнице поверено рукоположеним служитељима, тј. 
клиру; но, у ширем смислу, Црква као заједница, али и сваки њен члан 
појединачно, имају пастирску службу, с обзиром на поменуто начело 
одговорности за ближњег. Тако, у ширем смислу, свако друштвено де-
ловање Цркве представља вид њеног пастирства5; или, другачије рече-
но, сваки иступ Цркве, како у личној, тако и у друштвеној сфери, треба 
да се руководи истим пастирским начелима. Осмишљавање начина да 
се ова начела примене у сфери медија, с обзиром на њихов убрзани 
развој и све већи значај у животу савременог човека, те значајну улогу 
коју Црква има у српском друштву, представља императив и позива на 
нарочиту одговорност.

Илустрације ради, према истраживању јавног мњења које је спровео 
ЦЕСИД (CESID) 2011. године, Црква је била једина институција која је 
имала изнадполовично поверење у јавности (59% наспрам 19% оних 
који немају поверење)6. До 2014. године ово поверење је порасло и из-
носи исто колико и поверење у људе исте националности (68%)7, што 
даље имплицира да у нашем друштву још увек постоји јака веза између 
припадности религији и нацији и третмана себе и другог, што у битноме 
обликује доминантну интерпретативну матрицу8. Из тог разлога, сраз-

4 Екстремни вид одговорности за другог очитује начело љубави према непријатељима (cf. 
Мт 5, 38-48; Лк 6, 27-36). 

5 Тако се званични документи Римокатоличке (српско издање: Osnove socijalnog učenja Kato-
ličke Crkve, Fondacija Konrad Adenauer i Beogradska nadbiskupija, Beograd, 2006) или Руске право-
славне цркве (српско издање: Основи социјалне концпеције Руске Православне Цркве, Беседа, 
Нови Сад, 2007) могу разумети као покушаји да се артикулишу начела за пастирско деловање 
Цркве на друштвеном нивоу.

6 Видети више у Цесид (2010) Истраживање јавног мњења – новембар 2011. године: Став гра-
ђана Србије према раду полиције. 

7 Одмах иза поверења у добре познанике (84%) и рођаке (82%), видети више у ЦЕСИД, Стање 
демократије у Србији, извештај 2014.

8 Према истраживању Религиозност у Србији 2010. године чак 93% испитаника се конфесио-
нално изјаснило, од чега 77% православних. Међутим, подаци показују да је „бројност хришћана 
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мерно њеном друштвеном утицају, одговорност Цркве расте, а окол-
ности у којима живимо указују да је вероватно како ће се овакав тренд 
наставити. Наиме, савремени европски човек се и данас налази на раз-
међу традиције и савременог, статичног и флуидног. Бауман пише да је 
флуидни живот заправо потрошачки живот, који свету и свему што тај 
свет чини додељује улогу објекта потрошње, на чијем крају се налазе де-
поније одложеног „смећа“ робе, односа, веза, осећања. У таквом свету, 
пут изградње идентитета садржи „стално настојање и непрекидну бор-
бу између жеље за слободом и потребе за сигурношћу, оптерећен стра-
хом од самоће и бојазни од онеспособљавања“ (Бауман, 2009:42). Он 
даље пише да „успех у трагању за срећом – који је наводно циљ и врхун-
ски мотив индивидуалног живота – наставља да буде негиран самим 
обликом вођења тог живота. Незадовољство које се као резултат јавља 
даје сврху и снажи политику себичног живота; њен крајњи ефекат је 
од ржавање флуидности живота“ (Бауман, 2009:21). Зато не чуди што у 
свету у којем смо „сами заједно“ (Теркл, 2011), у којем друштвене мреже 
и виртуелне заједнице преузимају улоге традиционалних којима поје-
дин ци носталгично теже, а осећања мира и континуитета, солидарно-
сти и љубави уступају пред несигурношћу и неизвесношћу свакоднев-
ног живота, расте поверење и потреба за заједницом каква може бити 
Црква.

Овај рад je настао као покушај да се осмисли теоријски оквир у ко-
ме се може промишљати однос Цркве, медија и грађана. У том смислу 
је концепт медијске писмености узет као један од могућих, будући да су 
сва три чиниоца у друштву уједно и комуникатори у савременом медиј-
ском окружењу (имају могућност да стварају медијске садржаје), с тим 
што Црква и медији, сходно својој друштвеној моћи, имају и највећи 
утицај. Медијска писменост као концепт разматра њихове друштвене 
улоге, односе, поруке и идеологије у медијски посредованој стварности 
и пружа могућност да се оснажи позиција грађана (корисника медија) 
у овом односу, што је основ развоја демократског друштва.

у Србији, који су „практикујући“, који су упознати са својом вером и који је разумеју барем на 
основном нивоу, далеко мања него што се на први поглед чини“ (Џалто, Давор, „Mala herba cito 
crescit“ у Биговић, 2010:38). Исто истраживање показује да 57% испитаника сматра да на цио-
нална припадност не одређује верску, међутим везу са традицијом (или потребу за конти-
нуитетом) потврђују индикатори који показују индекс традиционалне везаности: вероисповест 
(93%), крштавање деце (93,1%), црквени погреб (87,4%) и слављење верских празника (91,9%). 
(Радић, Т. Преглед истраживања „Религиозност у Србији 2010.“ у Биговић, 2010:25). 
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2. Црква и медији

Из позиције друштвених наука и, конкретно, медијских студија пи-
тања слободе и одговорности се преламају кроз теорије о друштву и де-
мократији и специфичне улоге коју медији имају у њиховом развоју. Та-
ко се медији могу посматрати као специфични друштвени актери који 
поседују моћ да стварају значења и обликују друштвену и симболичку 
праксу једне заједнице. Као такви они (и њихови садржаји/производи) 
су предмет истраживања медијских студија и, из њих изведеног, медиј-
ског образовања које има за циљ подизање одговорних грађана, оспо-
собљених да критички читају медијске садржаје како би могли да до-
носе информисане и одговорне одлуке и на тај начин допринесу раз-
вијању јавне дебате и демократских вредности у друштву. 

Умножавањем броја медија и комуникатора, захваљујући развоју 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ), простор за сим-
боличку размену се умножава и диференцира, чиме се остварила мо-
гућност да већи број актера учествује у јавној комуникацији. Са друге 
стране, треба напоменути, када је новинарска заједница у Србији у пи-
тању, истраживања показују да је ова, за развој демократије важна, про-
фесија под дугогодишњим притиском спреге политике и економије9.

У друштву које још није успело да се избори са проблемима из про-
шлости који су дубоко укорењени у готово свим областима деловања, 
са свим изазовима пред којима се налази новинарска професија, медији 
својим извештавањем о црквеним питањима и ставовима представника 
Цркве о важним друштвеним питањима, обликују, између осталог, и ми-
шљење појединаца о Цркви, чиме чак постају и један од битних по сре-
дујућих елемената у односу црквених пастира и чланова заједнице. При 
томе не треба изгубити из вида да је циљ и улога пастирске праксе бри-
га о заједници, која се не исцрпљује само на оном делу становништва 
који се декларишу као верници. У том смислу, познавање природе и на-
чина деловања медија треба да буде императив за црквено пастирство, 
а познавање црквених питања, као и њихово смештање у шири, исто-
ријски, политички и културни контекст приликом професионалног из-
вештавања, у складу са новинарским стандардима и с обзиром на улогу 
коју Црква има у друштву, намеће се као неопходност за медијске делат-
нике. Снага сваке институције и њена моћ јесте и огледа се у њеним мо-
гућностима интерпретације и симболичкој моћи конструисања значења 
и схватања света. Будући да медији отварају простор за практиковање 

9 Видети више у Хелсиншки одбор за људска права. Људска права у Србији 2013:Исконски 
отпор либералним вредностима, као и Матић, 2012, Миливојевић, 2011.
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ове моћи другим друштвеним субјектима и групама, они постају и „ме-
сто“, не само друштвени актери, у којима се дефинише и тумачи друшт-
вена одговорност. 

3. Медијска писменост
Медијска писменост је мултидисциплинарни концепт XX века. На-

стао је као одговор различитих дисциплина у друштвеним и хумани-
стичким наукама на потенцијални утицај и ефекте који медији могу 
имати на најмлађу публику. Најпре се развијао као одговор на теорије 
о медијским ефектима (масовном друштву и масовним медијима) и по-
тенцирао учење ради заштите, да би се крајем XX века и „откривањем“ 
активне публике њен циљ усмерио на балансирање протекционистич-
ког приступа и оснаживања ради подстицања грађанске партиципације 
и развијања грађанског друштва. Иако данас, у време развоја нових об-
лика комуницирања подстакнутих развојем ИКТ, постоји много дефи-
ниција које се односе на медијску писменост, све оне и даље инсистирају 
на њена четири основна елемента дефинисана још на првој конферецији 
о медијској писмености (National Leadership Conference on Media Li te-
racy, 1992), а подразумевају „способност приступа, анализе, евалуације 
и комуницирања медијских порука у различитим формама“ (Aufder-
heide, 1993). Ради бољег разумевања циља овог рада – артикулација дру-
штвене улоге Цркве у медијском (али и ширем друштвеном) простору 
помоћу препознавања релеватности коју појам медијске писмености 
може имати за пастирску праксу – у овом тексту фокус је стављен на 
приступ који су развили Даглас Келнер и Џеф Шер (Douglas Kellner, Jeff 
Share), односно, критичку медијску писменост. Овај приступ, чије се 
теоријске поставке могу наћи у медијским студијама, критичкој педа-
гогији и студијама културе, пред себе је поставио задатак да продуби 
потенцијал „критичког анализирања везе између медија и публике, ин-
формација и моћи“ (Kellner and Share, 2007:2). Ови аутори полазе од пет 
принципа медијске писмености које је дефинисао и Центар за медијску 
писменост (The Center for Media Literacy, CML) међу којима су нај ва-
жнији да су све медијске поруке конструисане и да медији учитавају зна-
чења у своје поруке10.

10 Пет најважнијих концепата медијске писмености које је формулисао CML су: 1) 
све медијске поруке су конструисане; 2) медијске поруке су конструисане коришћењем 
креативних језика медија који имају сопствена правила; 3) Различити људи тумаче 
медијске поруке на различит начин; 4) Медији уграђују вредности и ставове; 5) Медији 
су организовани да стичу профит/моћ у друштву. Више о њима видети у Kellner and 
Share, 2005:7-12.
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Дакле, концепт медијске писмености полази од темељних грађан-
ских вредности слободе, права и одговорности; циљ медијског описме-
њивања је очување слободе појединца, грађанина, у медијском простору 
који представља melting pot друштвених процеса. С обзиром на њену 
дру штвену улогу, Црква је нужно учесник ових процеса. Такође, с обзи-
ром на значај који вредности слободе и одговорности имају у њеној тео-
рији и пракси, заинтересованост за њихово очување и афирмацију и у 
медијском простору намеће се као неопходност за црквено пастирство. 

4. Основни проблем
Верујемо да је заједнички именитељ изазова и проблема који се ти-

чу медијске представе Цркве у Србији „интерпретативни оквир“ (S.Hall, 
1997:3) коме припадамо и у оквиру кога декодирамо медијске поруке и 
њихова значења. Наиме, наш интерпретативни оквир је још увек под 
непосредним утицајем сукоба из деведесетих година на простору бивше 
Југославије. Са друге стране, ови се сукоби не могу разумети ако се не 
узме у обзир постојање историјских подела и матрица које су облико-
вале наш политички и културни контекст и омогућиле их, макар на па-
сиван начин. Интерпретативни оквир захтева и омогућава да се готово 
сваки религијски садржај присутан у медијима чита с обзиром на прет-
постављено политичко значење и функцију. Зато не чуди што и према 
новијим истраживањима, медији још увек „јавности сензационалисти-
чки нуде изоловане, појединачне конфликте унутар цркава, које је лако 
ставити ван контекста и узрочно-последично повезати“ (Јовановић, 
Миливојевић, 2013). И употребити, додајемо. 

Интепретативни оквир чини нужним да присуство у медијима под-
разумева одговорност комуникатора не само за изречено. Наиме, одго-
ворност, често много већа, постоји и за неизречено. Јер све што је у ме-
дијима има неко значење и употребу; но, чак и оно што није изречено у 
медијима, у медијском простору увек задобија, али и истиче, неко зна-
чење. У том смислу, с обзиром да су последице неизреченог често дале-
косежније од последица изреченог, одговорност актера расте, упркос 
пасивности11. „Тако се предпоставља да се све што дискурс формулише 
налази већ артикулисано у тој полућутњи која му претходи, која га упо-
рно прати, али коју он закрива и ућуткује. Манифестни дискурс би на 
крају крајева био само репресивна присутност онога што се не каже, а 
ово неречено било би шупљина која изнутра поткопава све оно што се 
каже“ (Фуко, 1998:29). Према Фукоу, сви су облици политичке и друшт-
вене мисли „неминовно ухваћени у међусобној игри знања и моћи“ (ви-

11 Видети више у Хелсиншки одбор за људска права. Људска права у Србији 2013:Исконски 
отпор либералним вредностима, као и Матић, 2012, Миливојевић, 2011. 
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дети у Hall, 1997: 48). Управо из тог разлога је подизање грађанских 
ка пацитета, у овом случају то значи и знања о медијима и Цркви, као и 
њиховој улози у савременом друштву, како би се разумеле комплико-
ване везе и односи, идеје и идеологије, делања и поруке, раздвојило суш-
тинско од манифестног и разумео текст у контексту, нешто на чему тре-
ба да се ради.

Родоначелник култивационе теорије Џорџ Гербнер (George Gerb-
ner) сматрао је да све приче у култури имају три различите, али повеза-
не функције. Оне сe односе на то: (1) како ствари функционишу; (2) 
служе да опишу шта ствари јесу; и (3) да нам кажу шта да радимо са 
њима (Gerbner у Shanahan&Morgan, 1997:IX), а да медији својим при-
казима култивишу одређене вредности и погледе на свет. На који начин 
медији представљају свет, људе, догађаје, открива нам теорија репре-
зентације. Стјуарт Хол (Stuart Hall) пише да медији не осликавају само 
(преносе) стварност (у својим порукама) већ и, кроз процес репре зен-
тације („означавајућу праксу“), активно учествују у њеном стварању 
производећи значења која се размењују међу члановима културе (Hall, 
1997). Кључни концепт репрезантије је симболичка моћ, која проистиче 
из друштвене моћи, а која покушава да затвори језик, значења и проток 
нових увида и знања и фиксира једно, доминантно значење. „И зато што 
постоји толико много различитих и супротних начина на које се значење 
света може конструисати, од суштинске је важности шта се и ко репре-
зентује, шта се и ко редовно и рутински изоставља; и како се представ-
ља ју ствари, људи и односи. Оно што знамо о друштву зависи од тога 
како нам се ствари представљају, а то знање заузврат информише оно 
што ми радимо и које политике смо спремни да прихватимо.“ (Stuart 
Hall, 1986. цитирано према Miller, D. 2001:246).

5. Могућности
Постоји више могућности да се изађе у сусрет изазовима које пред 

Цркву, али и све одговорне друштвене актере, поставља проблем о ко-
јем говоримо.

 Најпре, начелно, инхерентној склоности да се у циљу акумулације 
симболичке моћи у датом интерпретативним оквиром затворе зна че-
ња, а која, чини се, на овај начин припада самој природи медијског про-
цеса12, неопходно је изаћи у сусрет прихватањем императива непреста-
ног преиспитивања и самокритике; сви удеоници медијског процеса, 
појединци, институције и медији једнако, само на овај начин себе леги-
тимишу као одговорне политичке субјекте.

12 Културна значења, пише Стјуарт Хол „организују и регулишу друштвену праксу, утичу на 
наше понашање и стога имају реалне, практичне последице,“ (Stuart Hall, 1997:3).
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Са стране Цркве, самокритика и преиспитивање се увек могу раз-
умети као чин одбацивања моћи у циљу верности еванђелском позиву 
на служење. 

На теоријском нивоу, важно је препознати и анализирати (декон-
струисати) појединачне концепте помоћу којих се континуирано у да-
том интерпретативном оквиру затвара значење. Међу тим концептима 
посебно место у нашем контексту заузима појам народа. Наиме, јавни, 
па тако и медијски наступ Цркве у српском политичком и културном 
миљеу често је обележен готово мистичним значењем које има концепт 
народа. Имамо у виду дискурс обележен бригом за народ, његов опста-
нак, историјско искуство, као и поверење у народ и позивање на његов 
ауторитет. При томе није јасно да ли је у питању етничка, национална 
(политичка) или верска заједница, народ (λαός) Божији13. Наравно, Црк-
ва као институција има улогу у сва три аспекта живота нашег друштва, 
али та улога не може бити иста, нити може подразумевати исти степен 
ауторитета и одговорности. 

Коначно, верујемо да и на практичном нивоу, полазећи од замисли 
медијске писмености, има простора за деловање Цркве: 

Најпре, Црква је и у Србији на више начина укључена у образовни 
процес: кроз верску наставу којој је приступ доступан у свим основним 
и средњим школама, као и кроз сопствене или за њу у битном везане 
образовне установе. Све ово чини неопходним да се поред стриктно бо-
гословских садржаја у приступу питањима образовања препозна и зна-
чај оних која немају директно везе са њима, али која у одлучујућој мери, 
кроз друштвену праксу, утичу на практично поимање ових садржаја. 
Јер, присетићемо се познате отачке максиме, вера не постоји у речима, 
него у стварностима, тј. у реалном животу.

Но, промовисање медијске писмености, када је Црква у питању, по-
дразумева најпре много рада на сопственом медијском наступу, као и 
отварању простора за дијалог о питањима која су важна за друштво. 
Поготово ако узмемо у обзир да је Црква у Србији последњих година и 
сама у све већој мери медијски субјект; наиме, од 2008. је основано више 
црквених радио-станица, у повоју је једна телевизијска, а активно је и 
мноштво штампаних медија и веб сајтова. Црквени медији су углавном 

13 Са овим у вези, поимање улоге Цркве у традиционално православним друштвима услов-
љено је различитим историјским и идеолошким претпоставкама, међу којима свакако треба 
узети у обзир елементе византијске политичке идеологије, обележене хеленистичко-римском 
концепцијом „симфоније“, а то значи пуном интеграцијом Цркве у политички оквир Царства, 
што подразумева и императив њене функционализације, затим османски концепт милета (на-
рочито на Балкану), који почива на потпуном поистовећењу верске и политичке припадности, 
те синтезу ова два елемента са модерним концептом нације почев од XVIII века, што омогућава 
да се успостави нужна веза између етничке, националне и верске припадности.



115

В у к а ш и н  М и л и ћ е В и ћ  ·  М а р и ј а н а  М ат о В и ћ

концентрисани на производњу програма верско-образовног профила, 
док се информативни програм углавном своди на репродукцију званич-
них саопштења и ставова. Но, с обзиром на комплексну улогу Цркве у 
друштву и њено присуство у другим медијима, чини се неопходним да 
изнутра, из црквених медија, дође подстицај за истраживачки и кри-
тички приступ проблематичним и болним темама које се тичу саме Цркве. 
Комуницирање са јавношћу путем званичних саопштења, с обзиром на 
савремену динамику медијског процеса, оставља исувише простора за 
реинтерпретацију у оквиру већ постојећег оквира, нарочито уколико 
стварност, макар и медијска стварност, демантује реч. 
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Медији и Српска православна црква

Познато је да је последњих деценија религија дошла поново на сцену 
и добрим делом ућуткала многобројне теоретичаре који су се за-

кли њали у иреверзибилну секуларизацију. Чак и најубеђенији заступ-
ници теорије о секуларизацији света сложили су се да сам концепт мора 
да се преиспита. Више него илустративан је пример чувеног социолога 
религије Питера Бергера који је 1968. у интервјуу за Њујорк тамјс изја-
вио да ће „до 21. века, верници највероватније постојати само у малим 
сектама, шћућурени заједно да би се одупрли светској секуларној кул-
тури“.1 Бергер је био тај који ће, неколико деценија касније, тврдити да 
је погрешио и увести термин десекуларизација. У Источној Европи, на-
кон слома комунизма, религија се у великом стилу вратила на сцену. 
(Ис тини за вољу, секуларизација у Источној Европи и није била спон-
тан процес у Веберовском смислу, било је ту реч о политички дириго-
ваном процесу, који није имао „природне“ услове за то.2) Идеолошки 
вакум који је крах комунизма оставио, уз економску транзицију и кри-
зу легитимизације политичких система, допринео је да Цркве и верске 
заједнице добију нову улогу. На овдашњим просторима, ситуација је била 
још комплекснија услед преплитања националних и религијских иден-
титета, а утицај религије је током деведесетих веома порастао. 

Та тема је и даље резултат многобројних научних анализа и ин тер-
претација. Важно је, за циљ овог рада, истаћи да се последње две де це-
није Српска православна црква (СПЦ) нашла у другачијим условима. 
Са једне стране, присутан је пораст религиозности и друштвеног ути-
цаја, увођење веронауке у школе, велика присутност у медијима, а са 
друге „искушења“ на које она треба да одговори – функционисање у плу-
ралном друштву, критике на рачун понашања појединих владика током 

1 Цитирано у Штарк, „Secularization, R. I. P“, 2000, стр. 41-42.
2 Види Флере, „Десекуларизација у Источној Европи“, 1993.
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рата деведесетих, критике јавности на рачун одређених великодосто-
јника и различита очекивања од Цркве, однос са цивилним друштвом, 
деликатна политичка ситуација у Србији везана за Косово и Метохију 
као и захтеви који се поставља за улазак у Европску Унију, изношење 
става када је реч о људским правима, односно савременом концепту 
истог… Руски протојереј Вселовод Чаплин написао је чланак чије је на-
слов говори доста „Остати свој у свету који се мења“ (“Remaining Oneself 
in a Changing World”)3, или како је А. Агађанијан нагласио – православ-
не цркве су суочене са дилемом – како да балансирају између очувања 
свог идентитета и/или (п)остајања битним у стално мењајућем свету.4 
Не губећи из вида есхатолошку димензију Цркве, као кључну, не треба 
ни потпуно пренебрегнути деловање Цркве у овом и оваквом данаш-
њем свету. Имајући у виду да медији у њему играју значајну улогу, однос 
Цркве и медија је тема која се не сме запоставити. Она захтева и пажњу 
академских кругова. Исто тако, анализе овог односа могу послужити и 
на практичном плану, као смерница и/или критика како за Цркву, тако 
и за медије. 

Како је Мирко Благојевић приметио „После готово педесет година 
скрајнутости из центра друштва, њена (Српске православне цркве) јав-
на и медијска афирмација је добродошла , али с том врстом промоције 
долазе и недаће које није лако превладати. Наиме, њена пређашња дру-
штвена затвореност чувала је Цркву од могуће компромитације на раз-
ним нивоима црквеног живота , а данас медијска лупа често увећава 
појаве и догађаје у Цркви и око цркве и изван емпиријске датости“.5

Однос медија и Српске православне цркве (СПЦ) је тема којој, не-
заслужено, није поклањана пажња. У том односу, постоји доста аспек-
тата које је важно анализирати. Циљ овог рада је да се утврди каква је 
медијска представа СПЦ у штампаним дневним листовима – Политика, 
Вечерње новости, Блиц и Данас – од 2003. до 2013. године. Ограничили 
смо се на анализу оних текстова који су излазили за време трајања свих 
заседања Светог архијерејског сабора у поменутом, десетогодишњем пе-
риоду, укључујући два дана након почетака заседања најважнијег Црк-
веног тела и два дана након завршетка. Имајући у виду да саборским 
саопштењима и уопште кроз рад СА Сабора, Црква исказује своје ста-
вове о актуелним дешавањима и важним друштвеним питањима, као и 
да је то тело које управља Црквеним животом, и да је стога медијска 
па жња према СПЦ за време заседања Сабора појачана, сматрали смо 

3 Види Чаплин, “Remaining Oneself in a Changing World”, 2002.
4 Види Агађаниан, „The Social Vision of Russian Orthodoxy: Balancing between Identity and Rele-

vance“, 2003.
5 Политика, „Ни учаурена ни превише прилагођена“, 20.05.2008.
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оправданим да кроз те чланке анализирамо комуникацију између ме-
дија и Цркве, као и да истражимо којим темама и на који начин поме-
нути штампани медији дају највише пажње и коначно, какву слику СПЦ 
они тада ре(конструишу). 

Рад је подељен у три временска периода, 2003-2005, 2006-2009. и 
2010-2013, а ове целине су се саме наметнуле након квалитативне ана-
лизе новинских текстова. 

Медијска стварност
Пре него што кренемо са анализом текстова, важно је и дати неко-

лико основних, теоријских појмова у вези са медијском стварношћу коју 
истражујемо. 

У песми „Слон“, Јован Јовановић Змај пише о шест слепих пријатеља 
који су отишли у Индију да би видели слона. Већ на почетку, неки ста-
рац, због њиховог слепила, посумња у тај подухват, али они му објаснише 
да ће се ослањати на своје чуло додира. Када су стигли, један по један, 
приближавали су се џиновској животињи. Први опипа слона с бока па 
брзо закључи да је ствар јасна – слон изгледа као зид, други је стао спре-
да па дохвати кљову, те рече да је слон исти као дирек његових врата. 
Један је, додирујући слонову ногу тврдио да је слон као клада, а његов 
друг, који се машио слоновог увета, изрече да слон изгледа баш као ле-
пеза, и тако даље… У својој перцепцији, како песник закључује, сваки 
од њих је имао по мало право, али нико од њих није појмио „објективни“ 
изглед слона, те им је целина измакла. У грубим цртама, врло слична 
критика би се дала применити на медије, то јест, у овом случају на но-
винарство.

Још је давно Валтер Липман закључио да би без стандардизације, 
стереотипа, прилично немилосрдних пренебрегавања нијанси и закљу-
чака донешених по навици и рутини, уредници врло брзо умрли од пре-
више узбуђења.6 Однос између медија и реалности је рано проблемати-
зован. Дилема која се годинама провлачила је да ли медији осликавају 
стварност или је производе. Шулц, претпоставку да медији само осли-
кавају објективни свет, назива птоломејском перспективом, и ту су ме-
дији виђени као пасивни медијатори. Ако дође до извртања стварности, 
то је последица супротстављености између друштва и мас медија јер 
мас медији имају потенцијал да манипулишу и контролишу групе и по-
јединце.7 Према другој претпоставци, Коперниканској, медијси су ин-
тегрални део друштва и активни елемент у комуникацијским процеси-

6 Липман, Public Opinion, 1998, стр. 352.
7 Шулц, “Massenmedien und Realitat. Die ‘ptolemaische’ und die ‘kopernikanische’ Auffassung”, 

1989, стр. 140-141.
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ма. Кроз те процесе, конструише се реалност. Конструктивизам тежи 
да пружи одговоре на различита питање која се односе на медијске (ре)
конструкције реалности и ефекте медија , сматрајући да је оно што људи 
могу да докуче у сваком случају субјективна перцепција света зависна 
од њиховог биолошког, когнитивног система и/или друштва и културе 
којој појединац припада. Доживљена стварност је тако конструкт у ко-
јој, очекивано, мас медији играју огромну улогу. Према констру кти ви-
стичкој аргументацији, новинари и други запослени у медијском секто-
ру, стварају своје медијске реалности и прослеђују их даље. Ако се 
сло жимо да „апсолутно објективна“ реалност није могућа јер је нови-
нарска перцепција већ по себи субјективна, а при томе и медији имају 
своја правила на која стварају вести и која захтевају одређени стил, фо-
рму, симплификацију, постоје и, из разних разлога, свесна искривља-
вања стварности. Она се „постижу“ кроз селекцију медијских садржаја, 
наглашавање одређених елемената и прећуткивање других, избор саго-
ворника, морално (пр)осуђивање, начин представљања чињеница и 
њи хову интерпретацију…

У данашњем свету, медији играју веома важну у грађењу представа, 
слика и стереотипа. Исто тако, они су битан елемент у демократском 
друштву, њихова улога је да образују, информишу и олакшавају друшт-
вену кохезију; у свему томе могу делати као „витези мира“, али и као 
„пиромани“.

Анализа текстова

2003-2005 
Један амерички социолог је написао да медији нису прозор у свет, 

већ прозор у сопствену културу. Медијска слика Цркве и нагласак који 
дневни листови, као важан извор информисања, стављају на одређена 
збивања унутар ње, може бити важан показатељ положаја и улоге СПЦ 
у друштву као и односа између Цркве и медија.

За време мајског заседања СА Сабора 2003. године, новинско из ве-
штавање било је усмерено највећим делом на две теме – канонизацију 
владике Николаја Велимировића и оптужби на рачун владике Пахо ми-
ја. Иако ће се динамика броја објављиваних текстова и интересовања за 
живот Цркве у дневним листовима мењати, у првом периоду, „Вечерње 
новости“ и „Политика“ пратиће интезивније црквену тематику у одно-
су на „Блиц“ и „Данас“ где ће се чланци који се односе на црквене одлу-
ке и делање сводити на преношење агенцијских извештаја и неколико 
реченица дуге вести. Ово говори свакако о њиховој тадашњој (не)за-
интересованости за СПЦ. С друге стране, „Вечерње новости“ и „Поли-
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тика“ избегаваће тада одређене теме односно писање о негативним до-
гађајима унутар Цркве. 

Када је реч о директном извештавању о СА Сабору, „Блиц“ и „Да-
нас“ су доста „шкрти“ у вестима или анализама. Констатација да је „ве-
лики број нерешених питања унутар СПЦ“ понавља се често у свим 
новинама. У 2003, нагласак је на подели епархија и избору нових влади-
ка, а процењује се да ће на заседањима дискусија бити „врућа“, као и да 
ће водити „жестоки разговори“. Новинарка „Политике“ пише о захте-
вима који верници и јавност стављају пред Цркву – заузимање „за спас 
ћирилице, заустављање ’беле куге’, решавање статуса избеглица из Хр-
ватске, Босне и Херцеговине, Космета…“8

Поменути захтеви, односно њихово виђење кроз очи „Политике“, 
јесу врло амбициозни и већина њих би пре имала везе са државном него 
црквеном политиком, што свакако говори о начину на који се Црква 
посматра то јест представља. И „Вечерње новости“ пишу да ће теме Са-
бора 2003. бити везане за стање „у коме се налазе српски народ и његове 
светиње, шта је са избеглицама, сиротињом (…) стварају ли се мо гућ-
ности за повратак Срба на Косово и Метохију“.9 Ова честа, касније по-
нављана, веза између избеглица и Цркве, где би она требало да решава 
проблем расељених, упућује на медијску представу о нераскидивој по-
везаности националног и верског где се од Цркве очекује да дела на пра-
ктичном плану (и терену политике држава), иако јој се то исто деловање 
и замера.

Друга важна тема била је 2003. канонизација владике Николаја. Са-
мо у „Политици“ је објављено девет чланака о томе. Свети Николај се 
најчешће описује кроз ставове званичника СПЦ, као највећи српски бе-
седник, мислилац, духовник и просветитељ. Критике се ретко помињу, 
а и када се то чини, оне се, на пример у „Вечерњим новостима“ и „По-
литици“, приказују као неосноване. Истичу се, између осталог, његови 
добри односи са западним црквама, као и да је помагао Јеврејима. У 
„Вечерњим новостима“ се владика Николај представља као темељац срп-
ске етике и црквене мисли и „жртва идеолошких хајки чије се заслуге 
за српски народ не могу избрисати“.10 Док у „Блицу“ и нема чланка о 
његовој канонизацији, а у „Данасу“ се, осим агенцијских извештаја, об-

8 Политика, „Много тема за разговор“, 13.05.2003.
9 Вечерње новости, „Почиње годишњи сабор“, 12.05.2003.
10 Вечерње новости, „Владика Николај светац“, 20.05.2003. 
Слављење владике Николаја се наставља и у наредним чланцима чији наслови говоре по себи 

– „Велики у свему“, „Преко трња до неба“, „Пастир доброг стада“, „Имамо га зашто и славити“. 
За време свечаности у Лелићу, 2006. године, које су пропратиле све дневне новине, али не са 
истим интезитетом, „ Вечерње Новости“ објављују два текста, где је један насловљен јасном 
поруком „Николај симбол српског народа“.
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јав љују два текста где се он описује као један од највећих теолога у ис-
торији СПЦ, велики интелектуалац и говорник, уз пажљиве коментаре 
да „оспоравање и контраверза око његових политичких ставова у срп-
ској јавности још увек трају“11, док се у тексту „владика Николај про-
глашен за свеца“ нашао упитан суд: „Важио је за човека чија се мисао 
многима учинила као добро оправдање да се српски национализам осам-
десетих и српски социјализам током деведесетих година стопе у српски 
националсоцијализам“, иако није разјашњено на кога се односи тврдња 
о постојању нацизма на овим просторима.12 

Ток заседања СА Сабора се прати у мањој мери, у чему предњачи 
„Блиц“ па потом „Данас“ или у већој, као у „Вечерњим новостима“, док 
се најаве Сабора и завршна саопштења објављују у свим дневним нови-
нама, са ретким изузецима, што ће бити случај у целокупном периоду 
ове анализе (2003-2013). Нагласак завршног саопштења СА Сабора 2003. 
дневни листови стављају на проблеме са ткз. Македонском православ-
ном црквом, а у 2004. на апел против „гажења људских и верских права 
на КиМ“, док се и у 2005. наглашавају проблеми СПЦ у регону, у Хрват-
ској и БиХ и наравно на КиМ. У 2004, као теме намеће се страдање на 
КиМ, проблеми са тзв. МПЦ, пожар на Хиландару…

„Вечерње новости“ у најави за Сабор 2004, пишу како ће тема бити 
„превазилажење искушења и изазова који … јединство (православних) 
угрожавају, као и осавремењивању црквене мисије у данашњем свету“. 
Не може се пренебрегнути да, у немалом броју чланака, новинари „Ве-
черњих новости“ користе језик врло близак црквеним саопштењима и 
црквеној штампи, уз веома позитиван тон. У првом периоду се тешко 
да се може наћи критичка нота према СПЦ и у текстовима „Политике“. 
„Данас“, поводом више догађаја 2004, извештава о, „затворености Црк-
ве“ према медијима. 

Већ 2005. године пажњу медија привлаче проблеми на релацији Си-
нод – бивши владика Артемије, затим могући долазак папе (новинари 
влро ретко у овом периоду износе свој став, већ се пише о разлозима 
„за“ и „против“), уз стално актуелна питања као што је ситуација са тзв. 
МПЦ, на КиМ, у Црној Гори. Тема СПЦ у Црној Гори је поготово тих 
година у центру пажње. 

Две године од канонизације владике Николаја, „Данас“, док траје 
јесење заседања СА Сабора 2005, на исти дан објављује три текста која 
се баве Црквом – извештај са округлог стола „Нова српска десница и 
антисемитизам“ где се у једној реченици помиње коментар Соње Бисер-
ко да је Црква, промотер „антисемитистичких идеја и говора мржње“, 

11 Данас, „Владика Николај званично светитељ СПЦ“, 26.05.2003.
12 Данас, „Владика Николај проглашен за свеца“, 20.05.2003. 
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што је и наслов текста иако се исти, у целини, бави положајем Јевреја у 
Србији а Црква се више и не спомиње13; затим се објављују два лична 
става. У једном, аутор критикује донаторско вече за изградњу храма 
Светог Саве и ангажоване политичаре и наглашава да су осим „у ригид-
но религиозним земљама, велелепне богомоље плусквамперфекат, а да 
модерна држава сву моћ, па и окупљања донатора, усмерава ка модер-
ним циљевима“14 где и наслов – „Дах прошлости“ – имплицира сферу 
црквеног као супротну прогресу, попут анахроне препреке модерности. 
Поглед у којем се православна Црква доминантно види као главна коч-
ница за прогрес, где се њена окренутост традицији тумачи као „ригид-
ни“ дах прошлости што спутава напредак, је присутан, између осталог, 
у дискурсу, који Милића Бакић Хајден, назива Византинизам.15

Коначно, у тексту „Данаса“, пренешеном из „Републике“, аутор пи-
ше да „Црква убице, злочинце и антисемите проглашава за свеце. И јед-
ва да скрива претензије да управља друштвом и државом (…) А субкул-
тура и политички кич, прерушени у патриотизам, традицију и слободу 
јавне речи, неометано загађују духовни простор нације“.16

Занимљиво је да су већином новински текстови у „Данасу“ о СПЦ 
у овом периоду неутрални, али махом, у великом броју коментара, а то 
је и став доброг дела саговорника, се врло оштро критикује Црква, па 
чак и клевета. (Тако Никола Самарџић 2007, у „Данасу“ напада Цркву, 
питајући се „Да ли је премијер Ђинђић убијен да би Србија и у раздобљу 
које предстоји тонула у мочвару неокомунизма? У којој је централни 
комитет смештен у кабинету премијера, а остатак владајуће елите удоб-
но размештен у социјалистичком савезу тајкуна, Цркве и свих који у 
дављењу Србије ипак проналазе сопствено место и лични профит.“17 
Ако је по нечему „погођен“ Самарџићев закључак о неокомунизму, онда 
је то у виђењу Цркве као искључиво деструктивне и користољубиве ин-
ституције, што је био и комунистички дискурс.) 

Поређења ради, тренд, који се и у наредним годинама показао, је да 
су, с друге стране, саговорници „Вечерњих новости“ по правилу про-
црквено орјентисани. Ове дневне новине имају највећи број интервјуи-
саних из саме Цркве односно о црквеним питањима најчешће говоре 
представници СПЦ, што у је осталим анализираним листовима је ређе 

13 Види Данас, „Соња Бисерко: СПЦ је промотер говора мржње“, 03.11.2005.
14 Данас, „Дах прошлости“, 03.11.2005.
15 Види Ангелов, “Byzantinism: the imaginary and real heritage of Byzantium in Southeastern 

Europe“, 2003; Bakić-Hayden & Hayden, “Orientalist variations on the theme ‘Balkans’: Symbolic 
geography in recent Yugoslav cultural politics“, 1992; Bakić-Hayden, “What’s So Byzantine About the 
Balkans? “, 2002; Todorova, Imagining the Balkans, 2009. 

16 Данас, „Кич прерушен у патриотизам“, 3.11.2005.
17 Данас, „Реституција будућности“, 22.05.2007. 
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случај. Тако, „Вечерње новости“, 2004, објављују интервју са владиком 
Григоријем, где владика побија оптужбе да се Црква превише бави по-
литиком и отворено критикује државу односно понашање политичара 
који ставове Цркве види као напад на себе, а истовремено желе да се 
окористе о СПЦ.18 У 2005, за време заседања СА Сабора, читаоци „Ве-
черњих Новости“ могу на страницама ових новина да нађу интервјуу са 
протођаконом Љубомиром Ранковићем оразличитим аспектима Црк-
веног живота – „о инертности свештенства, посети папе, занемривање 
жене у Цркви“, где се Ранковић залаже за већу ангажованост Цркве у 
савременом свету, већу улогу жене у Цркви и говори о потреби да папа 
дође у Београд19. „Вечерње новости“ такође често објављују репортаже 
из манастира које обилују позитивним представама истинске вере, то-
леранције и љубави, док је слика свештенства - слика образованих, хра-
брих, милосрдних, посвећених и аутентичних представника Цркве који 
веру „посведочавају својим животом“, а сама СПЦ се приказује као Црк-
ва толеранције и мучеништва.20 

Мотив страдања верника и светиња је чест. Мајско заседање СА Са-
бора 2005. почело је у манастиру Житомислић о којем се, том приликом, 
доста писало – о његовој бурној историји, рушењу и обнови.21 Слично 
пише и „Политика“, у којој се обнова манастира Житомислића види као 
„Пораз рушитеља“, како гласи наслов једног од чланак, и као национал-
на и верска победа.22 „Иако два пута рушен, крајем 1941. и јуна 1992. 
године, манастир Житомислић код Мостара поново изгледа као када је 
саграђен у 15. веку … Исто (што и ова светиња) сведоче и многа друга 
ремек дела градитељства која су рушена смишљено с уверењем ру ши-
теља да ће њиховим уклањањем бити избрисани трагови народа који их 
је градио“.23 У „Политици“ се 2005, објављују и две репортаже из Хилан-
дара где је саговорник отац Методије који већи број долазака Срба на 
Хиландар, он види као „духовно буђење и духовну обнову Срба“.24 
Међутим, када је, као и у већини осталих дневних листова, 2005, саго-
ворник за интервју у „Политици“ био тада јеромонах Иринеј Добрије-
вић који је говорио о заједничкој судбини народа и Цркве, новинарка 
га описује: „Образован и одмерен, ауторитативан и савремен, скроман 

18 Види Вечерње новости, „Трпимо заједно са народом“, 6.09.2004.
19 Види Вечерње новости, „Народ је жељан вере“, 22.05.2005.
20 Види Вечерње новости, „Болест убија мржњу“, 6.09.2004; „Опстаћемо на огњиштима“, 15. 

05. 2005; „Молитва је њихов живот“, 20.05.2006 и други
21 Види Вечерње новости , „Врућа тема – обнова“, 14.05.2005; „Нови храм за стару светињу“, 

15.05.2005; „Требају нам мир, правда и слобода“, 16.05.2005.
22 Види Политика, „Васкрс Житомислића“, 14.05.2005; „Обнављање светиње“, 16.05.2005; „По-

раз рушитеља“, 17.05.2005.
23 „Пораз рушитеља“, 17.05.2005.
24 Политика, „Спремни за обнову“, 16.05.2005; Види Политика, „Блискост Срба и Грка“, 

16.05.2005.

Master
Sticky Note
одвојено

Master
Sticky Note
занемаривању

Master
Sticky Note
чланака

Master
Sticky Note
брисати он



125

Ј е л е н а  Ј о р гач е в и ћ

и лепо васпитан, многима се не уклапа у представу о типичном српском 
свештенику. Можда и зато што се Библијом и бројаницама служи исто 
колико мобилним телефоном и лап топом. Новинаре не сматра ’радоз-
налим незналицама који би увек да сазнају оно што их се не тиче’.“25 
Лепи комплименти за будућег владику, али и, супротстављајући До бри-
јевића „типичном српском свештенику“ стиче се не тако похвална (ме-
дијска) представа ових других. 

Када се ради о извештавању о догађајима везаним за свакодневни 
живот Цркве, ту предњаче „Вечерње новости“, али се и у „Политици“ 
веома често извештава о различитим, практичним, аспектика црквене 
свакодневице. Такође, тема која добија пажњу дневних новина је и поло-
жај и догађаји везани за СПЦ у региону. Доста се писало о уређивању 
храма Светог Саве и околине и медијско интересовање за то је присут-
но током свих година. О ставу штампаних медија може се закључити и 
примером уређења травњака 2003, где „Вечерње новости“ то наслов-
љавају са „Добри посао на опште добро“ и „Трг српског препорода“26, 
док се у „Данасу“ описује као „Симбол српства окружен травњацима“27. 
У 2004, и за време трајања пролећног заседања СА Сабора 2004, „Вечерње 
Новости“ објављују фељтон Б. Пешића о храму Светог Саве, где је храм 
представљен као „Понос свих Срба“ и „Саборни дом свих Срба“,28 (неко 
би могао додати да нису сви Срби православни). Дискурс везан за храм 
Светог Саве подразумева нераскидиву блискост и повезаност право-
славља и српства, док се Црква, а кроз њу храм, представља као основа 
традиције и израз (духовне) обнове.29 Наравно, то се не ограничава са-
мо на храм Светог Саве. Примера ради, 2006. се такође, у текстовима у 
„Вечерњим новостима“ о манастиру Жича понавља овај мотив саживље-
ности Цркве са народом, као и виђење Цркве као основе националног, 
а и наслови су индикативни – Феникс српства, Делила судбину народа, 
Штит духа, Јача од ратова…30 Овај начин извештавања тешко да је при-
сутан у свим дневним листовима већ најпре у „Вечерњим новостима“ 
и у одређеној, мањој мери у „Политици“.

Када је реч о односу медији – Црква, важно је напоменути да се све 
информације о могућим темама за Сабор, односно атмосфери и „стру-
јама“, сазнају у дневним листовима незванично, из поузданих али не-

25 Политика, „Црква не сме да ћути“, 22.05.2005.
26 Вечерње новости, „Добри посао на опште добро“, 11.05.2003; „Трг српског препорода“, 17. 

05.2003.
27 Данас, „Симбол српства окружен травњацима“, 17.05.2003.
28 Вечерње новости, „Понос свих Срба“, 10.05.2004; „Саборни дом свих Срба“, 11.05.2004. 
29 Види Вечерње новости, „Испунићемо завет очева“, 2.11.2005; „Збирно име Срба – Сава“, 

13.11.2005; „Ходочашће пуно суза“, 20.05.2006.
30 „Вечерње новости“, „Феникс српства“, 6.10.2006; „Делила судбину народа“, 7.10.2006; „Штит 

духа“, 7.10.2006; „Јача од ратова“, 8.10.2006.
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именованих извора, док се у чланцима врло често, на различите начине, 
наглашава да Сабор ради „иза строго затворених врата“, а новинари су 
гости које нико не жели да види. Хронични недостатак отворене кому-
никације на линији медији – Црква ствара атмосферу у којој се Црквени 
догађаји перципирају као скривени па се отвара могућност за различи-
те интерпретације и „претпоставке“, што ће следећи временски период 
у анализи овог рада још боље показати.

2006-2009
Година 2006. означава почетак дугих медијских нагађања око поло-

жаја, здравља и става патријарха Павла и избора новог патријарха, спе-
кулација о понашању епископа, које се не смирују све до 2009. Медији 
су често оптуживали Цркву због ћутања, а Црква медије због злонамер-
ног, неистинитог писања. Новинарско извештавање се неретко сводило 
на објављивање различитих претпоставки уз изјаве и дојаве „неимено-
ваних извора“ које су наравно подложне утицају различитих група или 
појединаца. Језик који су користили подсећао је, у најбољу руку, на из-
вештавање са бокс мечева или неизвесних партијских избора, а овај 
тренд се из године у години појачавао. 

Прогнозе дневних листова су често биле погрешне, али на то се није 
обраћало превише пажње. Тако су на пример наслови у дневним листо-
вима у периодима заседања СА Сабора гласили „Избор новог поглава-
ра данас“ или слично, али иако су се те најаве из дана у дан показивале 
нетачним, овакви наслови су се и даље објављивали. Илустративан при-
мер је да само дан након чланка 2008. у „Блицу“ „Сабор СПЦ бира па-
тријарха“, ове дневне новине објављују текст: „Патријарх Павле дожи-
вотно на трону СПЦ“.31

„Данас“ читаву ситуацију називају исувише „озбиљном и изазов-
ном темом за СПЦ“.32 Пред свако заседање СА Сабора тих година, најаве 
су биле да би он ипак могао прерасти у изборни, мада се у почетку, ис-
правно, тврдило да је мало вероватно да ће до тога доћи. Све опције су 
отворене, пишу дневни листови и праве своје претпоставке на основу 
тога.

СА Сабор 2008. се представља као „један од најнервознијих и нај-
неи звеснијих сабора“…33 Извор „Данаса“ говори о спору међу владика-
ма и њиховом различитом тумачењу Црквеног Устава, немогућности да 

31 Види Блиц, „Сабор СПЦ бира патријарха“, 11.11.2008; „Патријарх Павле доживотно на трону 
СПЦ“, 12.11.2008.

32 Данас, „Поново спекулације о патријарху“, 14.05.2007.
33 Види Данас, „Неизвесни дневни ред и питање патријарха“, 15.05.2008; Политика, „Најнеи-

звеснији сабор Српске православне Цркве“, 14.05.2008.
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се договоре, представљајући их као групу разједињених и сукобљених 
појединаца. „Спор око председавајућег Сабора, како тврде наши изво-
ри, показао је и све нагомилане разлике које међу српским архијерејима 
постоје и по осталим богословским, екуменским, политичким, па и лич-
ним питањима“34, а владике су у доношењу саборских одлука „заузете 
различитим изборним , личним и другим рачуницама“35. Свако по на-
шање епископа се у новинама види као припрема терена. Коментари-
шући расположење у СА Сабору, новинар „Политике“ чак помиње и 
раскол – „Више није никаква тајна да епископи нису сагласни о многим 
питањима… Због чињенице да поједини архијереји (…) шире нова бо-
гословска учења супротна учењу православне цркве и светих отаца, 
верници страхују да, уколико сабор не буде у стању да реши ове про-
блеме, може доћи и до раскола“, а у неким од каснијих чланака подела у 
СА Сабору се назива драматичном.36 Поделе у Сабору су толике да је 
„сабор на ивици да пукне“, пише „Политика“37, позивајући се на цркве-
не кругове. 

Одлука о преседавајућем Сабору и Синоду се у „Данасу“ оцењује 
као победа тог великодостојника „у првој рунди“ 38. Пред крај заседања, 
парадокса ради, када је постало јасно да патријарх неће бити смењен, 
новинар „Политике“ наглашава да се због чињенице да Сабором не пред-
седава патријарх не решава ни један од озбиљнијих проблема унутар 
СПЦ39. Када се, и у новембру 2008, испоставило да неће бити смене па-
тријарха, новинарка „Политике“ назива такав „расплет“ – неочекива-
ним40, а наслов једног од чланака гласи: „После свега моле патријарха 
да се не повлачи“.41 

Патријарх Павле се описује као велики духовник и велики патријарх, 
и ту скоро и да нема разлика у дневним листовима, а медијска подршка 
његовом останку на трону је у почетку несумњива. 

„Блиц“ извештава, у мају 2008, ко је „на мети Синода“, о Сабору се 
пише као месту где се „три лобија оштро сукобљавају“ и „чине све да на 
трону патријарха или његове замене виде свог човека“.42 Овај језик, као 
да је позајмљен из ратних извештаја, се наставља – „тихи рат и борба 
архијереја за превласт над српском црквом“, пише Блиц“, продубили су 

34 Данас, „Прекид рада или избор новог поглавара“, 16.05.2008.
35 Данас, „Црква ипак у ванредној ситуацији“, 22.05.2008.
36 Политика, „Најнеизвеснији сабор Српске православне Цркве“, 14.05.2008; Види Политика, 

„Драматична подела у Сабору СПЦ“, 16.05.2008.
37 Политика, „Драматична подела у Сабору СПЦ“, 16.05.2008.
38 Данас, „Историјска мрља“, 19.05.2008.
39 Политика, „ВМА: Патријарх Павле свестан и комуникативан“, 21.05.2008. 
40 Политика, „Патријарх Павле остаје на челу Српске православне цркве“, 12.11.2008.
41 Политика, „После свега моле патријарха да се не повлачи“, 13.11.2008.
42 Блиц, „Три струје у Цркви се боре за превласт“, 15.05.2008.
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ниво раздора до те мере да у СПЦ не искључују могућност ни да група 
епископа напусти Сабор. То би фактички означило раскол СПЦ“.43 

У појединим дневним новинама, с нагласком на „Блиц“ и „Полити-
ку“, се помињање раскола олако користи, што делује као зачин сензаци-
онализма. Новинари „Блица“ пишу да се „раскол претворио у борбу за 
наследника првог човека СПЦ“, лицитирајући именима кандидата, 
испоставиће се касније – нетачно.44 „Незванично из Цркве“ ове дневне 
новине наводно сазнају да је стање у СПЦ као пред распад СФРЈ.45 Уред-
ник репортаже „Блица“ Ранко Пивљанин, новембра 2008, у тексту „Све-
тогрђе“, истиче како је подела „међу великодостојницима из којих је 
провејавала гола борба за превласт, спустила (…) расправу високо прео-
свећених на ниво каљуге српске дневне политике“.46

„Блиц“ објављује често скоро па транскрипте са заседања СА Сабо-
ра, пуне „пикантних детаља“. Новинари овог дневног листа праве на 
крају поделу између „добрих“ и лоших“ – односно оних који не желе 
промене и младих, који желе Цркву без политике која би помагала на-
роду и зато желе неког јаког на челу Цркве. Оно што је занимљиво је, 
међутим, што су се исте новине нешто раније обрушавале на оне који 
су хтели да смене патријарха. 

У 2009, анализирани дневни листови се исцрпно баве променом 
чланова Синода и шта из тога произилази. Пред заседање СА Сабора 
2009, осим углавном вести и најава у неутралном тону, у „Вечерњим 
новостима“ се поново објављују интервјуи са владикама који истичу да 
ће заседања протећи у слози.47 Иако сад већ и „Новости“ пишу да су 
„владике биле далеко од једнодушја“.48 Иако су „Новости“ јасно засту-
пале останак патријарха на челу Цркве, они исто тако и „бране“ опцију 
оних који су хтели да дође до смене49, што је слична ситуација као у 
„Блицу“, с тим што је начин извештавања знатно другачији.

„Блиц“ се бави такође променом чланова Синода, док, када је реч о 
избору патријарха, наводе ставове неименованих владика да се ситуа-
ција не може решити ако нема активног првог те се упорно спекулише 
око избора патријарха, мање или више суптилно наглашавајући потре-
бу за тим. Мирко Ђорђевић у „Блицу“ поздравља нови састав Синода 

43 Ibid
44 Блиц, „Епископи Јефрем и Иринеј кандидати за патријарха“, 17.05.2008. 
45 Ibid
46 Блиц, „Светогрђе“, 16.11.2008.
47 Види Вечерње Новости, „У свеца не дирати“, 13.05.2009; „Сабор је глас Цркве“, 18.05.2009; 

„Слуша сабор“, 21.05.2009.
48 Вечерње Новости, „Павле остаје патријарх“, 16.05.2009.
49 Вечерње Новости, „Млади мењају Цркву“, 23.05.2009.
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(2009) и прогнозира „отворенију“ Цркву која ће више сарађивати са дру-
гим црквама, подржавати европске интеграције и „Може се очекива-
ти….да ће се црква успротивити и клерикализацији која узима све више 
маха у друштву“.50 „Позивање“ на клерикализацију, осим у још једном 
коментару, у анализираном временском периоду долази само од Мирка 
Ђорђевића, међутим пошто је он тако чест саговорник, та се идеја често 
и провлачи. 

Мирко Ђорђевић је уз Живицу Туцића у том периоду неупоредивно 
најчешћи коментатор црквених збивања, а недостатак других имена 
показује или медијску невољност да се у јавни простор „укључе“ и дру-
ги стручњаци или недостатак оних који се баве црквеним темама из 
ре лигиолошког угла.

Језик којим се описује рад СА Сабора током поменутих седница је, 
као што је већ поменуто, језик агресивних (не)спортских борби и ме-
ђусобног сукобљења политичких странака. Ова представа Цркве се стал-
но обнавља у медијском дискурсу у овом периоду. Речи које новинарка 
„Данаса“ у тексту користи (2009) звуче као да извештава из изборне 
јединице.51 У „Блицу“ се „резултати“ СА Сабора сумирају као да је реч 
о утакмици или страначким изборима, па се констатује пораз босанског 
лобија, „победа јустиноваца“ чиме су „предизборне радње за будућег 
45. патријарха ушле у завршну фазу“ а спомињу се „престројавање гла-
сова“, „прешалтавање“ појединих, дугогодишње па и деценијско лоби-
рање, победе итд. 52 Пишући закључна разматрања са заседања СА Са-
бора 2009, новинарка „Политике“ закључује да је ослабио „босански 
ло би“, а затим се бави поделама, „изборном математиком“ и „односом 
снага“.53 

„Вечерње новости“, за разлику од свих других анализираних днев-
них листова, Цркву односно СА Сабор углавном приказују као сусрет 
различитих мишљења који није сукоб воље за моћ. Истиче се „демо-
кратски принцип“, а подела се представља као разлика у ставовима оних 
који теже за најбољим решењем.54 О прогнозама за новог владику, ове 
дневне новине се скоро и не баве пишући да су сви пођеднако кандида-
ти. Ипак, када је реч о односима између епископа, врло бираним речи-
ма и умереним тоном, пише се да „нека разилажења ипак постоје“.55 
Језик који се користи је ближе теолошком него „суво“ новинарском. У јед-

50 Блиц, „Црква и европске интеграције“, 24.05.2009.
51 Данас, „Без довољне већине за избор новог поглавара“, 16.05.2009. 
52 Блиц, „Пораз босанског лобија“, 23.05.2009.
53 Види Политика, „’Кризни менаџмент’ у Цркви“, 23.05.2009.
54 Види Вечерње новости, „Владике бирају“, 14.05.2008; , „Код патријарха да благослови“, 

15.05.2008; „Патријарх Павле доживотно“ 16.05.2008.
55 Види Вечерње новости, „Патријарх остаје синод управља“, 18.05.2008.
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ном од текстова се каже: „Данас су архијереји СПЦ једногласни у ста-
ву да у избор патријарха не може и не треба да се меша држава, да црква, 
као једна, света и саборна, не признаје поделе и лобије и да они у СПЦ 
и не постоје“56, док се у неким другим преносе деманти из Па тријаршије 
разних гласина објављиваних у другим медијима.57 Пред је сењи СА Са-
бор 2008, „Вечерње новости“ пишу да се унутар СПЦ од вијају „живе 
консултације“,58 а као и увек новинар „Новости“ ин тер вјуише актере 
из Цркве.59 Међутим, у 2010, када у центру пажње буде један други су-
коб, „Вечерње Новости“ ће донекле променити тон из вештавања. 

Остале теме
Међу осталим темама које су привукле медијску пажњу 2006. је, по-

што се и седница СА Сабора временски „поклопила“ са референдумом 
у Црној Гори, улога, понашање и проблеми Цркве у ЦГ, а извештавање 
се наставља и у атмосфери пост-референдумске Црне Горе. У „Данасу“, 
Жарко Кораћ критикује поруке Цркве, процењујући да оне раздвајају 
људе и продубљују већ постојећи јаз у ЦГ60. У „Политици“ се такође 
про блематизује улога Цркве која подржава одређену опцију у референ-
думу, али не кроз текстове новинара или дуже чланке, већ кроз анкете 
постављене јавним личностима, а одговора има и за и против - од апсо-
лутне сагласности са СПЦ до осуде и става да таквим понашањем Црква 
наноси себи штету, што је врло слично и у „Вечерњим новостима“. „По-
литика“ такође објављује дугачки текст о округлом столу „Црква и по-
литика“, где се преиспитује поменути однос, а деловање Цркве у дру-
штвеној сфери се тумачи високим поверењем које има међу грађанима, 
те обавезом да се огласи по питањима битним за заједницу.61

Тема наплаћивања Црквених услуга се помиње 2006. у „Данасу“, под 
ироничним насловом „Чврста валута за чврсту душу“, као и истим по-
водом у „Политици“ где је наслов блажи – „Иста цена за свадбе и сах-
ране“, док је у „Вечерњим новостима“ потпуно неутралан и гласи „Кр-
штење – 22.5 евра“. „Блиц“ критикујући исто – што је ценовник црк вених 
обреда објављен у еврима – пише, и то пером заменика уредника, ко-
ментар насловљен, уз нескривену иронију, „Црквени супермаркет“.62 

56 Вечерње новости, „Први међу једнакима“, 18.05.2008.
57 Види Вечерње новости, „Ништа без патријарха“, 21.05.2008.
58 Види Вечерње новости, „Патријарх најважније питање“, 10.11.2008.
59 Види Вечерње новости, „Немам шира овлашћења“, 13.11.2008; „Радује се православни свет“, 

13.11.2008; „Без гласања о патријарху“, 16.11.2008.
60 Види Данас, „Црногорци у Сава центру“, 17.05.2006.
61 Види Политика, „Водећа улога“, 21.05.2006.
62 Види Данас, „Чврста валута за чврсту душу“, 13.05.2006; Политика, „Иста цена за свадбе и 

сахране“, 13.05.2006; Вечерње Новости, „Крштење – 22.5 евра“, 13.05.2006; Блиц, „Црквени супер-
маркет“, 13.05.2006.
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Тема се анализира навелико у „Блицу“,а саговорници су махом свеште-
ници па се пружају различити погледи на ту проблематику. 

У свим дневним листовима је доста текстова, упадљиво највише из-
вештаја и вести, који се односе на свакодневни Црквени живот.

Поново се у центру медијске пажње налазе проблеми у Епархији 
рашко-призренској који укључују заштиту и обнову светиња на КиМ 
али и неслагање између тадашњег епископа Артемија и Синода. „Данас“ 
задржава још увек неутрални став, именујући то само као неслагање 
док у „Политикином“ чланку, „један извор из СПЦ“ заузима личнији 
став констатујући да се мора наћи заједнички језик с бившим владиком 
Артемијем „како не би наступао као слободан стрелац.“63 „Блиц“ такође 
у почетку представља владику као мученика о којег хоће да се окористе 
његови сарадници.64 

Неколико инцидената су се догодили у том периоуд. Неко је камено-
вао кућу Мирка Ђорђевића након што је у емисији критиковао Ни ко-
лаја Велимировића о чему „Данас“ доноси три текста у којима се чује и 
глас Цркве - протођакон Љубомир Ранковић изражава искрено жа ље-
ње, наглашавајући да онај ко је то учинио „није ни хришћанин, ни пра-
вославац, а ни Србин“ - док Гордана Логар у тексту „Европа не прети“ 
извлачи далекосежне и слободне закључке, интерпретирајући цели до-
гађај као доказ агресивне клерикализације друштва.65 „Вечерње новости“, 
као и „Блиц“ такође пишу о томе, само придајући доста мање пажње. 

Коначно, током извештавања са пролећног и јесењег заседања нај-
важнијег Црквеног тела 2006. године, извештава се и о проблемима са 
тзв. МПЦ и на Косову, а простор се даје и преговорима у Бечу. „Блиц“ 
поново не показује превише интересовања за црквене теме у анализи-
раном временском периоду у 2006. и 2007, што ће се наредних година 
променити, док „Вечерње новости“ најинтезивније прате ову тематику. 

У 2007, најављиване теме заседања СА Сабора у медијима су исте 
као претходних година, а акценат се такође ставља на сукоб око служења 
литургије. И поред често помирљивог тона, које сукобе „завија“ у еуфе-
мизме, у „Вечерњим новостима“ 2007. излази чланак „Литургија на по-
правном“ у којем се истиче да „ни СПЦ није остала имуна на својевољне 
одлуке појединих епископа“ у вези са реформом литургије. Инсистира-
ње једног од владика на реформисаној литургији га је, по проценама 
„Вечерњих новости“, потпуно дискредитовало да буде изабран за новог 
патријарха, иако је имао добре изгледе.66 

63 Види Политика, „Почиње Сабор СПЦ“, 15.05.2006.
64 Види Блиц, „СПЦ испитује послове Рашко-призренске епархије“, 21.05.2006.
65 Види Данас, „Милан Радуловић: Привести хулигане“, 19.05.2006; „Европа не прети“, 22.05. 

2006.
66 Види Вечерње Новости, „Литургија на поправном“, 21.05.2007.
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Занимљиво је да се, макар у овом периоду, уопште не пише о самој 
литургији, њеном значају и у чему се та (не)жељена реформа састоји и 
зашто је толико опасна. Овај сукоб око литургије се назива драматичним 
у „Политици“ а спомиње се чак и раскол. 67 Након Саборске одлуке да ће 
се литургија служити по старом обичају, извештавање о овоме престаје.

Осим избора патријарха, које је најдоминантнија тема, 2008. се још 
спомињу проблеми Цркве у дијаспори, ситуација на КиМ, Равенски до-
кумент, литургија, састав Синода, али за све то постоји много мање 
медијског интересовања. Коначно, тема 2008. била је поново и ситуација 
у Епархији рашко-призренској па су се новински ступци опет пунили 
тумачењима сукоба и прогнозама разрешења. 68

Као важне, а нерешене проблеме „Политика“ наводи литургијско 
питање, учење појединих владика, а овај дневни лист критикује СА Са-
бор што се не бави ни поделама Цркве у дијаспори које могу да доведу 
до раскола.69

„Данас“ доста пажње, више него остали листови, посвећује проте-
стима и покретима анти-екумениста. Такође, у „Данасу“ се често понав-
ља елемент којег, у тој мери, нема ни у једним другим дневним новинама 
– уплив са стране у Црквене одлуке односно став да Црква важне одлу-
ке не доноси самостално. Тако се 2008. пише, да је „из Председништва 
и из Владе Србије врху СПЦ послат сигнал да због прилика у земљи није 
време за избор новог патријарха“70, затим да је сличан сигнал стигао из 
Москве71; износи се тврдња, која се приписује „незваничним СПЦ из-
ворима“, да су „став државних власти и појединих сестринских цркава“ 
као и притисак јавности, „помогли“ да се не дође до кршења Устава и 
избора новог патријарха. Коначно, један од саговорника дневног листа 
„Данас“ је утврдио да побуде за избор новог патријарха, док је патријарх 
Павле још жив, откривају „дубљу позадину укрштања не само интереса 
појединих архијереја , него и оних који се одсносе на дневну политику и 
међуцрквене односе на релацији Рим ‘Цариград‘ уједињена Европа“72. 

Тема које се наметнула тих дана је свакако и случај батињања шти-
ћеника манастира Црна река од стране свештеника Бранислава Пера-
новића. „Политика“ осветљава све аспекте – глас родитеља, других свеш-
теника, штићеника, Перановића…73, док у овом периоду „Новости“ и 

67 Види Политика, „Свештеници позвани да бране владике“, 24.05.2007.
68 Политика, „Најнеизвеснији сабор Српске православне Цркве“, 14.05.2008.
69 Ibid
70 Данас, „Прекид рада или избор новог поглавара“, 16.05.2008.
71 Види Данас, „Сабором СПЦ председава митрополит Амфилохије“, 17.05.2008. 
72 Данас, „Избор новог поглавара можда већ данас“, 11.11.2008.
73 Види Политика, „Батине као терапија за наркомане“, 22.5.2009; „Букелић: Неквалифи кова-

ни за лечење“, 22.05.2009; „Родитељи наркомана подржавају батињање“, 23.05.2009; „Пера новић: 
Никад нисам крио да се користи сила“, 23.09.2009; „Анђели чувари из ’Земље живих’“, 24.05.2009. 
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„Данас“ знатно мање пажње дају тој теми, а „Блиц“ касније почиње да 
пише о њој.

Коначно, и у 2009, ситуација са бившим владиком Артемијем је та-
ко ђе тема која се захуктава. С једне стране су, пише „Политика“, влади-
ке које оптужују Артемија због непоштовања Маморандума, а са друге 
оне које га подржавају и које ће, у случају да неко оптужи Артемија, 
покренути питање кривице „архијереја које оптужују за уношење но-
вина у служењу литургије“.74 У „Данасу“ је посебна пажња дата сукобу 
са Артемијем. Док су посету Џозефа Бајдена манастиру Високи Дечани 
(2009) медији махом преносили као размену лепих речи између Бајдена 
и игумана манастира, „Данас“ насловљава текст са „Успех независног 
Косова приоритет за САД на Балкану“.75 Заменик главног уредника 
Блица у кратком коментару критикује начин обраћања и понашања 
бившег владике Артемија карактеришући га као недостојно скупштин-
ске или кафанске расправе,76 а понашање Артемија се у овим дневним 
новинама мање или више суптилно новинама критикује.

2010 -2013 
У 2010. главна медијска тема је „случај“, тада још владике, Артемија 

и његовог сарадника Виловског.77 Спекулише се о могућим расплетима 
и струјама унутар СПЦ, преносе се изјаве патријарха, расправе владика 
се описују као бурне и жучне, а атмосфера у Сабору затегнута. 

Када је бивши владика Артемије кренуо на Косово да незаконито 
упада у манастире да би након тога био рашчињен и враћен у ред мона-
ха, „Вечерње новости“ о томе извештавају без сензационализма и „пре-
јаких речи“ или наслова. У „Политици“ се тај случај (Артемијев упад) 
такође прати бираним речима. Преноси се саопштење Сабора и изјаве 
свих укључених страна, истиче се да је Артемије рашчињен „после по-
кушаја да преузме власт у неколико манастира“.78 

Након што је Сабор СПЦ пензионисао Артемија, тонови текстова 
у „Политици“ постају неутралнији. Чак се у коментару новинара М. 
Пешића хвали одлучност СА Сабора да донесе одлуку, затим слога и 
јединственост владика, а бивши владика Артемије се критикује јер је 
избегавао да спроводи одлуке Сабора, иако је пре тога исто новинар 
изражавао нескривене симпатије за Артемија.79 Избор новог епископа 
рашко-призренског 2010, пропраћен је умереним речима. 

74 Политика, „Владика Лаврентије тражио да се повуче“, 20.05.2009.
75 Види Данас, „Успех независног Косова приоритет за САД на Балкану“, 22.05.2009.
76 Блиц, „Артемијев благослов“, 22.05.2009.
77 У овом раду, о монах Артемију пишемо као владици, докле год је он имао владичански чин, 

другим речима, до догађаја из новембра 2010.
78 Види Политика, „Умировљени епископ заузима манастире на северу Косова“, 20.11.2010.
79 Види Политика, „Тачна на ’случај Артемије’“, 6.05.2010; Види фоотноте 69
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„Блиц“ износи доста критика на рачун Артемија и јасно заузима 
страну.80 Закључује се да је саборско заседање показало „да је црквени 
поредак императив за владике СПЦ“, као и да „Сабор вођен патријархом 
Иринејем протиче у миру и духу јединства’“. Истичу се детаљно елемен-
ти оптужбе против Артемија и сарадника, као и критике на рачун ње-
говог понашања.81 Браниоци Артемија, по писању „Блица“ покушавају 
да оптужбе „усмере у једном другом правцу - наводима о глобалној за-
вери, некаквој угрожености православља“, док њихово деловање „по-
прима облике крајњег фундаментализма“.82

Остале вести са Сабора прате се успут. С једне стране, „Блиц“ види 
очување саборности и јединства и „канонске исправности“ оличене у 
већини у Сабору и у патријарху Иринеју, а са друге су ту лични интере-
си и страхови оних који бране Артемија.83 Разрешење бившег владике 
Артемија је дочекано у овим дневним новинама као једина исправна 
од лука, те се наглашава да „Извештај о стању у Рашко-призренској 
епархији доказао је да проблеми у тој епархији немају никакве везе са 
наводним политичким прогоном Артемија, нити пак с екуменизмом“, 
док је поменута одлука везана за Артмија представљена као коначно-
суочавање Цркве са нагомиланим проблемима, а патријарх Иринеј је 
хваљен због одлучности, снаге и ауторитета.84 Истиче се у „Блицу“ да је 
то почетак обнове црквеног живота у складу са Уставом, а најављују се 
још промена и испитивања деловања појединих владика. 85

Артемијев одлазак на КиМ, „Блиц“ описује као „расколничко узур-
пирање“ и наношење моралне штете и срамоте Цркви.86 Коначно, у ко-
ментару, Драгољуб Жарковић истиче да „ и Цркву у и државу чини исти 
народ, а преко народа повезују се судбине државе и цркве, као и судби-
не и животописи истакнутих представника две сфере“, док о „случају 
Артемије“ закључује: „Неки аналитичари већ ламентирају како је ето 
бездушна међународна заједница … успела да сруши још један стуб 
српства, али није баш најјасније ко је ту ‘домаћи издајник’. Артемије, 
чије би крајње исходиште побуне било стварање косовске српске право-
славне цркве или Синод и Сабор који су га разрешили прво дужности, 
а сада и владичанског достојанства у покушају да душе верника и верске 

80 На пример, док „Данас“ упорно представља и пише о жалби асистената Правног факултета 
у Крагујевцу који бране Артемије, дотле „Блиц“ пише из угла факултетског руководства који се 
од тога ограђује; док „Данас“ наглашава подршку коју Артемије има на Косову, „Блиц“ наглашава 
подршку коју има Атанасије Јефтић, администратор Епархије у томе тренутку, итд...

81 Види Блиц, „Већина владика неће да разматра петицију подршке Артемију“, 27.04.2010.
82 Блиц, „Владике не споре извештај о Артемију“, 30.04.2010.
83 Види Блиц, „Сабор СПЦ о одговорности владике Артемија“, 4.05.2010.
84 Види Блиц, „Владика Артемије разрешен дужности и пензионисан“, 5.05.2010.
85 Види Блиц, „Владике ће морати да одговарају патријарху и да буду ближе народу“, 7.05.2010.
86 Види Блиц, „Сабор СПЦ одузео Артемију чин владике због раскола“, 20.11.2010.
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светиње и имања сачувају у окриљу јединствене цркве. Најопасније је 
оно стање народног духа када се поверује да иза свега стоји нека велика 
завера планетарних размера“.87 

Остале теме су 2010. године доста запостављене. У свим дневним 
листовима, годишњица смрти патријарха Павла је обележена сећањем 
на његову духовност, скормност, мудрост… Одређена пажња дневних 
листова се посвећује се и епископу Јовану Вранишковски и проблемима 
са тзв. МПЦ, као и прослави Миланског едикта. Заседања СА Сабора 
2011, 2012 привлаче мање пажње, док је у 2013. она јача. 

У 2011, почиње интезивније да се пише о могућем (не)доласку папе 
на прославу Миланског едикта. „Вечерње новости“ пишу, у једном од 
текстова, да би прослава Миланског едикта била „добра прилика да се 
на једном месту окупе представници свих хришћанских заједница, при-
лика да се објективно анализира минула прошлост и сагледа пут у бу-
дућ ност“88, али се у чланку сагледавају детаљно аргументи за и против 
као и историјски контекст комплексног односа Ватикан – СПЦ. Сличан 
преглед дају и остале дневне новине. „Данас“ у истом периоду, 2011, 
пише о протесту СПЦ због Степинца, у неутралном тону преиспитујући 
његову личност, уз саговорнике Живицу Туцића, као и представнике 
СПЦ и Београдске надбискупије. 89 А „Политика“, у текстовима без емо-
ционалног и вредносног суда, само у неколико реченица помиње да „не-
ки саговорници“ тврде да је „благог заокрета у ставу СПЦ према по-
зиву папи дошло после посете митрополита волоколамског Илариона 
(Алфејева)“.90

Главне теме у најави заседања СА Сабора 2011. су подела епархија и 
нове владике, а новине се баве прогнозама о избору, арондацијама и ка-
дровским решењима. „Вечерње Новости“ у свим стилом пишу како за 
разлику од ранијих заседања овај Сабор протиче у „потпуном миру“ а 
седнице су „добро припремљене“91. Ситуација у Црној Гори се исто пра-
ти доста редовно у свим новинама, а Ђукановићева изјава о јединственој 
независној ЦПЦ је дочекана више него оштро у, ретко кад, уједињеној 
медијској сцени. 

„Блиц“, када је реч о СА Сабору 2011, у својим чланцима поново 
наглашава сталну борбу и рат међу владикама. „Блиц“ пише о подели 
на владике које су радикалније и затворене, и оне који се могу назвати 
отвореним и у току са савременим светом. „Сада, када је на челу Цркве 

87 Блиц, „Звона политике“, 22.11.2010.
88 Вечерње новости, „Пада одлука о доласку папе“, 15.05.2011.
89 Види Данас, „Протест Ватикану због Степинца?“, 16.05.2011; „Станислав Хочевар тврди да 

не утиче на рад СПЦ“, 20.05.2011.
90 Политика, „Папа неће бити позван на свечаност у Нишу 2013. године“, 27.05.2011.
91 Вечерње новости, „Артемију не узимају мантију“, 18.05.2011.
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патријарх који је човек дијалога, није пресудно колико којих владика 
има“, закључује се у „Блицу“, али ипак се наглашава рововска борба за 
„територије“ односно гласове у најважнијем Црквеном телу.92 Изрази 
попут оних -“трговање интересима“, „лобирање“, „константно пребро-
јавање“- се неретко могу прочитати. Новоизабране владике (2011) се, уз 
веома позитивни тон у „Блицу“, представљају читаоцима као образо-
вани, занимљиви, скромни…93 

У 2012, у центру новинарске пажње биле су (најаве) пензионисања 
појединих владика, а затим односи са тзв. МПЦ, проблеми у вези са неза-
видном ситуацијом Охридске Архиепископије у Македонији стање у ЦГ, 
подела епархија и постављење епископа и уопште проблемима Црк ве у 
региону. „Крст који СПЦ носи најтежи је у јужној покрајини, мада гол-
готу многи виде у већинско православним Црној Гори и Македо нији, али 
и у Хрватској… Како на овом простору црква и народ деле исту судбину, 
бреме црквених мука и проблема пођеднако притиска и српски живаљ 
у овим државама“, пишу „Вечерње Новости“ истичући саживљеност 
Цркве и народа али и закључујући да је Црква јача од свих прогона.94 

У 2013, неколико ствари уздрмали су овдашњу јавност када је реч о 
СПЦ, при томе је и СА Сабор донео одређене, битне одлуке. Ситуација 
на Косову и Метохији, Бриселски споразум и трзавице између СПЦ и 
државе, унутарцрквена дешавања, прослава Миланског едикта и друге 
теме нашле су се у дневним листовима. Заседања СА Сабора је про пра-
ћено са изузетном пажњом, а „Блиц“ је преносио детаље са седница, до 
најситнијих. 

Свакако, изгледа да су потенцијални сукоби у којем Црква учеству-
је, најпривлачнија тема за штампане медије, када се ради о СПЦ. Чак и 
када се цела Црква не критикује, већ само један њен део, негативне теме 
добијају интезивнију пажњу.

У 2013. је такође у којој је митрополит Амфилохије доставио ини-
цијативу за канонизацију Петра ИИ Петровића Његоша. О томе су „Но-
вости“ писале интезивно, а њихови саговорници су са одушевљењем 
реаговали на ту инцијативу. Вест да она није прихваћена је интерпре-
тирана само као одлагање канонизације.95 „Данас“, као и „Блиц“ похва-
љује Цркву што до канонизације није дошло, тумачећи ту одлуку као 
израз разумности СПЦ.96 

92 Блиц, „На сабору могућа рововске борбе за територију епархија“, 16.05.2011.
93 Види Блиц, „На заседању СПЦ изабране нове владике и чланови синода“, 27.05.2011.
94 Вечерње новости, „Црква јача од свих прогона“, 20.05.2012.
95 Види Вечерње новости, „Његош иде пред комисију“, 21.05.2013; „Његоша прогласили за 

свеца“, 21.05.2013; „Његошев ореол пред комисијом“, 23.05.2013; „Његош није прошао“, 24.05. 
2013; „Његоша чека ореол“, 25.05.2013.

96 Види Данас, „Разум и помирење“, 25.05.2013; Блиц, „Његош неће бити светац“, 24.05.2013. 
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Персонална питања у Светом архијерејском Сабору такође су била 
тема новинарских анализа, Било да је реч о „Вечерњим Новостима“,97 
„Данасу“98 или „Блицу“.99 

Однос држава – Црква био је такође преиспитиван у штампи. „Да-
нас“ подсећа на турбуленције у односу, а патријарха Иринеја представља 
као помиритеља између две стране.100 Тема односа Цркве и државе је 
присутна у великом броју чланака, а саговорници из јавног живота ис-
тичу да Црква и држава нису одвојене, тврде да је Црква исувише при-
вилегована.101 И „Политика“ највећу пажњу посвећује односу Цркве и 
државе, проблематизујући однос кроз низ коментара односно личних 
ставова. Црква се критикује због тромости и недостатка визионарства 
на друштвеном пољу102 и неприлагођености.103 Јово Бакић, професор на 
Филозофском факултету у Београду, залаже се, у једном од текстова ин-
спирисаним расправом Црква-држава, за укидање веронауке. Он, по-
зивајући се на ’социолошка истраживања’, иако постоје и она са друга-
чијим резултатима, изводи у најмању руку поједностављен, а пре не-
тачан закључак који би вероватно спадао у домен онога што поједини 
савремени теолози зову милитантни атеизам а гласи – пошто су социо-
лошка истраживања показала „да религиозни људи , како у бившој Југо-
славији, тако у данашњој Србији, показују мање трпељивости … од не-
религиозних. Отуда следи важно питање: зашто би Србији било у ин-
тересу да гаји нетрпељиве грађане? …веронаука (је) у школама била и 
јесте једна рђава традиција; а рђаве традиције треба укинути“104. Један 
од позитивних ставова на рачун Цркве долази од Б. Јовановића који пи-
ше да „чим би она (СПЦ) изразила свој став о неком важном питању и 
изнела своје мишљење, одмах би је ови критичари оптуживали за меша-
ње у државне послове и упозоравали друштво на опасност од клерика-
лизма, клеронационализма и клерофашизма. Такве дисквалификације, 
осенчене комунистичком носталгијом за временом неме, безгласне и 
безутицајне цркве, праћене су и извесним страхом од цркве“.105

97 Вечерње новости, „Разрешен Константин“, 29.05.2013. 
98 Данас, „Качавенда остаје владика, бира манастир“, 30.05.2013.
99 Види Блиц, „Качавенди опростили педофилију“, 30.05.2013.
100 Види Данас, „Патријарх помиритељ“, 20.05.2013.
101 Види Данас, „’Црква и држава да раде заједно’“, 1.06.2013.
102 Види Политика, „Саборска предвиђања и нагађања“, 19.05.2013.
103 Види Политика, „’Голубови и змије’“, 23.05.2013.
104 Политика, „Традиција, премијер и веронаука“, 21.05.2013.
105 Види Политика, „У дубокој повезаности с народом“, 30.05.2013.
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Закључна разматрања

У овом раду детектовали смо два главна медијска дискурса у анали-
зираним дневним листовима када је реч о СПЦ – један у којем се, често 
неоправдано, Црква представља као трома и анахрона институција чи-
ји представници нису увек на нивоу свога послања, а сваки покушај 
Црк ве да реагује на друштвене догађаје тумачи се као клерикализација 
друштва и Црквено мешање у политику. Ово је ретко (отворени) став 
самих новинара, већ се он налази у коментарима, изјавама, анкетама. 
Као што смо више пута споменули, одабир саговорника такође јесте део 
политике неког медија и исказује да медиј тог саговорника сматра зна-
чајним и вредним за одређену тему. Ово поготово важи када су махом 
сви коментатори и саговорници у једним новинама у периоду од десет 
година, у различитим ситуацијама, сличног или истог става, те „друга 
страна“ скоро и да се не чује. 

У другој доминантној представи, слика СПЦ је слика Цркве муче-
ништва и трпљења, која је основ традиције и неопходан елемент духов-
не обнове. Ова представа се често наглашава за СПЦ у региону. Поме-
нуте две представе се нигде не сусрећу. 

С друге стране, осим те очигледно црно-беле поделе, која у оба слу-
чаја представља и представнике СПЦ-а као хомогено тело, доста је ни-
јанси у извештавању о Цркви зависно од периода, догађаја, новинара, а 
свакако и дневних новина. 

Упадљиво је још неколико тенденција – у већини случајева постоји 
медијска фокусираност на конфликт. У периодима одређених Цркве-
них промена, које су перципиране као озбиљне турбуленције, анализи-
рани штампани медији, са нагласком на „Блицу“ и са изузетком „Вечер-
њих новости“ где се тешко може наћи негативна критика на рачун Црк ве 
у поменутом периоду, су често распиривали ватру и инсистирали на 
сукобу. Језик који је тада коришћен у извештавању о Цркву подсећао је 
на језик политичких избора и бокс мечева. Благојевић закључује сасвим 
у складу са закључком овог текста: „Наиме, постоји тенденција у јавно-
сти да се Црква и црквени живот сведу на пуку емпиријску димензију 
те да се ова институција анализира као и свака друга друштвена уста-
нова, запостављајући њену есхатолошку димензију као небитну“.106 

Не треба ни пренебрегнути још једну ствар – затвореност Цркве за 
медије ствара атмосферу у којој се рађа неповерење према Цркви, а 
искривљена слика се зачас јави. Црква која ћути делује као Црква која 
нешто крије. Објављивање различитих новинских претпоставки уз из-

106 Политика, „Ни учаурена ни превише прилагођена“, 20.05.2008.
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јаве и дојаве „неименованих извора“, а у недостатку званичних комен-
тара, подложне су двострукој (не)намерној манипулацији – самих из-
вора и медија. 

У новембру 2008. године, дневне новине „Данас“ објављују интервју 
са професор Богословског факултета и свештеником, Радованом Биго-
вићем. Отац Биговић ће тада рећи:

„Готово нико не пита о суштинским проблемима Цркве, о хриш-
ћанском стилу живота. Нема интереса шта Црква стварно ради. Медији 
су претежно заинтересовани за ’костимографију’ Цркве, за оно што је 
небитно и неважно. Интересује се за сензације, скандале, интриге. Кад 
их нема, сами их стварају. Медији се више интересују за оно негативно 
него позитивно. То се може превазићи једним дијалогом, искреним и 
отвореним… Проблем је што за то најчешће нема интересовања, већ за 
периферне и мање важне ствари. Литургија, свете тајне и проповед Је-
ванђеља су суштина Цркве. То је важније од рада институција ма коли-
ко он био значајан… Наравно, не треба генерализовати. Има веома мно-
го часног и објективног извештавања, добронамерних критика, али ових 
дана има и онога што скрнави и само људско достојанство када је реч о 
извештајима о Цркви. Не значи да су за то искључиво криви новинари 
и да и Црква или боље речено неке њене установе, не треба да поправе 
свој однос према медијима“107

Тешко да се шта може приговорити овом мудром и објективном 
суду. 
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Извештавање дневног листа Блиц  
о случају затварања Архиепископа Јована  

у периоду јул 2004 – март 2006. године

Увод
У овом кратком прилогу, посвећеном анализи медијског, пре свега 

дневно-новинског, извештавања на тему црквеног раскола у Републици 
Македонији, односно осуде на затворску казну Архиепископа Јована 
Вранишковског, пажња је усмерена на текстове дневног листа Блиц и то 
у периоду од краја јула 2004. до почетка марта 2006. године. Анализи су 
подвргнути учесталост извештавања, односно колика се пажња у кван-
титативном смислу придавала овој теми као и начин извештавања, 
односно дискурс којим се о поменутом питању у назначеном периоду 
писало.

Почетна година узета је као година у којој је, у јулу месецу, Архие-
пископ Јован (у то време Митрополит велески и повардарски и егзарх 
Патријарха српског) под оптужбом за распиривање националне, расне 
и верске мржње, раздора и нетрпељивости по први у низу пута осуђен 
на затворску казну, на служење које је послат крајем јула 2005. године.1 
Подсећања ради, он је у јуну 2002. године, након неуспелог „нишког до-
говора“ заједно са свештенством и монаштвом велеске епархије (МПЦ) 
примљен у канонско јединство са српском патријаршијом, а одлуком 
септембарског архијерејског Сабора СПЦ исте године постављен је за 
егзарха Патријарха српског Павла у Републици Македонији, да би у мају 
2005. год. био потврђен као Архиепископ Православне охридске Архие-
пископије којој је истовремено од стране српске патријаршије потврђен 
аутономни статус. 

1 Ова пресуда датирана је првог јула, али је званично објављена деветнаестог августа, на 
празник Преображења.
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Година којом се ограничава овај преглед такође није изабрана на-
сумице. Наиме, 2006. год. у марту, Архиепископ Јован пуштен је из за-
твора, иако се убрзо потом, већ у августу исте године у њему поново 
нашао, након пресуде за проневеру донација из периода док је још увек 
био Епископ МПЦ-а. Одлука да се анализира управо овај, а не неки 
други, можда временски ближи период, условљена је пре свега чиње-
ницом да је то први такав случај, да један Епископ Цркве у организацији 
државног апарата буде осуђен и послат на издржавање затворске казне, 
са којим се наша јавност у новије време сусрела.

На самом почетку је важно напоменути и то да су анализи под-
вргнути текстови који се непосредно баве случајем пресуде и извршења 
затворске казне, док су у одељку Квантитативна и жанровска заступ-
љеност обрађени сви текстови који се у напоменутом периоду на било 
који начин тичу црквеног спора у Македонији.

Квантитативна и жанровска заступљеност
У периоду од 30. јула 2004. до 08. марта 2006. године у дневним но-

винама Блиц објављено је укупно 70 текстова2 који се на било који начин 
баве питањем црквеног раскола у Републици Македонији као и његовим 
разноврсним импликацијама. Од укупног броја 12 је објављено у пери-
оду јул – децембар 2004. год. од чега су 2 пренета из других новинских 
агенција. У целој 2005. год. објављен је 51 текст док је од тог броја 7 било 
пренето. Коначно, у периоду јануар–март 2006. год. објављено је 7 тек-
стова од којих је један био пренет из других агенција. Уколико се одузме 
број пренетих вести тј. чланака који износи равно 10, онда су новине 
Блиц у периоду у коме је на затворску казну осуђен и на њено изврша-
вање послат Архиепископ Јован (јул 2004. – март 2006. год.) непосредно 
извештавале укупно 60 пута на општу тему црквеног раскола у Маке-
донији и то: 2004. (јули–децембар) са 10, 2005. Са 44 и 2006. (јануар–
март) са 6 текстова.

На први поглед може деловати да тема, упркос својој актуелности, 
није била суштински или довољно заступљена. Међутим, ако се у обзир 
узме да се ради о периоду од око 550 дана у току којих је објављено 60 
текстова онда се пред нама налази податак да је на ову тему у просеку 
на сваких 9 дана објављена или пренета било вест, извештај или аутор-
ски чланак одн. коментар. С једне стране, овакав степен учесталости не 
би се могао окарактерисати као натпросечан, али се исто тако не може 
бити изричито сврстан у ниво испод просека. Оно што је, међутим, 
важније, јесте да је у периоду након што је Архиепископ Јован и заиста 

2 Видети: Српска православна црква у штампаним медијима 2003 – 2013. Библиографија, Том 
I: Блиц – Вечерње новости, Ур. Владимир Вукашиновић, Београд 2014.
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послат у затвор, а што се догодило 26. јула 2005. год., овај догађај био 
вишеструко пропраћен и у току наредне две седмице скоро свакоднев-
но коментарисан и анализиран. Другим речима, посвећена му је одгова-
рајућа пажња, како у броју односно учесталости објављивања текстова, 
тако и у разноврсности у жанровском, односно садржинском смислу.

Управо када је жанр у питању, објављене текстове можемо развр-
стати у четири главне групе. То су пре свега вести, затим извештаји, 
где је вест пренета у проширеном облику и ауторски чланци, где аутор 
износи анализу, наводи коментаре или изјаве актера, односно стру ч-
њака. Четврта група јесу коментари, углавном написани са личног ста-
новишта, не неопходно из пера новинара. Мање заступљене групе или 
подгрупе могу се окарактерисати као изјаве и интервјуи. Зарад једно-
ставности овог прегледа изјаве су сврстане међу вести, док се међу уку-
п ним бројем објављених текстова налази свега један класичан интервју. 

У табели бр. 1 приказана је квантитативна заступљеност текстова 
према жанровској подели у односу на временски период јул 2004. – март 
2006. год.

             ГОДИНА 
ЖАНР

2004.
јул–децембар 2005. 2006.

 јануар–март УКУПНО

Вест 7 21 4 32

Извештај 3 10 / 13

Чланак / 9 / 9

Коментар / 4 1 5

Интервју / / 1 1

УКУПНО 10 44 6 60

Табела бр. 1

С друге стране, број текстова који се тичу конкретно пресуде и 
одслужења затворске казне, значајно је мањи. Од 10 текстова објавље-
них у назначеном периоду 2004. год. свега један се односи на пресуду 
тадашњем Митрополиту Јовану и егзарху српског Патријарха. Ради се 
о класичној вести у неколико редака. У 2005. год., која је у том погледу 
била интензивнија будући да је у јулу месецу те године Архиепископ 
послат на одслужење затворске казне, објављено је знатно више тексто-
ва који се конкретно баве овом темом. Од укупно 44 објављених тексто-
ва чак 31 се директно односи на пресуду и затворску казну. Коначно, од 
6 објављених текстова у назначеном периоду у 2006. год., 5 се тицало 
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непосредно затворске казне и ослобађања из затвора Архиепископа 
Јована почетком марта те године. Жанровска заступљеност и подела 
текстова написаних на ову тему, представљена је у табели бр. 2.

             ГОДИНА 
ЖАНР

2004.
јул–децембар 2005. 2006.

 јануар–март УКУПНО

Вест 1 17 3 21

Извештај / 6 / 6

Чланак / 6 / 6

Коментар / 2 1 3

Интервју / / 1 1

УКУПНО 1 31 5 37

Табела бр. 2

Као што је раније поменуто, слање Архиепископа Јована на из вр-
шење затворске казне 26. јула 2005. год. било је врло блиско пропраћено, 
тако да је у периоду од 27. јула до 14. августа о томе практично редовно 
писано. У том периоду објављено је укупно 14 текстова који се директно 
тичу ове теме, што је такорећи половина свих на ову тему објављених 
текстова у 2005. години. У истом периоду објављен је и највећи број 
чланака, чак 7 од укупно 9 (табела 1). Од ових 7 чланака 6 се тицало за-
творске казне, што је уједно и укупан број чланака који је на ову тему 
написан (табела 2). Другим речима, у периоду од отприлике две седми-
це објављено је 6 чланака, дакле текстова који су укључивали одређену 
анализу новонастале ситуације и пружали један шири и богатији увид 
него што су то чиниле вести или извештаји.

На крају овог дела рада, а имајући пред собом податак да је од укуп-
ног броја текстова (60) за нијансу више од половине (37) написано на 
тему затворске казне, може се извести закључак да је овај случај имао 
одређену пажњу уредништва листа Блиц. Оно што је при томе уочљиво 
јесте да је та пажња бивала пре свега онда посвећена, кад је случај био 
актуелан. Другим речима, онда када један дневни лист не би испуњавао 
своју улогу уколико не би писао о дневним односно актуелним деша-
вањима. Каква је она у квалитативном смислу била покушаће да пред-
стави следећи део овог прилога.
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Анализа текстова

Период пре одласка на извршење затворске казне
Пошто је 19. августа 2004. год. објављена пресуда којом је тадашњи 

Митрополит велески и повардарски и егзарх охридског трона осуђен 
на 18 месеци затвора због распиривања националне, расне и верске 
мржње, раздора и нетрпељивости, наредног дана је у Блицу то и пре-
нето једном кратком и једноставном вешћу под насловом „Митрополит 
Јован осуђен на 18 месеци“.3 Овај текст је поред информативног карак-
тера као закључну, садржао и следећу реченицу: „Тиме је продубљен 
вишегодишњи спор између Српске православне цркве и канонски не-
признате Македонске православне цркве.“ Важно је приметити да је 
дискурс прилично неутралан, што и приличи једној вести, осим што је 
већ констатовано да је овим потезом македонског судства црквени рас-
кол између СПЦ и МПЦ продубљен. Поред тога, важно је и то да је упо-
требљен израз „канонски непризнате (МПЦ)“, којим се читаоцу јасно 
ставља до знања да МПЦ не ужива канонско јединство васцелог Право-
славља односно да остале помесне православне цркве нису у светота-
јинском општењу са њом.

У 2005. години је, као што је напред приказано, тема била знатно 
заступљенија, а разлог томе је наравно чињеница да је те године потв-
рђена затворска казна Архиепископу Православне охридске Архиепи-
скопије. Крајем јуна под насловом „Потврђена казна владики“4 Блиц до-
носи вест да је апелациони суд у Битољу потврдио пресуду Основног 
суда којом је 1. јула 2004. године, у то време Митрополит Јован осуђен 
на 18 месеци затвора. Вест је веома кратка и не пружа никакву додатну 
позадину проблема. Пажљивијем оку занимљива може бити употреба 
синтагме „Епископу Охридске Архиепископије Српске православне 
цркве“ која је или последица недовољне упућености односно недовољ-
ног осећаја за прецизност изражавања или намерног поједностављива-
ња ствари и имплицирања да је Охридска Архиепископија исто што и 
било која друга епархија унутар српске патријаршије.

У извештају од наредног дана под насловом „Суде ми за изговорену 
реч“ Блиц преноси кратку изјаву Архиепископа Јована поводом обнов-
љене пресуде.5 Аутор текста, Ж. Ј., користи нешто прецизније термине 
и каже „Архиепископ Охридске Архиепископије СПЦ“ и у наставку 
„Архиепископ СПЦ.“ Међутим, поред прецизног коришћења титуле, 
може се такође уочити став, односно схватање да је Охридска Архие-

3 НН, „Митрополит Јован осуђен на 18 месеци“, Блиц, 20. 08. 2004., стр. 13.
4 НН, „Потврђена казна владики“, Блиц, 24. 06. 2005., стр. 9.
5 Ж. Ј., „Суде ми за изговорену реч“, Блиц, 25. 06. 2005., стр. 2.
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пископија само једна од организацијских јединица српске патријаршије, 
а не, као што јој то патријарашка одлука из маја 2005. године потврђује, 
аутономна Архиепископија у оквиру једне шире аутокефалне целине. С 
друге стране, могуће је да аутор употребом баш оваквих конструкција 
једноставно жели да нагласи да се ради о признатој Цркви у Македонији, 
а не о непризнатој МПЦ. У сваком случају, извештај је више прошире-
но-информативног карактера и не садржи, осим поменутог, дискурс 
који би захтевао већу пажњу.

У вестима од 18. и 20., као и извештају од 23. јула пажња је посвећена 
све већој извесности да ће Архиепископ Јован отићи на служење затвор-
ске казне. „Митрополит приведен и пуштен“ и „Владика иде у затвор“ 
су вести од 18., однодно 20. јула. Приметно је да аутори текстова често 
нису потписани и да постоји неусаглашеност око коришћења титуле 
којом ће се ословљавати Архиепископ. Тако у првој вести стоји „Ми-
трополит скопски,“ док у је у другој ословљен са „поглавар Охридске 
Архиепископије, Митрополит скопски.“6 Још једном, ради се о неутрал-
ним и помало крњим вестима. С једне стране, коришћење оваквог дис-
курса у првој вести – једноставно „Митрополит скопски“ – указује на 
прихватање његове еклисиолошке службе без икаквог додатка и поја-
шњавања. Другим речима, за аутора очигледно није било неопходно да 
било шта додатно нагласи, тако да је читаоцу посредована порука да 
по стоји само један Митрополит скопски. С друге стране, у овом тексту 
је једноставно пренето да је оптужени осуђен због „ширења национал-
не, верске и расне мржње, раздора и нетрпељивости“ без икаквог поја-
шњења или давања позадине овом случају. У другој вести, пак, нагла-
шено је да се ради о поглавару Охридске Архиепископије, што је један 
важан показатељ како се нијансирано мења начин извештавања о Ар-
хиепископу Јовану и Охридској Архиепископији и прихвата њен спец-
ифичан аутономни статус унутар СПЦ. Поред тога, уочљиво је да се овај 
пут говори само о Охридској Архиепископији, без додатка Српске пра-
вославне цркве. Другим речима, ради се с једне стране о употпуњавању 
једног и изостанку другог дискурса, што заједно појачава утисак који 
наизглед неутрална вест оставља на читаоца.

У извештају од 23. јула под насловом „Владици Јовану није место у 
затвору“ пренет је, између осталог, део саопштења које је издао синод 
СПЦ поводом уручења решења о упућивању на извршење затворске 
казне Архиепископу Јовану. Напомиње се да је синод изразио „огорче-
ност и запањеност“ пресудом, као и да та је таква пресуда заправо упу-
ћена „васељенском православљу,“ будући да је Архиепископ Јован при-

6 Видети: НН, „Митрополит приведен и пуштен“, Блиц, 18. 07. 2005., стр. 13; НН, „Владика 
иде у затвор“, Блиц, 20. 07. 2005., стр. 3.
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знат од свих помесних православних цркава.7 Овај извештај поред тога 
преноси и апел државних званичника Србије да се спречи издржавање 
затворске казне односно да се са аутономном Охридском Архиепи ско-
пијом поступа у складу са владајућим демократским начелима. Ради се 
о једном класичном извештају који преноси изјаве актера, у овом случају 
са стране стране СПЦ и српске државе. То је уједно и последњи текст 
објављен пре одласка Архиепископа на извршење затворске казне.

Одлазак на извршење затворске казне
Као што је већ речено, пошто је Архиепископ Јован послат на из-

вршење затворске казне у скопски затвор „Идризово“ томе је посвећена 
посебна пажња. Дневни лист чије су текстови на ту тему овде анализи-
рани само три дана у периоду 27. 07. – 14. 08. 2005. није објавио текст 
који је био у било каквој вези са тим догађајем. Сви текстови у наведе-
ном периоду, а објављени до 06. августа тицали су се искључиво теме 
затварања Архиепископа.

Најпре је 27. јула извештено да се од претходног дана „владика ох-
ридски“ налази у скопском затвору. Аутор ове вести је у покушају да 
образложи због чега се један Епископ уопште нашао у затвору написао 
да је он „осуђен због наступања као владика СПЦ чијим јерејима није 
дозвољено чинодејствовање у Македонији.“8 Оно што још једном карак-
терише овакво извештавање јесте одређена непрецизност у изражавању, 
али и у самом извештавању. У питању су детаљи, просечном читаоцу 
вероватно и не сасвим важни. Сама је реченица, међутим, делимично 
непрецизна, будући да говори о „наступању“ Архиепископа, али не ка-
же и о каквом се наступању ради, док у наставку каже да је „јерејима 
[СПЦ]“ забрањено „чинодејствовање“ у Македонији. Иако је у питању 
само вест, може се уочити да је некако олако и посве непрецизно и не-
вешто коришћеном терминологијом написана.

Уследиле су потом реакције на затварање Архиепископа као и зате-
зање односа између двеју традиционално пријатељских суседских др-
жава. Под насловом „Опасан потез власти у Скопљу“ објављен је 28. јула 
текст који наводи реакције српске стране на затварање „владике Јована“, 
како је у овом тексту ословљен.9 Ни председник ни премијер Македоније 
нису желели да коментаришу одлуку суда, осим што је саветник другог 
рекао да су судске власти у Македонији независне, како преноси овај 
текст. Истовремено, српска страна, од саветника премијера до тадашњег 
министра спољних послова државне заједнице Србије и Црне Горе, би-

7 НН, „Владици Јовану није место у затвору“, Блиц, 23. 07. 2005., стр. 2.
8 НН, „Владика Јован у затвору ‘Идризово’“, Блиц, 27. 07. 2005., стр. 3.
9 Н. Ч., „Опазан потез власти у Скопљу“, Блиц, 28. 07. 2005., стр. 3.
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ла је на становишту да ће овај потез македонских власти озбиљно уз-
дрмати односе двеју држава и да се на македонске власти апелује да 
по милују Архиепископа.10 Вредно помена је и то да је у оквиру овог 
извештаја дословце поновљена невешто сачињена реченица која је по-
менута у претходном пасусу.

У извештају-чланку од наредног дана цитиране су изјаве Епископа 
Марка из Охридске Архиепископије, као и ондашњег шефа владине 
кан целарије за сарадњу са медијима. Још једном је у дискурсу аутора 
уочљив раније поменут став о позицији Охридске Архиепископије. 
Наиме, аутор овог текста каже: „Поглавар ове Епископије Српске пра-
вославне цркве, Митрополит скопски Јован...“, служећи се у наставку 
сличном конструкцијом: „монасима СПЦ Охридске Архиепископије…“11 
Поново се ради о непрецизности у извештавању, с једне стране, или 
могућем намерном инсистирању да је Охридска Архиепископија ништа 
више до само једна од четрдесетак Епископија (епархија) у организији 
СПЦ. Ради се такође и о технички нетачном податку, будући да је Епи-
скопија саставни део Архиепископије, тако да један Архиепископ пред-
седава над више Епископа. Такав је случај управо са аутономном Право-
славном охридском Архиепископијом, која се данас састоји од 3 Епи-
скопа над којима председава Архиепископ охридски Јован.12 Може бити 
да је просечном читаоцу дневних новина ова разлика мање важна од 
самих вести, али прецизно извештавање би такође требало да пред-
ставља основни стандард новинарства. У антрфилеу овог чланка је под 
поднасловом „Зашто је ‘крив’?“ у пар кратких цртица дата и позадина 
оптужбе и пресуде над Архиепископом Јованом. Уочљиво је, ипак, нагла-
шавање да МПЦ није призната ни од једне помесне православне Цркве.

Чланак под насловом „Пустите владику“ од 31. јула доноси писану 
изјаву тадашњег премијера Србије Војислава Коштунице, који у тој из-
јави захтева од македонских власти да у име постојећих и опште при-
хваћених вредности као што је слобода вероисповести пусте на слобо-
ду Архиепископа охридске Архиепископије.13 Тај чланак такође пре-
носи и изјаве других актера као и Синода СПЦ. У антрфилеу који носи 
поднаслов „Влада не може да утиче на суд“ пренета је изјава тадашњег 
шефа прес-центра македонске владе да влада не може да реагује у овом 
случају јер се ради о одлуци судства које је независно.

10 Исто.
11 Ж. Јевтић, „Владики отели и икону Христа“, Блиц, 29. 07. 2005., стр. 2.
12 Познатији пример Архиепископије јесте Грчка православна црква. 
13 Д. В. – И. Ц., „Пустите владику“, Блиц, 30. 07. 2005., стр. 2.
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Последњи дан јула донео је чланак под провокативним насловом 
„Православни земљотрес.“14 Аутор чланка рекапитулира минуле дога-
ђа је и аналазира њихову позадину, осврћући се на питање међудржавних 
односа двеју суседних република као и друге . Оно што се, након до сада 
изнетих запажања и анализе текстова, одмах уочава јесте крајње пре-
цизно и адекватно коришћење одговарајуће терминологије (нпр. „Ар-
хиепископ охридски и Митрополит скопски“). Оно је, може се такође 
рећи, беспрекорно у том погледу. Аутор поред тога, наводећи пример 
Црне Горе и „Црногорске православне цркве“, као и питање Влаха и 
Румуна у источној Србији, указује на чињеницу да се на простору који 
јурисдикцијски припада српској патријаршији одвија више покушаја 
стварања једне независне Цркве и да је то у великој мери повезано са 
идејом самосталности једне нације. Чланак се мање односи на случај 
Архиепископа Јована, а више на шири црквени, политички и национал-
ни контекст у коме се овај случај одигравао, а и даље се одиграва.

У првој недељи августа објављено је 5 текстова који су се углавном 
тицали дипломатских напора да се на добробит свих реши случај Ар-
хиепископа Јована и да он што пре буде ослобођен. У чланку који носи 
наслов „Веља заратио с Македонијом“ аутор коментарише необичне 
напоре ондашњег министра за капиталне инвестиције, Велимира Или-
ћа, који је наводно због нетолератног односа према Архиепископу Јова-
ну наредио да се Србији вратио један од два авиона који су тада били 
изнајмљени македонском авио превознику.15 Приметно је да дискурс 
који је, када се ради о Архиепископу Јовану, коришћен у овом чланку, 
афирмативан. У самој употреби реченице попут „ ... од како је заточен 
Архиепископ охридски Јован...“ очитује се ова саосећајност са Архие-
пископом у затвору. То је занимљиво као један општи податак, јер је, 
упркос одређеној повременој непрецизности у изражавању и но ви нар-
ској објективности, општи утисак да новинари Блица подржавају Ар-
хиепископа и његов боравак у затвору виде као неправду. Већ у овом 
чланку наговештено је да би због дипломатских притисака у наредним 
данима Архиепископ могао бити пуштен на слободу, што се поновило 
и у наредна два чланка, да би најзад, три дана касније, у извештају под 
насловом „Македонија: Не можемо ослободити Јована“ то било и зва-
нично демантовано.16 Важно је приметити да се извештавање, односно 
коришћење адекватне терминологије поправило па је Архиепископ Јо-
ван именован и као „егзарх српског Патријарха у Македонији“. Поред 
тога, уочљиво је и да се извештај завршава реченицом: „Македонску 

14 Н. Б. Ј., „Православни земљотрес“, Блиц, 31. 07. 2005., стр. 2.
15 НН, „Веља заратио с Македонијом“, Блиц, 02. 08. 2005., стр. 4.
16 НН, „Македонија: Не можемо ослободити Јована“, Блиц, 05. 08. 2005., стр. 2.
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православну цркву не признаје ниједна помесна православна црква“, 
којом се на крају самог извештаја читаоцу шаље јасна порука да МПЦ 
није призната ни од једне православне цркве.17

У кратком коментару од 8. августа критици је подвргнут читав амби-
јент и сви актери укључени у догађања у Македонији, као и на релацији 
Београд – Скопље, како црквеној, тако и политичкој. У свом коментару 
који носи назив „Капитална збрка“ Душан Микља јасно критикује све 
уплетене актере, указујући из своје перспективе на измешаност и неја-
сноћу надлежности државе и цркве. Он тако пише: „Као што се не зна 
шта је црквено, а шта државно...“ и на другом месту „Чак и неупућенима 
је тако јасно да Архиепископија и црква, српска и македонска влада [...] 
као небеска тела лебде у различитим равнима.“18 Нејасно је, међутим, у 
ком контексту аутор супротставља термине Архиепископија и црква. 
Нејасно је да ли аутор не разуме да је Архиепископија такође црква то 
јест да се ти термини не могу један другом супротстављати, чак ни у ре-
торичком контексту или пак под Архиепископијом подразумева ис-
кључиво Охридску Архиепископију а под црквом Српску православну 
цркву. У сваком случају је и дискурс коментара а и сама садржина 
испуњена критичким набојем.

У току августа месеца Блиц је још 8 пута извештавао о затварању 
Архиепископа Јована и то углавном о реакцијама међународне јавности 
и осталих православних цркава, али и римокатоличке цркве, на челу са 
самим тадашњим папом Бенедиктом шеснаестим. Хелсиншки комитет 
у Скопљу, као и тамошња мисија ОЕБС-а оштро су протествовали про-
тив затварања Архиепископа. Блиц је писао да је Хелсиншки одбор оце-
нио да се македонска држава у процесу против Архиепископа Јована 
ставила на страну МПЦ и читав црквени спор издигла на ниво држав-
них интереса, док је ОЕБС затражио да Македонија преиспита своје 
законе којима се санкционишу религијска питања.19 Поред тога, извеш-
тавано је и о реакцијама и апелима других православних цркава, као и 
самог васељенског Патријарха Вартоломеја и других хришћанских цр-
кава, бискупске конференције Европе и на концу, папе Бенедикта лич-
но, да Архиепископ буде пуштен на слободу.20

17 Исто.
18 Душан Микља, „Капитална збрка“, Блиц, 08. 08. 2005., стр. 2.
19 Видети: НН, „Власти на страни цркве“, Блиц, 10. 08. 2005., стр. 3 и Е. Б., „ОЕБС критикује 

Македонију због владике Јована“, Блиц, 12. 08. 2005., стр. 3.
20 Видети: НН, „Подршка из САД“, Блиц, 13. 08. 2005., стр. 3; НН, „Грчка црква за ослобађање“, 

Блиц, 13. 08. 2005., стр. 5; НН, „Протест Патријарха Вартоломеја“, Блиц, 20. 08. 2005., стр. 5; НН, 
„Траже слободу за Јована“, Блиц, 24. 08. 2005., стр. 5; НН, „Слобода за Јована“, Блиц, 27. 08. 2005., 
стр. 3.
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У коментару од 15. септембра Драгољуб Којчић, у то време посла-
ник Демократске странке Србије јасно стоји на становишту да је про-
блем у затварању Архиепископа то што је он осуђен зато што се „молио 
Богу као великодостојник СПЦ“ и сматра да је пресуда и затварање 
Јо вана удар на „хиљадугодишњу српску институцију која је синоним 
националног идентитета“ те да је управо то разлог да српске државне 
иституције треба да примене одговарајуће дипломатске мере.21 Иако 
употребљава и титулу Архиепископ охридски, језик који аутор овог те-
кста користи ипак открива једно уско национално схватање Цркве. Поврх 
тога, уочљив је и недостатак икаквог помињања македонске национал-
не припадности самога Архиепископа Јована и осталих свеште но слу-
житеља Охридске Архиепископије.

Шеснаестог септембра извештено је о реакцији Хавијера Солане, 
тадашњег високог представника Европске Уније за спољну политику и 
безбедност, који се такође успротивио третману којем је подвргнут Ар-
хиепископ Јован и нагласио да то озбиљно може угрозити пријем Ма-
кедоније у ЕУ. Недељу дана касније, 24. септембра, Блиц је известио о 
новој пресуди која је донета против Архиепископа, овај пут под оптуж-
бом за проневеру донација из времена док је био Епископ МПЦ.22 При-
метно је да је ова вест написана телеграфским маниром и да, осим хро-
нолошких и чињеничних података (да је Архиепископ раније осуђен 
због ширења верске и националне мржње), никакву пажњу не придаје 
давању позадине, а још мање упитном тону, тако да се стиче утисак да 
је поменути осуђеник с правом осуђен за ширење мржње. Другим ре-
чима, такву поруку посредује или може посредовати тако написана вест.

Пред крај октобра месеца објављена је вест да је Архиепископ пуш-
тен на слободу за викенд. Ова вест је врло кратка, али је њена садржина 
и употреба дискурса индикативна. Наиме, аутор вести пише да „иако је 
затвореницима који бораве у отвореном одељењу, где се налази и вла-
дика Јован, дозвољен викенд, ово је његово прво пуштање на слободу“ 
и то после три месеца издржавања казне.23 Другим речима, аутор, не 
го ворећи то директно тим речима, већ представљајући чињенично 
стање, указује на то да Архиепископ Јован у затвору није третиран под-
једнако као и други затвореници у истом одељењу, с обзиром да му је, 
упркос чињеници да као затвореник у отвореном одељењу има право 
да буде пуштен на викенд, то право остварено тек после три месеца 
боравка у затвору.

21 Драгољуб Којчић, „Напрслине“, Блиц, 15. 09. 2005., стр. 2.
22 Видети: НН, „Солана: Слобода за владику Јована“, Блиц, 16. 09. 2005., стр. 3 и НН, „Још две 

године затвора за владику“, Блиц, 24. 09. 2005., стр. 2.
23 НН, „Владику пустили на викенд“, Блиц, 28. 10. 2005., стр. 2.
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Последњи текст који је на тему суђења и затварања Архиепископа 
Јована објављен у 2005. години написао је Чедомир Антић, у то време 
функционер Г17 плуса. Овај текст је врло критички настројен према вла-
стима Македоније, али и према јавности Србије, која је, како аутор пи-
ше „по обичају два дана дизала буку, а онда све заборавила“, чега би 
према његовом мишљењу грађани Србије требало да се доживотно сти-
де, имајући у виду да је у то време важила и забрана уласка у Македонију 
одређеним Епископима и свештенству СПЦ.24 Антић користи изразе 
попут „македонски казамат“, „монструозне оптужбе“, „доживотна сра-
мота“ итд., а ондашње македонске власти јасно карактерише као нацио-
налистичке. Очигледно је да је овакав дискурс уперен на емоције читаоца, 
док истовремено даје свој лични одговор на случај Архиепископа Јо-
вана. Ту се посебно осврће на смисао пресуде за утају новца, чији је циљ, 
како аутор каже, да Архиепископа представи као „обичног крадљивца“.

Почетком 2006. године објављен је коментар Срђана Миливојевића, 
у то време функционера Демократске странке, који се уочи Божића ос-
врнуо на заточеништво Архиепископа Јована.25 У питању је један краћи 
коментар који је написан помирљивим и емотивним тоном, призивајући 
уочи великог празника савест и милост македонских власти. Па ипак, 
пажњу заокупља да је неколико политичких функционера, из различи-
тих табора, писало краће коментаре на заточеништво Архиепископа Јо-
вана. Истог дана, под насловом „Доказивање вере кроз страдања“ објав-
љен је и интервју са тадашњим Епископом дремвичким Марком, викар-
ним Епископом Охридске Архиепископије. Он је говорио о значају Божи-
ћа, али наравно и о ситуацији у којој се налази Охридска Архиепископија. 

Ослобађање из затвора
У марту месецу 2006. године Архиепископ је коначно ослобођен из 

затвора, али његова слобода није потрајала дуго, будући да се већ у ав-
густу исте године поново нашао у затвору.

Већ првог марта појавила се вест да је Архиепископу Јовану смањена 
казна на осам месеци и да ће се ускоро наћи на слободи.26 У истој вести 
такође је наглашено да је Архиепископ Јован егзарх српског Патријарха, 
а да у Македонији није дозвољено деловање Српске православне цркве. 
Три дана касније јављено је да је Архиепископ на слободи иако није било 
јасно да ли је пуштен само на викенд или у потпуности ослобођен.27 
Седмог марта коначно је потврђено да је Архиепископ ослобођен. У 

24 Чедомир Антић, „Политички сужањ“, Блиц, 19. 11. 2005., стр. 2.
25 Срђан Миливојевић, „Божић је и Јовану“, Блиц, 06. 01. 2006., стр. 2.
26 НН, „Владика Јован на слободи“, Блиц, 01. 03. 2006., стр. 5.
27 НН, „Владика Јован ослобођен“, Блиц, 04. 03. 2006., стр. 5.
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вести под насловом „Владика на слободи“ наглашено је да је служио 
ка зну због наводног ширења националне и верске мржње.28 Ово је јасан 
показатељ да се аутор ове вести није слагао са пресудом због које је 
Архиепископ провео преко 200 дана у затвору.

Закључак
Након овог краћег и по много чему ограниченог прегледа заступ-

љености и начина извештавања дневног листа Блиц о случају Архиепи-
скопа охридског Јована у периоду од јула 2004. до марта 2006. године дâ 
се извести неколико закључака. 

Пре свега, може се рећи да је заступљеност текстова, када се ради о 
питању цркве у Македонији уопште, ни натпросечна нити исподпро-
сечна. Када се, међутим, ради о самој теми затварања Архиепископа, 
она је углавном била адекватно покривена онда када је то било актуелно 
– дакле крајем јула 2005. год. и у првих пар седмица августа исте године. 
Жанровски су, наравно, предњачиле вести док је темељних чланака и 
анализа, нажалост, мањкало.

С друге стране, упркос новинарском објективизму и спорадичном 
невештом извештавању и неадекватној употреби црквених титула и 
уопште терминологије, премда не сасвим директно, већина аутора ста-
јала је на становишту да је Архиепископ неправедно осуђен и затворен, 
односно да је прогоњен. На то наводе честа наглашавања да је МПЦ не-
призната црква односно да је Охридска Архиепископија једина призна-
та црква у Републици Македонији, као и дискурс који је притом кори-
шћен. Оно што додатно привлачи пажњу јесте неретко наглашавање 
националног карактера СПЦ, чији је, иако у аутономном статусу, са-
ставни део Охридска Архиепископија, а истовремено прећуткивање да 
се на челу Охридске Архиепископије и у њеном Синоду налазе Маке-
донци.

На крају, општи утисак је да тема није увек била довољно у бројчаном 
смислу пропраћена, као ни довољно професионално. Неретко је недо-
стајало прецизности у коришћењу црквених титула и термина, али се с 
друге стране углавном извештавало са позиције да је Охридска Архие-
пископија, односно СПЦ у Македонији, прогоњена супротно опште 
прихваћеним начелима.

28 НН, „Владика на слободи“, Блиц, 07. 03. 2006., стр. 3.
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Радио Златоусти, Крагујевац

Др Зоран Крстић
Православни богословски факултет
Универзитета у Београду

СТАВОВИ ЦРКВЕ 
О ЧЕДОМОРСТВУ (АБОРТУСУ) У МЕДИЈИМА

Уводна разматрања
Чедоморство (абортус) није нова појава у историји људског рода, 

тако да су протеком времена све светске религије изградиле према том 
чину своје карактеристично мишљење и став. Хришћански став, укљу-
чујући готово све хришћанске конфесије, је јавности добро познат, не-
двосмислен, и не од јуче.

Православна Црква заузима кроз векове изразито негативан став 
према чедоморству (абортусу), сматрајући га убиством. Постоји читав 
низ светоотачких и канонских текстова који о овом чину говоре као о 
убиству, а жену одлучују од причешћа тј. од Цркве, на дужи временски 
период (доживотно, 10 година или 7 година најблаже)1. Већина Светих 
Отаца сматра да су и фетус и ембрион већ дете и не праве разлику у 
„уз расту“, па тако не праве ни разлику између чедоморства (абортуса) 
и убиства рођеног детета. За њих је сваки од тих чинова чедоморство.

„Чак и кад се ембрион (или фетус) не посматра као потпуно људ-
ско биће, ипак представља, у најмању руку „будућег човека“ па 
би његово усмрћивање било „антиципирано убиство“, као што 
тврди Тертулијан који приговара абортусу да пролива будућу 
крв и износи једну мисао која ће постати чу вена: Већ је човек оно 
што ће постати човек, као што је у семену већ садржан цео плод“.2

1 Детаљније види Жан – Клод Ларше, За једну етику рађања, превод са француског Ирина 
Радосављевић, Истина, Београд – Шибеник 2008., стр. 73 и даље

2  сто, стр. 85
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Овакви, савремени човек би рекао строги ставови Цркве, произила-
зе из темељних хришћанских антрополошких поставки које саму чи-
њеницу живота посматрају као дар Божији, као светињу. Људска се лич-
ност у свим животним фазама доживљава у свом апсолутном и непри-
косновеном достојанству, а свако ускраћивање или насилни прекид 
живота као грех против светости и неповредивости живота. Овакви 
ста вови хришћанске антропологије изражени у јавности од стране 
верујућих људи, било да су клирици или лаици, изазива одређена не-
годовања или најблаже речено противуречне реакције. Покушаћемо, у 
наставку, да се позабавимо неколицином новинских чланака на тему 
чедоморства (абортуса) да бисмо на основу њихове теолошко – социо-
лошке анализе открили основне тачке неспоразума.

Дневни листови Политика и Данас
Од 16 текстова3 које су за десет година (од 2003. до 2013.) објавили 

дневни листови „Политика“ и „Данас“ на тему односа Цркве према че-
доморству (абортусу), само је један афирмисао црквено виђење ове про-
блематике. Сви остали су били, ако не само информативни, онда кри-
тички настројени према овом виђењу. У том једном тексту4 тражено је 
шире образложење Цркве о претходно објављеним ставовима против 
абортуса високих инстанци Цркве (Патријарх и Сабор СПЦ) и то од 
свештеника постављеног за духовника параклиса у једном од београд-
ских клиничких центара.

„Друга страна“ је била далеко разноврснија. Оглашавали су се сво-
јом вољом или су питани: министарка здравља, лекари, стручне здрав-
ствене организације, невладин сектор углавном посвећен борби за људ-
ска и женска права, попут „Жена у црном“, политичарке, као и слобод-
ни интелектуалци. Од присталица Цркве питани су за мишљење Кан-
целарија за вере, и Повереништво „Двери“, које се „препоручило“ ак-
тивностима које афирмишу брак и породицу.

Стиче се утисак да је у обе новине отворен јавни дијалог о теми або-
ртуса, мада површан, привидно аналитичан и са саговорницима који 
претежу на једну страну или би се тако из наслова текста могло зак љу-
чити. Политика, на пр., у свом тексту Политичари сложно против за-
бране абортуса од 06.06.2013. године износи мишљење четири полити-
чара и начелнице оперативног одељења ГАК Народни фронт. Два по-
литичара се изјашњавају против забране, један је уздржан, а један је 
изричито против чедоморства (абортуса). Начелница клинике за себе 

3 Сви текстови су објављени у четири године 2003, 2005, 2012. и 2013. Занимљиво је да од 
2005. до 2012. има шест година медијске тишине о овој теми. Или је у питању црквена тишина?

4 „За цркву нема нежељене трудноће“, Ј. Чалија, „Политика“, 18.04.2012.
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каже да је велики противник абортуса али да ипак не смемо забранити 
абортус због здравља и безбедности саме жене. Из наслова чланка (слож-
но) се не би могао чак ни наслутити овако широк дијапазон мишљења.

Поводи за писање о односу Цркве према чедоморству (абортусу) у 
свим случајевима су биле неке од активности саме Цркве, односно, не-
ких њених чланова. Једном је то била Васкршња посланица патријарха 
Иринеја (2012.), други пут Саопштење подршке Сабора Српске Право-
славне Цркве поводом иницијативе лекара верника да држава донесе 
прописе којим ће забранити абортус (2013.). У једном случају било је то 
реаговање на изјаву коју је патријарх српски г. Иринеј дао приликом 
одласка на Крсну славу Гинеколошко-акушерске клинике „Народни 
фронт“, а другом приликом је као повод за писање послужило дељење 
летака против чедоморства (абортуса) по ваљевској болници које је ор-
ганизовало Удружење за борбу против абортуса „Живот“. Ово удружење 
делује при православној парохији у селу Петница код Ваљева, и воде га, 
како је речено, „уз остале, једна попадија, једна директорка, и један сту-
дент Богословског факултета“ 5.

У суштини, дискутовало се о више тема: о праву Цркве да тражи од 
државе измену одређених закона, па и овог који би евентуално ставио 
забрану на обављање чедоморства (абортуса) осим из медицинских раз-
лога, затим о секуларности државе и одвојености Цркве од државе; о 
правима жене да сама одлучује о својим репродуктивним активности-
ма; о томе када тачно почиње живот и да ли је живот светиња, шта може 
да заустави белу кугу, и о језику којим посленици Цркве говоре о чедо-
морству (абортусу). Евидентно је да је у већини текстова тема померена 
са значења, последица и етичности чина абортуса на друга, махом, по-
литичка питања.

Критикована је била најјача верска заједница у земљи - Српска Пра-
вославна Црква, иако се у једном од поменутих 16 текстова наводи да 
исте или сличне ставове заступају све верске заједнице, осврћући се и 
на сличан став папе Фрање, поглавара Римокатоличке Цркве.

Када је реч о самој теми – чедоморству (абортусу), углавном су наво-
ђени број абортуса у Србији (између 20 и 40 хиљада годишње), законски 
и медицински услови у којима се он одвија, опасности које ова хирурш-
ка интервенција носи, непостојање могућности да се изврши медика-
ментни (помоћу лекова) абортус као у другим земљама ЕУ. Црквена 
страна је, у суштини, говорила о ономе што је најбоље изразио Његова 
Светост Патријарх Иринеј приликом посете Гинеколошко – акушерској 
клиници „Народни фронт“: „Живимо у неким посебним временима ка-

5 „Жене у црном осудиле иницијативу СПЦ за абортус“, Д.Д. „Данас“, 7.06.2013.
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да се многе вредности не гледају очима које те вредности заслужују. 
Једна од тих вредности јесте живот. Видимо да се врло лако растајемо 
са животом тих младих бића…“6

За супротну страну тема чедоморства (абортуса) је политичко пита-
ње: пре свега питање женских репродуктивних права, а самим тим и 
људских права. Цркви се не оспорава право да отвара теме које се тичу 
наталитета, и беле куге у Србији, али јој се оспорава начин на који она 
предлаже да се решава овај проблем и пре свега, њен утицај по том пи-
тању на државну законодавну политику, која, тврди се, треба да остане 
секуларна као сама држава и ван утицаја Цркве. Уместо приче о абор-
тусима од Цркве се очекује да говори о условима живота у Србији, пре 
свега о сиромаштву и незапослености који су довели до пада наталите-
та и (верује се) повећања броја абортуса, и о бризи за жене и децу (на-
равно, очекује се и да она узме учешће у томе) или да се више бави „упо-
знавањем јавности са чињеницом да је дете личност и у пренаталном 
периоду“.7

„Не градите велелепне владичанске дворове, драги епископи. По-
мозите тим новцем будућим мајкама које остају без посла када затрудне. 
Уколико уопште имају посао. А могао би врх СПЦ да утиче и на држав-
ни врх (а имају утицаја, јер често их посећују председник Србије, преми-
јер и први потпредсеник Александар Вучић, који је чак присуствовао и 
једној од седница Сабора), па њима да кажу да уведу пореске олакшице 
за беби опрему, храну, да порески стимулишу рађање“, каже се у комен-
тару под називом „Абортус и дворови“ објављеном (без потписа) у ли-
сту „Данас“8.

Из овог пописа изнетих тема могле би се, у наставку, анализирати 
две карактеристичне и више пута помињане теме: једна је однос броја 
чедоморстава (абортуса) и животног стандарда, а друга карактер савре-
мене државе и утицај Цркве на њу.

Чедоморства (абортуси) и животни стандард
Суштина проблема (за оне који то виде као проблем) великог броја 

чедоморстава (абортуса), у свету је то према проценама 40-50 милиона 
годишње, се не налази у високом или ниском нивоу животног стандар-
да већ у хијерархији вредности савременог човека. Проблем је антропо-
лошки и светоназорски. Чини се да се ничим не би могла поткрепити 
тврдња да би подизање нашег животног стандарда и излазак из сиро-

6 „Патријарх Иринеј: Одговорите мајке од абортуса, „Политика“ 15.11.2013.
7 „Политичари сложно против забране абортуса“, „Политика“, 6.06. 2013.
8 7.06.2013.
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маштва смањили број чедоморстава (абортуса). Ако би само број био у 
питању онда ће се он свакако и нужно смањивати што произилази из 
чињенице наше све веће и веће просечне доби становништва. Шире 
по сматрано проблем беле куге је опште европски проблем, а не специ-
фично наш. У контексту савремене економско-технолошке културе 
идеали удобности, забаве и личне среће се издижу на ниво идола и ту 
често нема места за пород који подразумева жртву и ограничење соп-
ствене удобности. Апсолутна аутономија појединца којој се тежи, омо-
гућава том истом појединцу да има права и могућности да све учини не 
би ли сачувао своју удобност и конфор. Релативно сиромаштво може 
да буде маска и оправдање за одрицање од родитељства које се више не 
схвата и као дужност и одговорност према широј заједници без чије 
заштите појединац не би могао да оствари своју аутономију. Савремено 
друштво акценат ставља на права појединца, а не заједнице. Потрага за 
поремећеном равнотежом између ова два права је императив савреме-
них развијених друштава. Занимљиво је приметити да је данашњи чо-
век спреман на све, па и на, по мишљењу Цркве, убиство, не би ли сачу-
вао сопствени конфор али када зажели пород, онда, такође, не смеју да 
постоје никакве препреке, норме и „предрасуде“ које ће му стати на пут. 
Све је дозвољено и у једном и у другом случају.

Међутим, мишљења смо да са којих год антрополошких позиција 
посматрали овај проблем, према њему се треба односити мудро и изни-
јансирано јер је стварност много сложенија од теорије. Можемо се тако 
запитати ко су практични, а не теоретски, носиоци оваквог побачајног 
менталитета. Ко су људи, конкретни мушкарци и пре свега жене које 
се одлучују на чин чедоморства (абортуса). Из овог размишљања искљу-
чујемо све интервенције учињене из било ког медицинског разлога које 
су посебан проблем. Истраживања, а такође и референдуми спроведени 
у многим европским земљама (на пр. у Шпанији) показују висок степен 
изјашњавања за постојање легалног побачаја, макар и као солуције ма-
њег зла у појединим случајевима. Истовремено, у истраживањима сте-
пена религиозности се показује врло сличан, високи проценат оних који 
себе сматрају религиозним особама и припадницима неке од хриш-
ћанских конфесија. Верујемо да је слична ситуација и у нашем друштву. 
Тако посматрано, наше хришћанско посматрање овог друштвеног про-
блема као спољашњег аутоматски постаје унутрашњи проблем Цркве 
јер су управо хришћани у великом проценту носиоци ткз. побачајног 
менталитета. Може се на крају поставити и коначно питање шта смо 
ми, унутар Цркве, учинили на образовању сопствених чланова.
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Проблем секуларне државе

У дневном листу „Данас“ од 07.06.2013. године, као и много пута пре 
тога, појављују су у јавности ставови попут овога изнесеног од стране 
НВО Жене у црном, да је изношење мишљења и покретање било каквих 
иницијатива од стране Цркве „противуставно задирање у темеље секу-
ларне државе и људских права“.9

У савременом, развијеном, пост-модерном друштву које као једини 
пример и модел узима управо невладин сектор, држава јесте секуларна 
али у смислу идеолошки неутралног државног апарата који је сервис 
свих грађана без обзира на њихов поглед на свет. Мишљење да секулар-
на држава мора да шири и брани идеологију секуларизма је озбиљна, 
анахрона, злонамерна па и дискриминишућа грешка у приступу и ту-
мачењу друштвене стварности. Пост-модерно друштво је друштво без 
средишта и то не грешком, већ на основу искустава 20. века када су две 
велике идеологије, нерелигијског типа, фашизма и комунизма, изврши-
ле хомогенизацију друштава и довеле човечанство до руба пропасти. На 
рушевинама тог искуства савремени човек различитим друштвеним 
механизмима спречава било коју идеологију, било ког типа – религиј-
ског или нерелигијског, да постане владајућа, односно превладавајућа. 
Основна претпоставка таквог виђења је легитимно, паралелно и равно-
правно постојање различитих погледа на свет и различитих антро по-
логија, док је државни апарат идеолошки неутралан, а законска регула-
тива покушава да задовољи и обухвати све светоназоре. Из тог разлога 
је став да секуларна држава заступа идеолошке ставове секуларизма ана-
хрон и припада периоду модерности која је и даље сматрала, баш као и 
традиционална друштва пре ње, да у друштвеној стварности може по-
стојати само једна „истина“. У предмодерном, традиционалном друшт-
ву је та друштвена „истина“ била религијског типа, а у модерном секу-
ларног. Савремено плуралистичко друштво (бар теоретски) напушта ту 
идеју једне друштвене истине и гради себе из врло конкретних и поме-
нутих историјских разлога као друштво без средишта. Тако, у јавној 
сфери више не постоје „веће“ и „мање“ истине, а посебно не „опште“ 
истине које су по својој природи и мимо људског пристанка и слободе, 
општеобавезујуће, већ су све оне равноправне и подразумевају слобод-
но заступање и изношење у јавном дискурсу. Ова чињеница важи та-
кође, и за верујуће људе. И они треба да схвате механизме и логику сав-
ременог тренутка у односу на плурализам погледа на свет. Нико више 
нема никакав идеолошки монопол, а држава треба да заузима став иде-

9 Чланак под називом „Жене у црном осудиле иницијативу СПЦ за абортус“



161

Горда на Јоцић ·  др З ора н Кр с тић

олошке неутралности. Што пре то схватимо, свима ће нам бити боље, 
па ћемо опрезније користити појмове попут сви ми, сви делимо исту 
етику и сл. као што је учињено у чланку „Политике“ од 19.04.2012. год. 
под називом „Зашто ћути лекарска комора Србије“. Идеолошка уни-
фикација с једне, али и вредности релативизам с друге, су Сцила и Ха-
рибда савременог друштва.

Даљи разлози оспоравања
Они који у теми чедоморства (абортуса) виде етичко питање оспо-

равају Цркви да говори о етици углавном због негативних појава у њој 
самој.

За саму Цркву је, такође, занимљива расправа о језику којим се го-
вори о чедоморству (абортусу). Саговорници новинара у „Политици“ 
и „Данасу“ оспоравали су употребу речи „чедоморство“, „детеубиство“ 
и „злочин“, рецимо, у саопштењу Сабора, сматрајући да Црква употре-
бом тих речи наводи своје чланове на погрешне закључке, па чак и на 
„одстрел“ или „линч“ неистомишљеника. Речено је да „чедоморство“ 
има за обичног човека емотивно значење, док је реч „абортус“далеко 
неутралнија и има значење једне од медицински признатих метода за 
прекид трудноће. Нарочито се оштро критиковала реч „злочин“ и син-
тагма „највећи злочин овог века“ (гинеколога, мајки, очева…), сма тра-
јући да се овом речју тешко клевеће лекарска струка која се третира као 
злочиначка, а и на неки начин нивелишу прави злочини које чине кри-
миналне структуре.

„Речи чедоморство и злочин апсолутно не долазе у обзир, и докле 
год Црква не ублажи своју реторику очекујем да нас Лекарска комора 
узме у заштиту, а што ће, надам се, довести до тога да сама држава реагује 
у смислу својих закона и Устава. Јер уколико се то не догоди неће проћи 
пуно времена а да неки лекар не настрада само зато што је извршио 
абортус, будући да га је Црква таргетирала као злочинца и чедоморца. 
Искуство из претходних ратова нам говори да је довољно да неко упери 
прстом у мету – извођач радова ће се већ лако пронаћи,“ 10 пише у От-
вореном писму, кога су пренеле обе новине, један од критичара др 
Срђан Лукић.

Занимљиви су и сами наслови рубрика о ставовима Цркве према 
абортусу. Парадигматичан је наслов „Повратак у средњи век“, објављен 
у „Данасу“ 6.06.2013. као и један ранији из 2005. у истом листу „Црква 
угрожава право жене на абортус“ .

10 „Зашто ћути лекарска комора Србије“, др Срђан Лукић, „Политика“, 19.04.2012.
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Антрополошка размимоилажења

И за крај, да истакнемо само још један детаљ који се тиче довођења у 
питање саме доктрине Цркве поводом теме чедоморства (абортуса). Ис-
тина, ово радикално мишљење је изузетак и за сада нема неко доминант-
но место у јавном дискурсу. Износећи, наиме, свој лични став Игор Жива-
новић, истраживач са Института за философију, Философског фа култета 
у Београду11, сматра да ни живот није светиња као што то учи Црква.

„Апсолутна вредност живота је заблуда, а његова светост бесмисли-
ца… Најпре, постоје ситуације када није неисправно одузети невини 
љу дски живот. На пример, понекад брига за биолошку егзистенцију мо-
же да суспендује моралне обзире… људски живот онако како га обично 
схватамо, дакле као живот вредан живљења, не почиње зачећем. Стро-
го говорећи не почиње ни рођењем…Ни фетус ни новорођенче немају 
животни план, нити имају било који интенционално постављен циљ 
чијем остварењу теже…“12

Стога се овај аутор залаже не само за право на абортус него и за де-
криминализацију неонатицида (убиства које мајке изврше над дететом у 
данима непосредно после рођења). „Иако се јавност згражава над овим 
поступком мајки, можда би ипак требало оставити по страни сентимен-
талне и погрешне представе о невиним бебама које убијају мајке монстру-
ми. Можда би пре требало размислити о релативној декри ми на лизацији 
неонатицида у појединим случајевима који могу бити оп рав дани него 
размишљати о криминализацији абортуса“, закључује овај философ13.

Иако се овакви ставови не појављују често у нашој дневној штампи 
ово је једини чланак који додирује најдубљи слој проблематике чина 
чедоморства (абортуса), антрополошки. Треба да нам буде јасно да 
супротстављене стране полазе од дијаметрално различитих антропо-
лошких ставова и пројављују тако још једну од великих дилема савре-
меног тренутка, питање које лежи у центру центара свих питања, а то је 
- ко је и шта је човек. Аутор у свом тексту наводи класичне антропо-
лошке поставке лаицистичке англо-саксонске биоетике које задобијају 
све више присталица и постају основа за разрешење свих биоетичких 
дилема и проблема. Само као напомену14 ове крупне и на наше просто-
ре надолазеће проблематике напоменућемо полазну тачку лаицистичке 
биоетике, а то је разумевање људске личности. Рани Енгелхард15, као 

11 „О абортусу и чедоморству“, „Данас“, 15.10.2013.
12 Исто.
13 Исто.
14 За више види Michele Aramini, Uvod u bioetiku, KS, Zagreb 2009. стр. 37 и даље
15 Врло је интересантан случај Енгелхарда (Американац, римокатолик) који 1991. год. прелази 

у Православље и драстично ревидира своје ставове да би 2000. године изашла његова књига под 
називом Темељи хришћанске биоетике.
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један од утемељивача ове етике, сматра да се код човека могу разлико-
вати ниво биолошког живота, ниво менталног живота и ниво личног 
живота. Да би се уопште могло говорити о људској личности ниво мен-
талног живота треба да буде на високом ступњу, односно није довољан 
било какав ниво менталног живота као што је то, рецимо, код фетуса, 
али ни код деце и менталног болесних. Исти аутор, у својој раној фази, 
сматра да морални статус одраслих сисара (животиња) може бити виши 
од оног код људских фетуса и деце. Тако и животиње под одређеним 
условима могу бити личности а то не могу бити фетуси и деца до одре-
ђеног узраста. Дотле су они приватно власништво родитеља. Из пер-
спективе овакве антропологије не може бити речи о светињи живота, о 
животу схваћеном као дару Божијем и човеку који није власник тог дара.

Само из ових неколико назнака сматрамо да се може закључити 
каква нас антрополошка, идеолошка и свака друга сучељавања очекују 
у будућности и да је слобода медија али и упућеност новинара предус-
лов равноправних односа у јавној сфери.

Закључак
Оно што је већ много пута примећено од стране верујућих људи као 

карактеристика наших медија, је недовољно познавање црквених ста-
вова, њихових темеља и корена. Нашој медијској реалности недостају 
новинари упућени и довољно образовани у хришћанском смислу. Ни 
извештавање о ставовима Цркве у вези са чедоморством (абортусом) 
није изузетак. Без икакве жеље да у поједине чланке учитавамо злона-
мерност, која се не може ни a priori одбацити, остаје утисак немогућности 
слободног и верзираног сналажења у проблематици. Тај се недостатак 
тада често преводи на „сигуран“ терен дневне политике, као да се цркве-
ни ставови износе искључиво из тог разлога. На тај начин се може стећи 
утисак да је циљ Цркве искључиво утицај на дневну политику а не сâмо 
изношење ставова и мишљења на поједине теме. Ситуација се ни до да-
нас није поправила.

Уз остале примедбе које су у тексту већ поменуте остаје као кључна 
потреба додатна новинарска едукација на хришћанске теме и на том по-
љу и медији и појединачни новинари треба да осете испружену, добро-
намерну руку верујућих људи и институционалне Цркве. Најлошије је 
да се Црква, анахроно и по матрици западних историјских искустава 
верских ратова и нетрпељивости, и у нашој средини искључиво дожив-
љава као фактор дестабилизације и подела што она у својој историји на 
овим просторима није била нити се од већине грађана тако доживљава.
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Quo vadis papa?
Дневна штампа о екуменским односима  

СПЦ 2003 – 2013

Екуменски односи једне Цркве обично су предмет интересовања уског 
круга стручњака и евентуално заинтересоване црквене јавности. 

Примера ради, мноштво састанака и разних саветовања између Римо-
католичке Цркве и Евангеличке Цркве у Немачкој тешко да налазе пут 
до дневних листова, уколико се не ради о потписивању Заједничке 
декларације о учењу о оправдању (1999) или о неком догађају еквива-
лентне важности. Међутим, упркос вишедеценијској медијској изола-
цији и игнорисању, или пак управо захваљујући томе, екуменски одно-
си Српске Православне Цркве не само да представљају предмет инте-
ресовања медијске сцене него им дневни листови посвећују релативно 
завидну и мени неочекивану пажњу. 

Предмет овог истраживања биће анализа новинских садржаја који 
тематизују екуменизам у свим његовим аспектима и видовима. У обзир 
ће бити узети одређени само дневни листови (Блиц, Вечерње Новости, 
Данас, Политика) и то пре свега из једног разлога. Наиме, будући да 
дневни листови (како у штампаној тако и у електронској форми одно-
сно интернет презентацијама) поред телевизијског програма представ-
љају један од главних извора информисања значајно је истражити на 
који се начин и какве информације презентују читаоцу, односно како 
дневни листови евентуално утичу на формирање јавног мнења по пи-
тању екуменизма. 

Интерес за екуменске односе 
Горе наведена тврдња да дневни листови посвећују релативно за-

видну пажњу екуменским односима СПЦ може да изненади. Обим и 
учесталост новинских чланака који се баве екуменским односима може 
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да наведе на закључак да међуцрквени односи представљају битну сфе-
ру интересовања домаће читалачке публике. Међутим, да ли је то тако?

У научно-стручној литератури под „екуменским односима“ се под-
разумева широк спектар међуцрквених односа, чија је интенција по-
степено зближавање хришћанских цркава са видљивим јединством као 
крајним циљем екуменског покрета. Ипак ови односи нису условљени 
искључиво доктринарно-теолошким факторима, него значајну улогу у 
међуцрквеним односима играју и тзв. „не-теолошки фактори“, односно 
друштвено-културне, историјске и политичке околности. Некадашњи 
председник Папског савета за унапређење јединства хришћана је често 
истицао да управо ови „не-теолошки фактори“ битно одређују ток те-
олошког дијалога и да стога не смеју бити занемарени.

Чак и летимичан преглед новинских чланака који су предмет овог 
истраживања недвосмислено потврђују тврдњу кардинала Каспера. 
Наиме, екуменски односи се у штампаним медијима посматрају кроз 
призму политичких, историјских, националних, унутарцрквених и дру-
гих чинилаца. Тако екуменски односи између СПЦ и Римокатоличке 
Цркве често бивају тематизовани у контексту дешавања из даље (Други 
светски рат) односно ближе историје, у контексту односа са државама 
региона, па чак и у контексту европских интеграција. Теолошком ди-
мензијом екуменског дијалога per se медији се притом баве спорадично1 
и, очекивано и свакако оправдано, без превеликог удубљивања у про-
блематику. Можда најбољи пример овог феномена представља тзв. Ра-
венски документ односно медијско бављење њиме. Равенски документ, 
који је 13. октобра 2007. године издала Мешовита међународна комисија 
за богословски дијалог Православне и Римокатоличке Цркве представља 
прекретницу и свакако најважнији догађај у последњој деценији еку-
менског дијалога између ове две Цркве.2 Међутим, у поменутим штам-
паним медијима он је ‒ имајући у виду његов значај ‒ прошао готово 
незапажено, што свакако изненађује, упркос чињеници да се овде ради 
о научном и свакако комплексном тексту. У анализираним дневним ли-
стовима у периоду 2007/2008. године (дакле непосредно после издавања 
документа) нема нити једног ауторског текста који би се позабавио, ако 
не самим садржајем, а оно макар потенцијалним последицама овог до-
кумента на будућност међуцрквених односа. Равенски документ се по-
миње тек у појединим интервјуима и као једна од тема која се нашла на 

1 Види нпр. Вечерње Новости, „Ватикан и православље (6)“, 30. 08. 2010. 
2 Пун назив документа гласи „Еклисиолошке и канонске последице светотајинске природе 

Цркве. Црквено општење, саборност и ауторитет“ и може се погледати у: Златко Матић, Да 
истинујемо у љубави. Званични богословски дијалог Православне и Римске Католичке Цркве, 
Пожаревац 2013, 155 – 179. 
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дневном реду пролећног заседања Светог архијерејског сабора СПЦ 
2008. године. У разговору недеље за Политику Андрија Копиловић по-
зитивно карактерише не само документ већ и цео процес заједничког 
рада („У Равени је скуп радио врло плодоносно и с пуно узајамног ува-
жавања па је и теолошки дијалог пошао интензивнијим корацима на-
пријед.“3), док са друге стране Патријарх московски и целе Русије Алек-
сије II у разговору за Блиц образлаже због чега Руска Православна Црква 
није прихватила Равенски документ (поред непостојања унутарправо-
славног консензуса око присуства представника Естонске Апостолске 
Православне Цркве и тиме узрокованог руског напуштања равенског 
заседања, РПЦ има озбиљне замерке и на сам садржај документа)4.

Готово занемарљива медијска рецепција Равенског документа (као 
и анализа целокупног корпуса текстова) упућује на закључак да су ме-
дијски извештаји о екуменском дијалогу пре свега подстакнути „не-тео-
лошким факторима“ односно појединим специфичним темама у еку-
менском дијалогу (долазак папе у Србији, Алојзије Степинац) док тео-
лошка димензија дијалога најчешће стоји у другом плану, иако наравно 
није сасвим занемарена. Тиме тврдња о релативно завидној пажњи коју 
медији поклањају екуменским односима СПЦ није оспорена, али ипак 
у циљу стицања исправне представе медијској покривености екумен-
ских дешавања треба бити стављена у одговарајући контекст и наравно 
одговарајуће вреднована. 

Долази папа?
Будући да теологија екуменског дијалога није примарна тема ана-

лизираних медија поставља се питање које теме доминирају у текстови-
ма који тематизују екуменске односе у периоду 2003 – 2013. године. Те-
ма која апсолутно доминира медијским дискурсом у том периоду јесте 
потенцијална посета папе Србији. 2003. године Вечерње Новости са 
зачуђујућом извесношћу пишу: „Ватикански папа Јован Павле Други 
више ни од кога не крије да му је жарка жеља да својом ногом најзад 
крочи и у Београд.“5 Иако је тадашњи шеф ватиканске дипломатије по-
сле састанка са званичницима СПЦ изјавио да папа није добио позив да 
посети Србију6, то није зауставило медијске спекулације.7 

Папина посета Бања Луци у јуну 2003. године дала је нови имплулс 
за лицитирање о могућем сусрету папе и српског патријарха. У опшир-

3 Политика, „Нема будућности без правде и мира“, 23. 12. 2007.
4 Види Блиц, „Косовске светиње нису за политичку трговину“, 11. 01. 2008.
5 Вечерње Новости, „Шармирање Београда“, 23. 02. 2003.
6 Види Блиц, „Црква не зове папу“, 22. 02. 2003.
7 Види нпр. Данас, „Могућа припрема папине посете Србији и Црној Гори“, 04. 06. 2003.
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ном тексту посвећеном папиној посети Босни и Херцеговини под на-
словом „Генерална проба за Србију?“ Данас пише: „Оно што је Украјина 
прошле године била за Русију, то је сада папина посета Бањалуци за Ср-
бију, испипавање пулса православне Москве односно Београда.“8 Блиц 
иде и корак даље па папину евентуалну посету ставља у гоеполитичке 
оквире: „У нашој цркви се углавном следи политика Московске патри-
јаршије, а она се своди на тезу да папин поход на исток није апостолска 
мисија мира и хришћанског зближавања, већ ,ширење Натоа на Исток‘. 
То зна и сам папа. Он је реалист. Папа зна да пут до Москве води преко 
Београда.“9 Не улазећи у вредносно одређивање и коментарисање ових 
теза, кратко желим да напоменем да су Москва и Ватикан у последњих 
двадесетак година развили интензивне и садржајне односе (теолошке, 
дипломатске, академске...) и то без посредовања Београда, тако да горе 
поменуте (сензационалистички интониране) тврдње остају јако упитне.

Међутим, медијске спекулације око доласке папе у Србију неретко 
су се базирале и на изјавама црквених великодостојника. Блиц тако пре-
носи изјаву Митрополита загребачко-љубљанског Јована да би „било 
веома добро да папа Бенедикт XVI дође у Србију пре почетка разговора 
о коначном статусу Косова“10, мислећи да би његов утицај на решавање 
косовског питања могао бити позитиван по Србију. Долазак Бенедикта 
XVI на римску катедру подгрејао је гласине o доласку папе, јер се сма-
трало да је нови папа, као одличан теолог наклоњен екуменском дијалогу 
са Православном Црквом, „пожељнији гост“ од Јована Павла II, који је 
на челу Римокатоличке Цркве био у недаћама испуњеним деведесетим 
годинама (рано признање Хрватске и Словеније није једино из тог пе-
риода шта се Ватикану ставља на терет). У том периоду Епископ шабач-
ки Лаврентије наводи да теолошки посматрано Сабор СПЦ нема ниш-
та против посете поглавара Римокатоличке Цркве Србији али да наслеђе 
Другог светског рата представља озбиљан проблем у међусобним одно-
сима две Цркве.11 Уредник радија „Глас Цркве“ свештеник Љуба Ранко-
вић је чак тврдио: „Сведочим да је већинско расположење у народу да 
је папа добродошао у Србији.“12 

У овом кратком тексту није могуће ни тек фактографски поменути 
свако „ишчекивање“ папе, у којима је јавност у Србији посредством ме-
дија учествовала последњих година.13 Стога ћу се још само осврнути на 

8 Данас, „Генерална проба за Србију“, 28. 06. 203. 
9 Блиц, „Папа је потребан Србији“, 24. 10. 2004.
10 Блиц, „Добро би било да дође папа“, 22. 07. 2005. 
11 Блиц, „Добро би било да дође папа“, 22. 07. 2005.
12 Блиц, „Против папине посете све мање владика СПЦ“, 01. 10. 2005.
13 Види Политика, „Папа у Србији“, 16. 08. 2006: „Сваки пут када се спомене могућа посета 

папе Србији, а то се циклично догађа сваких неколико месеци, у Београду се подигне политичка 

PC
Sticky Note
доласка
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последња два догађаја који су изазвали еуфорију међу присталицама 
па пиног доласка – избор патријарха и прослава 1700-те годишњице до-
ношења Миланског едикта. Већ као Епископ нишки Патријарх Иринеј 
је недвосмислено указивао на потребу поновног зближавања и интензи-
вирања дијалога између две Цркве. Приликом песете Бечу, где је између 
осталог добио повељу Про Оријентеа (организације која ради на васпо-
стављању јединства између источне и западне Цркве)14, Патријарх Ири-
неј се заложио за помирење са Римокатоличком Црквом15. Медији нису 
пропуштали прилику да нагласе патријархову отвореност према Вати-
кану и да истакну како је његова лична жеља да папа дође у Ниш.16 Ова 
патријархова отвореност као да је инспирисала и представнике Римо-
католичке Цркве у Србији, који су са више извесности почели говорити 
о папином доласку.17 Вечерње Новости су писале да се десио обрт у врху 
СПЦ, да се папа налази на корак до Ниша и да је посета римокатоличког 
поглавара скоро извесна.18

Међутим, у првој половини 2011. године ова еуфорично-оптими-
стична атмосфера као да почиње да јењава, а све више се истичу поли-
тички аспекти ове посете. Политика је писала да би папина посета мог-
ла донети „убрзање процеса европских интеграција, стварање пози тив-
није слике о Србији, али и макар делимично превазилажење наслеђа 
прошлости, нарочито оне из Другог светског рата.“19 Судећи по медијима 
уп раво се ова прошлост још једном испречила на папином путу ка Бео-
граду. После пролећног заседања Светог архијерејског Сабора СПЦ По-
литика ставља тачку на спекулације о папиној посети Нишу пишући: 
„Више нема дилеме: папа Бенедикт XVI неће бити позван на прославу 
1700 година од доношења Миланског едикта у Нишу 2013. године. Све-
ти архијерејски Синод СПЦ послао је, како се незванично сазнаје, пи-
смо Ватикану у врло оштром тону, протестујући због папиног ходочашћа 
на гроб кардинала Алојзија Степинца.“20 Бенедикт XVI је том приликом 
говорио о Степинцу као о бранитељу православних, о хуманисти који 
се супроставио усташком режиму бранећи Србе, Јевреје, Роме.21 Блиц је 

температура.“; Блиц, „Страх од папе“, 20. 08. 2006: „С времена на време све се узбурка у Београду 
око папиног доласка.“

14 Види Блиц, „Патријарх Иринеј добио пеовељу ,Про Оријенте‘“, 12. 09. 2010.
15 Види Блиц, „Помирење са Ватиканом“, 13. 09. 2010.
16 Види нпр. Вечерње Новости, „Најпре да сачекамо позив“, 06. 06. 2010.
17 Види Блиц, „Папа Бенедикт долази у Ниш“, 23. 05. 2010: „Београдски надбискуп Станислав 

Хочевар и зрењаниски бискуп др Ласло Немет потврдили на дводневној бискупској кон фе рен-
цији у Зрењанину да су у Нишу започете припреме за обележавање 1700. годишњице Миланског 
едикта, и да очекују да на прослави 2013. у Нишу присуствује папа Бенедикт XVI.“

18 Види Вечерње Новости, „Папа на корак до Ниша“, 06. 06. 2010.
19 Политика, „Папина посета Србији између религије и политике“, 06. 05. 2011. 
20 Политика, „Протест СПЦ због папине посете гробу Степинца“, 07. 06. 2011.
21 Види Политика, „Протест СПЦ због папине посете гробу Степинца“, 07. 06. 2011.
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уз то пренео изјаву Епископа бачког Иринеја, да су речи Бенедикта XVI 
о Алојзију Степинцу у нашој средини изазвале додатну контроверзу и 
болну неодоумицу.22 Непозивање папе на прославу 1700-те годишњице 
Миланског едикта23 у медијима није прошло без извесне дозе рези гна-
ције. Илустративан је пример Данаса који је пренео изјаву фра Ника 
Јосића: „Прослава јубилеја Миланског едикта је у екуменском смислу 
– промашај!“24 Међутим, ту прича није готова – у мају 2013 Данас до-
носи текст под насловом: „Могућ долазак папе Фрање у Србију“.25

У целокупном извештавању о папским (не)доласцима у Србију ме-
дији мало или нимало пажње посвећују пастирским односно теолош-
ким аспектима потенцијалне папине посете. Узгредно се додуше поми-
ње да би папа у Србију дошао и као духовни отац римокатоличких вер-
ника, односно да би његова посета могла допринети бољем разумевању 
и напретку у теолошком дијалогу, али ови аспекти у медијском изве-
штавању ипак остају у другом плану. Поред тога, интересатно је да ме-
дији папин потенцијални долазак најчешће представљају у позитивном 
светлу. Чак се критикује СПЦ због наводног одсуства жеље за посетом 
папе.26 Овде се поставља питање да ли ова медијска слика одговара рас-
положењу у српском друштву, тј. рефлектују ли медији постојећу ствар-
ност или можда производе неку нову? Претенциозно би било на овоме 
месту ући у детаљно разматрање овог питања, али утисак је да друга, 
папиној посети мање наклоњена, страна слабије долази до изражаја у 
анализираним медијима.27

О још понечему
Иако спекулације о папином доласку доминирају у извештавању, 

оне ипак не исцрпљују сасвим медијски дискурс о екуменским одно-
сима. Поред њих, медији се највише баве екуменским односима на ло-
калном нивоу, о сарадњи верских заједница по одређеним питањима, 

22 Блиц, „Болне изјаве папе“, 24. 06. 2011. 
23 Са друге стране Блиц у тексту „СПЦ чека да папа затражи позив“ (14. 08. 2012) пише: „За 

Српску православну цркву тема папине посете Србији не постоји, нити она може да се разматра 
у оквиру канонске надлежности СПЦ, поручио је јуче у одговору ,Блицу‘ епископ бачки Иринеј 
образлажући то чињеницом да ,Његова Светост Бенедикт XVI, папа римски, никада није ни 
званично ни незванично, ни посредно ни непосредно, чак ни алузијом, упутио поруку или бар 
сигнал СПЦ да жели да посети Србију‘.“

24 Данас, „Католици у Нишу“, 28. 09. 2013.
25 Данас, „Могућ долазак папе Фрање у Србију“, 29. 05. 2013.
26 Види Блиц, „Геополитика Хришћанства“, 28. 07. 2006: „Ако се, дакле, наша црква буде уско-

грудо понашала, такође у односу на жељу римског папе да посети Београд, показаће не само да 
не разуме главне геополитичке и верске токове данас, већ да такође не уочава сопствене егзи-
стенцијалне интересе. Да ли уопште има потребе да се доказује да ће они пре бити сачувани у 
јединству него у расколу хришћанског света?“

27 Види нпр. Политика, „Екуменизам – пут без повратка?“, 27.01.2009.
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као и о међусобним проблемима. Тако Вечерње Новости пишу о првом 
сусрету чланова Синода СПЦ и Бискупске конференције СЦГ и о до-
говореном заједничком наступању по питањима веронауке, враћања 
црквене имовиме и свих других питања од обостраног интереса.28 По-
ред сарадње по практичним питањима, медији извештавају и о теолош-
ким скуповима, као што је нпр. скуп на тему „Исус Христос. Светлост 
света, темељ и нада Европе“, одржан у Новом Саду у заједничкој орга-
низацији обе Цркве29 или међународни научни симпосион поводом 950 
година од великог раскола у Цркви и 800 година од пада Цариграда, 
одржан у Београду 2004.30 Након међуконфесионалног скупа у Бечеју 
(новембар 2004) Политика преноси изјаву премијер Коштунице да је 
конференција показала које потенцијале држава може добити од Цркве 
на њеном путу ка европским интеграцијама.31 Поред локалних тема, 
чије набрајање на овом месту не би имало превише смисла32, медији па-
жњу посвећују и заседању Мешовите међународне комисије за богослов-
ски дијалог Православне и Римокатоличке Цркве, које је након дужег 
кризног периода у раду комисије одржано у Београду од 18 – 25. септем-
бра 2006.33 

Међуцрквеним односима не само на локалном већ и на глобалном 
нивоу Вечерње Новости се посебно баве у фељтону „Ватикан и пра-
вославље“, који је излазио 2010. године и који обрађује низ тема (између 
осталих спекулације о доласку папе, анатему из 1054. и њено укидање, 
односе Руске Православне Цркве и Римокатоличке Цркве, унутрашње 
прилике Римокатоличке Цркве), а неколико година пре тога, 2004. го-
дине, Политика такође доноси фељтон „Ка хришћанском измирењу“ у 
коме се исцрпно (и готово у идиличним тоновима) извештава о сусрету 
Папе Јована Павла II и Васељенског патријарха Вартоломеја у Риму.

Када говоримо о медијском праћењу екуменских односа неопходно 
је истакнути да медији пажњу посвећују готово искључиво међуцркве-
ним односима СПЦ и Римокатоличке Цркве. Спорадични су осврти на 
екуменске односе СПЦ са другим црквама и верским заједницама. Већу 
медијску пажњу привукао је догађај од 24. децембра 2002, када је педе-
сетак људи спречило англиканског свештеника и вернике да по тра ди-

28 Види Вечерње Новости, „Исти циљеви“, 30. 04. 2003.
29 Види Вечерње Новости, „Две Цркве“, 12. 09. 2006.
30 Види Вечерње Новости, „Разлика под лупом“, 19. 11. 2004.
31 Види Политика, „Хришћанство извор јединства Европе“, 25.11.2004.
32 Заинтересовани могу погледати детаљан индекс у Српска Православна Црква у штампаним 

ме дијима 2003-2013: Блиц-Вечерње новости, том 1, 2014, и Српска Православна Црква у шта-
мпаним медијима 2003-2013: Политика-Данас, том 2, 2014.

33 Види Блиц, „Две Цркве о помирењу“, 17. 09. 2006; Данас, „После шест година наставак тео-
лошког дијалога“, 15. 09. 2006.
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цији у патријаршијској капели одслуже Божићну литургију. Комен-
таришући овај догађај између осталог и као последицу непознавања ис-
торије, сви медији су оштро осудили овај инцидент и пренели извињења 
српских црквених великодостојника.34 Поред тога, о екуменским одно-
сима са англиканцима медији су извештавали приликом заседања Ме-
ђународне комисије за теолошки дијалог између Православне Цркве и 
Англиканске заједнице, које је одржано у Новом Саду 2013. године.35

Врло добро, али…
Количини медијске пажње коју уживају екуменски односи СПЦ 

тешко да би се могло нешто замерити. Медији се релативно често баве 
међуцрквеним односима и прате екуменске активности представника 
СПЦ. Теолошка димензија екуменског дијалога додуше најчешће не пре-
дставља примарну област интересовања, али ипак долази до изражаја.

Са друге стране када се анализира садржај извештавања лако су 
уочљиви пропусти и простор за побољшање. Поред већ поменутог се-
лективног интереса и специфичне перспективе из које медији најчешће 
приступају екуменским односима, посебан проблем представљају очи-
гледни пропусти. Они се крећу од грешака материјалне природе (нпр. 
изјава да је 313. године цар Константин признао хришћанство као др-
жавну веру36) до мањкавог познавања тематике о којој се извештава (нпр. 
нетачно се наводи да је Папа Јован Павле II посетио Грчку без обзира 
на противљење Грчке Православне Цркве37). Иако би претерано било 
очекивати од новинара студиозно бављење хришћанском теологијом, 
боље познавање међуцрквених односа свакако би допринело избега ва-
њу непрецизних реченица као што је „Свештеници Српске православ-
не цркве и Католичке Цркве служиће у недељу заједничку ускршњу ли-
тургију на градском тргу у Бечеју.“38 Такође, посебно неозбиљно изгле-
да добијање информација од тзв. добро упућених извора у најмањој 
држави на свету и следеће „извештавање“: „У Ватикану су свесни да би 
било нереално очекивати да дође до ,административног уједињења‘, 
имајући у виду све историјске и политичке препреке које постоје...Али 
у Ватикану ипак верују, пре свих сам Бенедикт XVI да је могуће повра-
тити литургијско јединство две стране хришћанске Европе... Није тајна 

34 Види Политика, „Последице непознавања историје“, 06. 01. 2003; Политика, „Будимо људи“, 
12. 01. 2003; Политика, „Православље није доктрина на хартији“, 15. 01. 2003; Политика, „Пре-
драсуде и наивност“, 11. 02. 2003; Блиц, „У Ватикану разговор и о Косову“, 04. 02. 2003; Вечерње 
Новости, „Не слушају ни патријарха“, 29. 01. 2003.

35 Види Вечерње Новости, „Дијалог на дневном реду“, 06. 09. 2013.
36 Вечерње Новости, „Ватикан и православље (2)“, 26. 08. 2010.
37 Види Вечерње Новости, „Ватикан и православље (13)“, 06. 09. 2010.
38 Види Блиц, „Заједничка служба“, 10. 04. 2004.
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да се поглавару Римокатоличке Цркве свиђају обреди по православном 
ритуалу и појање свештеника... Према појединим мишљењима на десној 
обали Тибра у Риму, Римокатоличка Црква, зарад уједињења хришћанске 
Европе, била би спремна да размотри и питање тзв. ,непогрешивости 
папе‘ и да успостави однос са православним истоком, као што је то био 
случај пре шизме, односно да призна потпуну равоправност између тзв. 
два Рима. Међутим у том случају би у игру ушао и ,трећи Рим‘ тј. Мо-
сква.“39 Сличан проблем у извештавању је позивање недовољно компе-
тентних или упитно релевантних саговорника да дају мишљење о поје-
диним темама. Као пример може се навести текст „Ватикан хоће сам“40 
који се бави сложеним текстом ватиканске Конгрегације за доктрину 
вере „Одговори на питања о неким аспектима у погледу учења о Цркви“. 
Налажење грешака и недоследности у извештавању у једном релатив-
ном дугом периоду (2003 – 2013) није превише тежак задатак. Ипак тре-
ба истаћи да у већини анализираних текстова преовладава тачно и ре-
лативно прецизно извештавање о међуцрквеним односима и екумен-
ских дешавањима.

Када говоримо о неком генералном тренду (уз сва ограничења овак-
вог уопштавања) неопходно је нагласити (претежно) позитиван став ме-
дија о екуменском покрету и улози СПЦ у њему. Овакво становиште 
тешко да је утемељено на теолошкој аргументацији која се тиче еклиси-
олошког схватања јединства Цркве. Анализом медијског дискурса сти-
че се другачији утисак, а то је да се учествовање СПЦ у екуменском по-
крету на одређени начин паралелизује са укључивањем Србије у европ-
ске интеграције и да се делимично из тог разлога потенцира и подржа-
ва. Самим тим се и екуменски дијалог појављује у једном другачијем 
светлу и ту се назире одговор на горе постављено питање да ли медији 
рефлектују постојећу стварност или можда производе неку нову.

39 Вечерње Новости, „СПЦ мири два ,Рима‘?“, 06. 06. 2005.
40 Види Вечерње новости, „Ватикан хоће сам“, 12. 07. 2007.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И КОСОВО  
– ТРИ ДАТУМА О КОСОВУ

Тема овог истраживања је извештавање српске штампе о Српској 
православној цркви и Косову у периоду од 2003-2014. године. Како 

су дневне новине писале у том периоду, пратили смо преко три догађаја 
који су обележили новију историју Косова: мартовски погром 2004. го-
дине, проглашење независности Косова 2008. године и потписивање 
Бриселског споразума 2013. године. Истраживање је подељено на три 
целине које прате писање штампе о Цркви и Косову уочи, за време и 
после догађаје. 

У истраживању о писању дневних новина о погрому српских све-
тиња и домова на Косову и Метохији од 17. до 19. марта 2004, примећује 
се да је Српска православна црква била нека врста „информативне аген-
ције“ будући да је било готово немогуће остварити телефонску везу и 
сазнати шта се збива у јужној српској покрајини. СПЦ је окупљала вер-
нике и народ и позивала на ненасиље и мирне протесте, шаљући апеле 
међународној заједници да заустави разарање. Српска православна црква 
такође је умногоме допринела у спречавању ескалације народног гнева 
и незадовољства четити године касније, кад је 17. фебруара 2008. годи-
не сампроглашена независност Косова и кад је уследио талас призна-
вања Косова као независне државе. СПЦ је акт самопроглашења неза-
висности Косова окарактерисала као насиље над правдом и правом и 
позвала народ на ненасилну реакцију. Кад је реч о ова два датума, није 
било неслагања између државе и Цркве, што није случај са Бриселским 
споразумом, потписаним 19. априла 2013. године. Српска штампа је по-
мно, и из више различитих углова, пратила тренд од оштрог разми мои-
лажења о суштини Бриселског споразума између државе и Цркве до по-
стизања јединственог става за добробит народа.
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МАРТОВСКИ ПОГРОМ: Цепање српске тапије

Месец март 2004. године обележила су два догађаја: пожар у Хилан-
дару и масовни напади албанских екстремиста на српско становништ-
во Косова и Метохије, изазвани дављењем двоје албанске деце у реци у 
селу Чабра, за чију смрт су албански медији и политичари окривили Србе 
из суседног села Зупче. Док су се гасиле ватре на Хиландару, на Косову 
је изгорело најмање 25 цркава, што је по мишљењу Харија Холкерија, 
тадашњег шефа УНМИК-а, било „пар цркава“. 

Напади албанских екстремиста у периоду од 17. до 19. марта 2004. 
године довели су до прогона око четири хиљаде Срба из својих кућа, до 
спаљивања или оштећења 935 српских кућа и 35 православних мана-
стира. Погинуло је 28 особа, учесници су остали некажњени. Ово на-
сиље је затекло српску јавност и медије. Пре ескалације насиља на Ко-
сову, међународне институције су истицале висок ниво мултиетично-
сти и толеранције у јужној српској покрајини. Ситуација у Призрену је 
оцењивана као „стабилна“, а немачки генерал Холгер Камерхоф инси-
стирао је на смањењу снага КФОР-а и распуштању контролних пункто-
ва. Епархија рашко-призренска је после погрома захтевала његову ос-
тавку јер је у „стабилном“ Призрену уништено осам цркава о којима је 
наводно требало да брине Косовска полицијска служба. Према саоп-
штењу УНМИК-а, на Косову су од 17. до 19. марта запаљене или мини-
ране 33 цркве, а још 11 је озбиљно оштећено. Од доласка НАТО-а на 
Косово уништено је 112 цркава, највећи број у Метохији у троуглу Гло-
говац–Ђаковица–Призрен. 

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА СПЦ ИНФОРМИШЕ ЈАВНОСТИ,  
 МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ЋУТИ

Прва објава дневног листа „Политика“ о насиљу на Косову евиден-
тира се 18. марта 2004. године: агенцијска вест да је јеромонах Мирон 
Косаћ из епископије у Призрену, чија судбина после напада Албанаца 
на ту српску светињу није била позната, жив и да је на безбедном месту, 
према саопштењу епархије рашко-призренске Српске православне цркве. 
„Епархија је примила обавештење од монаха манастира Свети арханге-
ли да је јеромонах Косаћ жив и здрав и да је евакуисан из запаљене 
зграде епископије у Призрену у немачком транспортеру. У Призрену се 
наставља паљење српских преосталих кућа и из манастира Свети ар-
хангели се види велики пламен па постоји бојазан да Албанци пале и 
српске средњевековне цркве. Из извора Кфора за сада није могуће про-
верити ове информације“ , каже се у саопштењу. Истог дана, „Полити-
ка“ објављује да су албански екстремисти минобацачким гранатама 
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гађали околину манастира Дечане, у коме монаси у молитви очекују до-
лазак и америчких војника као појачање, позивајући се на саопштење 
Информативне службе епархије рашко-призренске Српске православ-
не цркве. У другом тексту са насловом „Неизвесна безбедност црквених 
објеката у Призрену због промене надлежности у заштити објеката СПЦ“, 
објављено је да је „Владика Артемије евакуисао архиву, библиотеку и 
музејске вредности из епископског двора, јер Срби немају поверење у 
Косовску полицију…“, опет позивајући се на Информативну службу СПЦ. 

Деветнаестог марта 2004. објављено је много више информација о 
догађајима на Косову него претходног дана; почеле су да стижу вести о 
масовном уништавању српских цркава и манастира, али је Информа-
тивна служба СПЦ и даље главни ослонац у извештавању. „Политика“ 
у тексту „Синоћ запаљен манастир Девич“, објављује информацију да 
су моханиње манастира Девич евакуисане и да је (до тада) оштећено 
најмање 16 цркава. „Практично читава вишевековна историја српског 
народа ишцезава у пламену насиља и злочина“, упозорава се у саопштењу. 

АПЕЛ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
Извештај са ванредне седнице Синода СПЦ објављен је 19. марта у 

већини дневних новина. У тексту „Апел зс спас народа и светиња“ днев-
ни лист „Политика“ преноси апел патријарха Павла да се заустави те-
роризам у овом делу земље који је започео још 1981. године паљењем 
конака Пећке патријаршије. Преносимо део апела: „Плод тога нечуве-
ног насиља представљају неколико хиљада мушкараца, жена и деце кид-
напованих и побијених, спаљена села и насеља са српским живљем, от-
ета и угрожена имовина народа и Цркве, уништење и разарање више од 
115 манастира и храмова. А све то у времену када је ова област била под 
непосредним протекторатом међународне заједнице. Врхунац свега је-
сте управо овај најновији, очевидно унапред планирани, незапамћени 
погром, који је у току, над преосталим српским живљем и његовим ве-
ковним светињама. Више од петнаест најзначајнијих храмова и споме-
ника културе од 14. до 19. века, почевши са Светим Архангелима и Бого-
родицом Љевишком у Призрену, до храма Светог Николе (19. век) у Бе-
лом Пољу, спаљени су и уништени за један дан. Десетине људи је поби-
јено, пале се и уништавају преостала српска насеља широм Косова и 
Ме тохије, гранатирани су манастар Дечани, угрожени Пећка Пат ри-
јаршија и манастир Грачаница. За сваког иоле разумног човека је јасно 
да је овде на делу испланирано целосно етничко чишћење и уништавање 
свих културних и пуховних трагова присуства хришћанског српског на-
рода на простору Косова и Метохије. При томе, представници међу-
народне заједнице, КФОР и УНМИК, својим чињењем или нечињењем, 
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све од 1999. године до данас, доприносе, вољно или невољно, коначном 
истребљењу православног српског народа са његових вековних огњишта 
и уништавању његове културе и свехришћанских светиња Косова. На-
шој држави је, насупрот Резолуцији Савета безбедности 1244, онемо-
гућено да брани свој народ и део своје територије, а они који су, у име 
заштите људских права и слобода, преузели протекторат и одговорност, 
својом пасивношцу доприносе ескалацији незапамценог терора у срцу 
Европе. Са овог разлога Свети архијерејски синод апелује на власти 
државне заједнице Србија и Црна Гора и владу Србије да учине све што 
је у њиховој моћи да заштите народ од истребљења и конацног изгона 
српског народа са Косова и Метохије. Обраћамо се са вапајем Европској 
заједници, САД, Русији, Уједињеним нацијама да хитно зауставе овај 
погром и терор, Бога ради и људског достојанства ради. Обрацамо се и 
Албанцима на Косову и Метохији и њиховим првацима да престану са 
овим безумљем, себе ради и своје будућности ради…“ 

Са мирног протеста одржаног на платоу испред Храма Светог Саве 
сличну поруку послали ссу тадашњи премијер државне заједнице Ср-
бија и Црна Гора Војислав Коштуница („Са свиме се може трговати, са мо 
са Косметом не може, јер су Срби без Косова и Метохије нико и ништа“) 
и митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић („Не треба 
насиљем да се бранимо од зла и не чинимо било шта нељудски“), а пре-
носи „Политика.“ 

„Дивљање над преосталим Србима“ – наслов је текста објављеног у 
„Политици“ 21. марта о застрашујућим вестима из Призрена. „Српско 
насеље Поткаљаја у Призрену је спаљено, наоружани Албанци су упа-
дали у српске куће и малтретирали преостали живаљ, а према телеви-
зији „Коха вижн“, из запаљене зграде призренске Богословије, извучено 
је угљенисано тело још неиндентификованог Србина, пренела је данас 
Епархија Рашко-призренска.“ 

БИВШИ ВЛАДИКА АРТЕМИЈЕ: УРБИЦИД ПРИЗРЕНА
И дневни лист „Данас“ није одмах, попут осталих штампаних ме-

дија, уочио размере насиља над косовским становништвом и црквама, 
те је потпуније извештавање о ситуацији на Космету почело са зака-
шњењем с обзиром на технику производње и штампања свих дневних 
новина и недостатка информација са терена. Писање „Данаса“ у наред-
ним данима такође се ослањало на агенцијске вести и Информативну 
службу СПЦ-а, односно Епархије Рашко-призренске, а детаљни изве-
штаји са списком уништених и демолираних цркава објављени су 23. и 
24. марта („Насиље које би да брише историју“ ; „Спаљено и демолира-
но 30 цркава и манастира“). Под насловом „Хокери и Камерхоф да се 
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повуку“, дневни лист „Данас“ преноси саопштење са састанка представ-
ника канцеларија САД у Приштини, бившег епископа рашко-призрен-
ског Артемија и председника Координационог центра СЦГ за Косово и 
Метохију одржаног 22. марта у Грачаници, у којем се тражи хитно уво-
ђење ванредног стања на целој територији Косова и Метохије, под вој-
ном управом КФОР-а са широким овлашћењима да се против наору-
жаних група и појединаца може употребити сила. „Међу захтевима су 
и трансформација УНМИК, распуштање косовских институција и уво-
ђења привремене међународне управе са овлашћењима којима би се ус-
поставио ред и мир, омогућило заустављање даљег безакоња и створи-
ли услови за почетак политичког процеса“. Затражено је и повлацење 
Харија Холкерија, шефа УНМИК-а, и оставка генерала Холгера Камер-
хофа, комаданта КФОР-а. „Политички процес са изградњом истинских, 
мултиетничких институција на темељима принципа Резолуције 1244 
СБ и са новим институционалним мерама за ефикасну заштиту права 
српске заједнице може се наставити једино када се разоружају све на-
оружане паравојне јединице и детаљно трансформише Косовска поли-
ција после преиспитивања понашања свих њених чланова и старешина 
у време последњих нереда“, истиче се у епархијском саопштењу. У Епар-
хији сматрају да „хитно треба направити процену начињене материјалне 
штете и оштећеним Србима и Српској православној цркви хитно испла-
тити одштету и омогућити хитну обнову свих порушених или оштеће-
них објеката“ .

„Није било етничког чишћења“ – објављује „Данас“ 25. марта реак-
цију бившег епископа рашко-призренског Артемија (Радосављевића) 
на изјаву Марека Новицког, омбудсмана за Космет који је тврдио да је у 
северном, српском делу Косовске Митровице дошло до етничког чиш-
чења после напада албанских екстремиста на српско становништво и 
манастире. Наиме, из канцеларије Омбудсмана саопштено је прекјуче 
да су „последњих дана велики број албанских, бошњачких и турских 
породица, које живе у северној Митровици, Срби истерали из њихових 
домова, што је често урађено на начин који је укључивао и насиље“, до-
давши да је то „врста етничког чишћења“. У тексту под насловом „Ур-
бицид Призрена“ од 27. марта, „Данас“ преноси вест да је бивши влади-
ка Артемије уз јаку пратњу међународне полиције претходног дана по-
сетио Призрен и обишао уништене православне храмове и објекте. „Раз-
мере штете су катастрофалне“, рекао је владика након што је обишао 
запаљене рушевине саборног храма Св. Георгија, владицански двор и 
зграду Богословије Св. Кирила и Методија. „Заиста је несхватљиво да 
је само у једној ноћи све оно што је вековима грађено и сачувано у нај-
тежа времена нестало у пламену безумља и насиља. Читава српска Пот-
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каљаја изгледа као после најгорег бомбардовања, Црква Св. Спаса је сва 
почађавела од ватре. Епископски двор у коме сам годинама живео пот-
пуно је уништен са свим инвентаром. Фреске у Богородици Љевишкој, 
неке још из 12. века су варварски унакажене, а црква срамно оскрнављена. 
Призрен, град који је чувао векове културног стваралаштва и био понос 
свих честитих и културних грађана Косова и Метохије, Србије и целог 
света данас изгледа као нека афганистанска касаба“, изјавио је владика, 
назвавши оно што се у Призрену догодило у ноћи 17. марта „урбици-
дом“ (убиством града).

Такође, у овом листу је 29. марта објављен интервју свештеника 
Радивоја Панића из цркве Александра Невског на Дорћолу, који је од-
мах по избијању сукоба 17. марта отишао на Косово и Метохију. Отац 
Радивоје је до 2001. године службовао у Косову Пољу. Наслов текста је 
„О Косову без народа тешко да можемо говорити као о нашем“, а отац 
Радивоје Панић каже да „можда делује парадоксално, али оно што се 
догодило 17. марта ове године било много ужасније од оног што се де-
шавало 14. јуна 1999. одине и после уласка КФОР-а, иако статистике го-
воре другачије – ово сада је било као „ножем одсечено“. Он каже да су 
пре 17. марта постојале најаве да би се тако нешто могло догодити, и 
сматра КФОР кривим и одговорним за то будући да су појединци из 
КФОР-а, односно њихове земље, знали шта се спрема.

КФОР И НЕМЦИ ОДГОВОРНИ ЗА ПУСТОШЕЊЕ 
Прегледом извешавања дневног листа „Блиц“ у периоду од 17. до 

19. марта наилази се на мали број наслова о ситуацију на Космету. Прва 
објава о таласу насиља на Космету забележена је 19. марта у форми 
извештаја са молебана испред Храма Светог Саве, а потом је уследио 
низ текстова о уништењу православних цркава и манастира и људским 
жртвама на Космет: „Од манастира остао кључ“, 21. март – сведочење 
поручника Стефана Спинелија, вође елитне италијанске јединице „Фол-
горе“, који је сачувао кључ једног запаљеног манастира у околини Ђако-
вице, „одакле су италијански војници успели да спасу четири монахиње 
од разјарених 2000 Албанаца“ ; „Сам себи вадио гелере“, 23. март – дра-
матично сведочење липљанског проте Ранђела Денића. „Један гелер у 
челу, три око срца, четири код кука и седам по ногама. Укупно 13 гелера 
у телу липљанског проте Ранђела Денића.“ Прота је био задржан пет 
сати у станици Косовске полиције, где му није пружена помоћ и где су 
га убеђивали да је сам организовао напад, а према писању листа „Блиц“, 
прота је изашао из станице захваљујући посредовању „једног Амери-
канца, хвала му!“. После је код куће уз помоћ пријатеља и љуте ракије 
сам себи вадио гелере, а сутрадан га је прегледала финска докторка, 
хвала јој!
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Дневни лист „Блиц“ у броју од 24. марта преноси да је Епархија ра-
шко-призренска оптужила команданта КФОР-а Холгера Камерхофа и 
немачке припаднике међународних снага да су одговорни за злоставља-
ње 60 Срба у Призрену и уништење десет храмова Српске православне 
цркве у том граду. „Никада све призренске цркве нису биле уништене, 
па чак ни у најгоре време турског ропства. Оно што Албанци нису успе-
ли да ураде за време нацистичке Немацке, остварили су под немачким 
снагама такозване мировне мисије, чији су представници мирно допу-
стили да у једној ноћи нестане целокупно преостало хришцанско пра-
вославно наслеђе“, наводи се у саопштењу епархије.

Апел који је бивши владика Артемије упутио Кофију Анану, та-
дашњем генералном секретару УН-а 11. марта прошао је непримећено 
због пожара у Хиландару. Владика је тражио помоћ у обезбеђивању 
основних људских права, а посебно за угрожено српско становништво, 
преносе „Вечерње новости“ 16. марта. Владика је предложио Кофију 
Анану низ мера за Косово у циљу сузбијања насиља, организаног кри-
минала и ефикасне заштите неалбанског становништва од екстремиста. 
У тексту објављеном у „Вечерњим новостима“, 18. марта 2004. под на-
словом „Фашизам пред очима света“ објављено је црквено саопштење 
у чијем делу се говори да је „дивљање албанских екстремистицких гру-
па представља најбољи показатељ оног што Црква и српски лидери већ 
годинама говоре, а то је да се на Косову и Метохији у присуству међуна-
родних снага гради једно моноетничко и фашистоидно друштво“, на-
води се у саопштењу.

Танјуг објављује 4. априла 2004, што преносе све дневне новине да 
је да је епархија рашко-призренска саопштила да је одлучно против би-
ло каквог учешћа тзв. „министарства културе Косова“ у процени штете 
причињене током недавног етничког насиља на објектима Српске пра-
вославне цркве. Чврст став Епархије је да процену штете, која је огром-
на, треба направити у координацији експерата Унеска, Министарства 
културе Србије, представника Унмика и СПЦ. „Нажалост, и након не-
срећних догађаја и погрома над српским становништвом од 17. до 20. 
марта настављају се дела вандализма и пљачке преосталих православ-
них објеката „, истакла је епархија рашко-призренска. 

ШТА КАЖЕ ПАПА О НАСИЉУ КОСОВУ
Папа Римокатоличке цркве осудио је насиље на Косову и Метохији 

15. априла. „Политика“ преноси да је свети отац поручио српском па-
тријарху да дубоко жали и осуђује уништавање храмова и цркава али 
пре свега невиних људи. „Апостолски нунције у Србији и Црној Гори 
(СЦГ) Еуђенио Збарбаро изјавио је за Танјуг да је по налогу врховног 
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поглавара католичке цркве Јована Павла Другог посетио патријарха 
Српске православне цркве Павла и пренео му поруку у којој је Свети 
отац осудио уништавање храмова и убиства људи на Косову и Метохији 
од 17. марта ове године. Монсињор Збарбаро је гостујући у националној 
новинској агенцији, што је и прва посета једног апостолско нунција у 
историји Танјуга, рекао да су и Бискупска конференција у СЦГ и бискуп 
у Призрену осудили вандализам и почињене злочине непосредно по 
избијању насиља на Космету. „Свети отац поручио је патријарху да ду-
боко жали и осуђује уништавање храмова и цркава али пре свега уни-
штавање `храмова живота` односно невиних људи“, рекао је представ-
ник Ватикана у Београду. Збарбаро је подсетио да косметска културна 
добра која припадају Србији и српском народу припадају истовремено 
и Европи и целом свету. „То је европска и светска културна баштина и 
стога је међународна заједница мора заштитити“, нагласио је он. 

ПОСЛЕ ПОГРОМА ЛИТУРГИЈА У ШАТОРУ
Недељник НИН објављује 8. априла 2004. текст Слободана Милеу-

снића, управника Музеја СПЦ под насловом „Велики петак“ у којем се 
аутор осврће на чињеницу да су те године сви хришћани света: римо-
католици, протестанти и остале верске заједнице издвојене из хриш-
ћанске цркве, заједно прославиле Васкрс, али истиче да је „српских бо-
гомоља остало мало; њихов број раван је броју прстију на две руке“. „Од 
1999. до овогодишњег мартовског погрома порушено је око 120 цркава 
и манастира. Од 17. до 19. марта 2004. године спаљено је и уништено још 
35 српских светиња, али и културно-уметничких знамења и историјских 
тапија. Дакле, премашен је број од 150 спаљених, минираних, или на 
друге разне начине уништених српских богомоља“, пише аутор текста 
позива да „будемо људи, добошари истинољубља и правдољубља“. Два-
десетог априла у НИН-у је објављена репортажа са Косова, насловљена 
као „Литургија у шатору“. Недељник „Време“ је мартовски погром оце-
нио као бесповратно уништавање српске традиције: „Оно што се дога-
ђало од 17. марта личило је, међутим, на неку врсту бесног цепања „срп-
ске тапије“. Заувек“, оценио је недељник „Време“ у броју објављеном 25. 
марта 2004. године.

ПРОГЛАШЕЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ: Такозвана држава Косово
Акција проглашења независности Косова затекла је српску светов-

ну, духовну и медијску јавност брзином деловања. Независност Косова 
проглашена је 17. фебруара 2008. године акламацијом у косовском пар-
ламенту у Приштини, уз подршку САД-а и ЕУ. Српска православна црк-
ва умногоме је допринела у спречавању ескалације народног гнева и 
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незадовољства на Косову и Метохији, као и у Србији. Свети Синод по-
звао је бившег епископа рашко-призренског Артемија, свештенство, 
монаштво и косовске Србе и друго становништво угрожено овим ак-
том, да остану на својим огњиштима и при својим светињама, чувајући 
мир и поуздање у коначну победу правде божије. 

У периоду од самопроглашења независности Косова 17. фебруара 
2008. године до обележавања четврте годишњице мартовских погрома 
17. марта 2008. године, велики број текстова у дневним новинама по-
свећен је порукама које су великодостојници Српске православне цркве 
упућивали свом народу и страним силама. Наслови дневних новина из 
тог периода имају емотивни набој, и углавном представљају цитате вла-
дика или делове саопштења Инфомативне службе СПЦ или саопштења 
епархије рашко-призренске. Почетком марта 2008, дневне новине ин-
тензивно прате размену мишљења двојице владика о томе да ли треба 
или не треба остваривати контакт са међународним организацијама на 
Косову, а у насловима у штампи појављују се наслови попут „Спор у СПЦ 
око сарадње са међународним представницима“, „Меша ми се у посло-
ве“ и други. 

ГУСТИ ОБЛАЦИ НАД КОСОВОМ
Четири дана пре проглашења независности Косова 17. фебруара 

2008, дневне новине „Политика“ објавиле су вест да је бивши епископ 
рашко-призренски Артемије (наслов текста: „Хришћани на Космету су 
пред катастрофом“) по повратку из вишедневне посете Вашингтону, 
по ручио да је „минут до дванаест да се спречи ‘ампутација’ Косова и 
Метохије и да још може да се отклони ова опасност, али само ако се 
одмах и без оклевања делује“ и да се заложио за формирање владе на-
ционалног спаса и за слање наших војника и полицајаца у Косовску 
Митровицу и српске енклаве да би спречио било какав напад на струк-
туре српске владе и српска хришћанска места. „На то нас“, како каже 
епископ рашко-призренски,“ обавезује Устав Србије, повеља УН, зав-
ршни акт из Хелсинкија и Резолуција 1244 СБ“. У тексту се наводи да 
„архијереј СПЦ сматра да треба одбити потписивање било каквог до-
говора са ЕУ или било којом другом земљом која је спремна да угрози 
суверенитет Србије. Владика сматра да треба упутити позив Русији и 
другим земљама да успоставе војно присуство у Србији и пошаљу до-
бровољце, како би помогли у праведној борби, али и објавити намеру 
да Србија хоће да постане члан Шангајске организације за сарадњу.“ 

Дан пре проглашења независности Косова, бивши владика Артемије 
је служио мобелбан у Храму свети Димитрије у северном делу Косовске 
Митровице, о чему је известила „Политика“, истакавши да нема потре-
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бе за панику и одлазак Косова. „Останимо овде и онда ће Бог велико-
мученик кнез Лазар и остали косовски витезови бити са нама, као и на-
ши преци који су више од два века на челу са Карађорђем кренули путем 
слободе.“ „Блиц“ преноси владикине речи да се „над Србијом гомилају 
густи облаци, посебно над Косовом и Метохијом, и што народ у страху 
ишчекује шта доноси дан а шта ноћ, остаћемо тамо где јесмо… То је 
наша света земља, ту су наше светиње, наша гробља, наши домови“. Све 
дневне новине преносиле су Танјугове вести о протестима који су од-
ржани у Штрпцу и Грачаници после проглашења независности Косова, 
на којима је епископ рашко-призренски позвао народ да остане при-
бран. 

НАСИЉЕ НАД ПРАВДОМ И ПРАВОМ
Седамнаестог фебруара 2008. проглашена је независност Косова. 

Свети синод СПЦ-а прогласио је проглашење независности Косова и 
Метохије „актом насиља над правдом и правом“ и тим поводом је у 
Београду испред Храма Светог Саве одржан молебан светом кнезу Ла-
зару и српским новомученицима за спас српског народа на Косову и 
Метохији. „Патријах српски Павле, иако у болесничкој постељи, све-
стан је кроз шта у овом часу пролази Србија. Његова светост молио се 
јуче као и свих дана до сада за спас Србије, Косова и Метохије као и свих 
Срба ма где се они налазили“, пише „Блиц“ 18. фебруара 2008. у тексту 
„Патријарх Павле: Будимо људи и издржимо до краја“, преносећи речи 
саговорника из Патријашије. Саговорник из Патријаршије подсетио је 
на патријархове речи, а преноси „Блиц“ у том тексту: „Нисмо бирали 
ни земљу ни где ћемо се родити, ни народ у којем ћемо се родити, ни 
време у којем ћемо се родити, али бирамо једино да ли ћемо бити људи 
или нељуди… Када би оснивање наше независне државе и њено одр-
жање и напредак били могући само злочином, ја бих пре пристао да 
нестане не само велика него и мала Србија и сви Срби заједно са мном, 
него што бих пристао на нељудско и нечовечно. Ето, то је за мене Ко-
совски завет и опредељење за царство небеско… Свети кнез Лазар није 
против живота на земљи, нити против царства земаљског. Али, када већ 
треба једно да се губи, боље изгубити земаљско него небеско“. У даљем 
тексту наводи се да је у име Његове светости и уз његов благослов слу-
жен молебан за спас српског народа на Косову и Метохији у свим пра-
вославним црквама. „Свети архијерејски синод СПЦ саопштио је јуче 
да изузимање Косова и Метохије из састава Србије представља насиље 
својствено само периодима окупације и тираније и позвао УН и Савет 
безбедности да под хитно узму у одбрану и заштиту погажена људска, 
верска и државна права Србије“, пише „Блиц“.
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У тексту „Молитва за спас српског народа“ објављеног 19. фебуара 
у „Политици“, наводе се речи митрополита Амфилохија који позива 
САД, Енглеску, Немачку, Италију и Ватикан да добро размисле да ли је 
часно да подржавају независност Косова и Метохије. „Молимо се Богу 
да уразуми моћнике данашњег света да се не огреше о Бога, о своју душу, 
али и правду божију, јер Бог је Бог свих људи и свих народа. Није Бог 
силе, него Бог правде, а свака сила је до времена, а божија је свевремена“, 
поручио је митрополит Амфилохије и прочитао саопштење Светог ар-
хијерејског синода СПЦ поводом незаконитог проглашења независно-
сти јужне српске покрајине. У тексту се наводи да је благослов за мо-
лебан дао патријарх Павле, поглавар СПЦ, који је, упитан за савет, од-
говорио: „Да се молимо Богу, Светоме Сави и свима светима за помоћ, а 
и ми да учинимо са своје стране све што ваља и требује.“

Следећег дана, 20. фебруара релевантне дневне новине преносе сао-
пштење СПЦ („Политика“, „Велики се осрамотили“…) у којем се каже 
да су неке велике и моћне државе које су пожуриле да признају „тај акт 
скупштине у Приштини, осрамотиле себе и свој пут, бринући само за 
своје голе интересе“. У саопштењу СПЦ наведено је да архијереји свес-
рдно подржавају бившег епископа рашко-призренског Артемија, свеш-
тенство, монаштво и верни српски народ који истрајава на Христовом 
путу, остајући на својим огњиштима на Косову и Метохији, стожеру 
нашег духовног, културног и националног идентитета. „Архијереји се 
моле Господу да Србима и другом неалбанском становништву придода 
снаге у трпљењу, чувању мира и вери у коначну победу правде која је 
спора, али достижна. Имајмо свагда пред очима и у срцима своју непо-
бедиву реч Бога, „ко претрпи до краја, тај ће се спасити“, наведено је у 
саопштењу архијереја СПЦ, а преноси новинска агенција Танјуг.

После великог народног скупа „Косово је Србија“ и молебана за 
спас српског народа одржаног испред Храма Светог Саве, дневни лист 
„Политика“ у тексту „На Косову бранимо достојанство понижене Ев-
ропе“, објављеног 22. фебруара 2008, преноси речи митрополита Ам-
филохија који апелује на част, образ и достојанство Европе. „Од цара 
Лазара, преко 1941. године, све до данас нисмо пристали на уцену да 
погазимо, не своје достојанство, него правду која држи земљу и градове. 
Нећемо то дозволити ни сада и зато овде бранимо не своју част и образ, 
већ и достојанство понижене Европе“, беседио је митрополит црногор-
ско-приморски на молебану који је служио са члановима Светог сино-
да и владикама из земље и иностранства. „Како објаснити у времену 
зрелог човечанства које има УН, Савет безбедности, међународно пра-
во, конвенције и које се заклиње у људска права да та правда важи за 
сваки народ и државу на овом свету, а не важи за Косово и Метохију.“ 
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Првог дана марта 2008. дневне новине објављују Танјугову вест да 
је држава одлучила да помогне свештенству и монаштву Космета потпи-
си вањем уговора СПЦ-а и Владе Србије у Грачаници о редовној месечној 
помоћи. „Црква је наше везивно ткиво и она би требало да одигра нај-
важнију улогу у повратку прогнаног народа на Косово и Метохију“, ре-
као је српски министар вера Радомир Наумов. Бивши Владика рашко-
призренски Артемије рекао је да је до сада урађено мало на обнови по-
рушених православних манастира на Косову и Метохији, а да је једно-
страним проглашењем независности Косова Меморандум о обнови цр-
кава и манастира, порушених највецим делом у насиљу Албанаца у марту 
2004. године, престао да важи. 

НЕСПОРАЗУМИ ИЗМЕЂУ ВЛАДИКА СПЦ
Новинска агенција Бета објавила је 4. марта вест коју је пренела 

„Политика“ да је „владика рашко-призренски и косовско-метохијски 
Артемије наложио свештенству и монаштву епархије да не контактирају 
са представницима приштинских власти, мисије ЕУ у покрајини, као и 
са представницима земаља које су признале Косово. У одлуци бившег 
владике Артемија, у коју је агенција Бета имала увид, наводи се да је 
такав став заузет због једностраног проглашења независности Косова, 
одлуке ЕУ да пошаље мисију ‘без одлуке и мимо Савета безбедности 
Уједињених нација’ и појединачног признавања независности Косова 
од неких држава.“ Шестог марта дневни лист „Данас“ објавио је текст 
под насловом „Спор у СПЦ око сарадње са међународним представни-
цима“ у којем преноси реакцију епарихје рашко-призренске на изјаву 
владике Амфилохија. „Из епархије рашко-призренске (ЕРП) јуче је са-
општено да коментар члана Светог архијерејског синода СПЦ митро-
полита црногорско-приморског Амфилохија о ‘забрани било какве ко-
му никације свештенства и монаштва на Косову и Метохији с мисијом 
Еулекс, представницима земаља које су признале независност КиМ и 
лажним институцијама из Приштине не долази у обзир, јер без ње не би 
био могућ опстанак нашег народа“ представља дубоко непознавање си-
туа ције на КиМ и узрока немерљивог српског страдања и патње.“ У сао-
пштењу се тврди да се „митрополит Амфилохије, иако грађанин друге 
државе, овом изјавом сврстао не само против става бившег надлежног 
епископа Артемија, него и Владе и Скупштине Србије које су безакони-
ту творевину насталу 17. фебруара отворено назвали „лажном државом“ 
и да је то „подстрек свештеницима и монасима у ЕРП да се супротставе 
одлуци надлежног епископа“. 

„Вероватно је да овај иступ и изјава митрополита Амфилохија пред-
стављају покушај правдања досадашњих многобројних пропуста и по-
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грешних потеза које је под његовим утицајем повлачио Свети синод, 
како би се истрајавањем на већ трасираном курсу, иако погибељном за 
српски народ и интересе, створио привид успешности и исправности“, 
саопштено је из ЕРП. До размене оштрих речи између двојице црквених 
великодостојника дошло је после коментара митрополита Амфилохија 
за КиМ радио из Чаглавице да без комуникације за КФОР-ом не би био 
могућ опстанак нашег народа, наших светиња и свих оних који живе на 
Косову и Метохији.

„Блиц“ се такође бави овом полемиком у тексту под насловом „Ме-
ша ми се у послове“, објављеног 6. марта, у којем се преноси критика 
бившег владике Артемије на рачун митрополита црногорско-примор-
ски кога критикује због „недозвољеног и неканонско мешање у послове 
другог епископа и живот друге епархије“. Наводи се да ставови митро-
полита Амфилохија „мање чуде“ када се зна да су чланови Синода јавно 
подржали председника Србије Бориса Тадића при преузимању другог 
мандата, иако „он упорно понавља да Србија неце одустати од своје 
европске перспективе“, иако јој „Европа цупа срце из груди“. Слично 
извештавају и „Вечерње новости“ у тексту са насловом „Сучељавања: 
Двојица владика СПЦ различито о односима цркве са Еулексом на Ко-
сову и Метохији“. У једном делу текста, бивши епископ Артемије про-
коментарисао је посету митрополита и осталих чланоца Синода црква-
ма у Призрену и Ђаковици као „самовољу“ будући да нису имали његов 
благослов.

Велики текст о размирицама двојице владика објавила је и „Полити-
ка“ 6. марта на насловној страни. „Артермије: Нема сарадње са Пришти-
ном и мисијом ЕУ“, наслов је текста у којем се о овој теми много опшир-
није пише. Бивши Владика Артемије је подсетио читаоце на притисак 
владике Амфилохија „да се повуче тужба која је поднета Међуна родном 
суду у Стразбуру против одговорних за рушење више од 150 светиња и 
убиство више од хиљаду Срба, али и на случај у вези са пучистичким 
потписивањем Меморандума за обнову српских светиња из 2005. годи-
не.“. У даљем тексту наводи се да је „епархија рашко-призренска крити-
ковала чланове Синода због изостанка осуде изложбе у Новом Саду на 
којој је била и слика једног од вођа ОВК Адема Јашарија“, као и да седни-
ци Светог архијерејског синода у Пећкој патријаршији, са које је упућен 
апел државама које су признале независност Космета да преи спитају 
своју одлуку, није присуствовао бивши владика Артемије, већ његов ви-
карни епископ липљански Теодосије. „Позвали су ме на седницу Светог 
синода у Пећкој патријаршији, али, због раније уговорених обавеза у Бе-
ограду, нисам могао да присуствујем“, објашњава своје одсуство са сед-
нице ‘црквене владе’ бивши владика Артемије“, а преноси „Политика“.

Master
Sticky Note
Артемија

Master
Sticky Note
неканонског мешања

Master
Sticky Note
чупа

Master
Sticky Note
чланова



УВ ОД У А НА ЛИЗУ БИБЛИОГРАФИЈОМ ОБРАЂЕНЕ ГРАЂЕ

188

Расплет неспоразума уследио је сутрадан: новинска агенција Танјуг 
(Блиц, 07.03.2008.) упутила је јавно извињење митрополиту црногор-
ско-приморском Амфилохију због нетачно пренете његове изјаве, но-
вине су наставиле да истражују има ли ту нечега. „Митрополит је из-
јавио“, преноси агенција, „да нико не доводи под знак питања општење 
са представницима УНМИК-а и КФОР-а, (а не ЕУЛЕКС-а, како је прво-
битно пренето, прим.аут.) који су на Косову по одлуци УН“ и додао да 
„што се тиче општења са људима који су овде већ дуже времена, који 
штите ове наше светиње, који су увек при руци да помогну… то уопште 
не долази под знак питања“. Дневни лист „Политика“ објавио је 7. мар-
та, велики текст на насловној страни у којем се објашњава генеза не-
споразума између владика. Текст носи наслов „Свештеници поштују 
Артемијеву забрану“, а у поднаслову преноси разумевање митрополита 
Амфилохија за реакцију бившег епископа Артемија који је „на мукама, 
на распећу са својим монаштвом и са својим свештенством“. У тексту 
се наводи да је Танјуг је признао да, преносећи по електронским меди-
јима изјаву Амфилохија након седнице Синода у Пећкој патријаршији, 
није био довољно прецизан у интерпретацији. „Наиме, уместо да се на-
веде да је Амфилохије позвао на наставак досадашње сарадње са ме ђу-
народним мисијама на Косову (Унмиком и Кфором), грешком је напи-
сано да је позвао на сарадњу са привременим институцијама на Косову“ 
пише у објашњењу ове агенције. „Политика“ је, захваљујући КиМ радију 
из Чаглавице, добила цео тонски снимак изјаве митрополита Амфи ло-
хија, замољеног да прокоментарише саопштење ЕПР. Она гласи овако, 
пише „Политика“: „Па, док не видимо то саопштење не бисмо могли ни 
да кажемо. Међутим, колико бисмо могли реци, сигурни смо да нико не 
доводи под знак питања општење са представницима Унмика и Кфора, 
дакле оних установа које су на Косову и Метохији по одлуци Уједињених 
нација. Друго је питање долазак неких других органа који немају сагла-
сност Уједињених нација. Могуће да је о томе реч. Али, што се тиче 
општења са људима који су овде већ дуже време, који штите ове наше 
светиње, који су увек при руци да помогну и епископу рашко-призрен-
ском и свима који овде живе и манастирима, то уопште не долази под 
знак питања .“ У наставку текста митрополит каже да је епископ био 
позван на седницу Синода у Пећкој патријаршији, али да је он имао 
раније заказане обавезе… „Данас“ је у тексту „Сви за сарадњу са Кфо-
ром и Унмиком“ пренео став СПЦ да су „новинари одговорни за несу-
гласице између митрополита Амфилохија и владике Артемија“.
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НАСТАВАК НЕСПОРАЗУМА У ВРХУ СПЦ ЗБОГ КОСОВА

Неколико дана касније, тачније 11. марта, дневни листови“ Поли-
тика“ и „Данас“ наставили су причу о неспоразумима између владика, 
које сад отворено називају „сукобом“, „ратом“. У „Данасу“ је објављено 
саопштење ЕРП у коме се митрополит Амфилохије критикује због ста-
ва о обнови цркава на Косову. „Чврсто изражена одлука и став митро-
полита Амфилохија да се настави сарадња са албанским институцијама 
носи у себи опасност директног супротстављања ставовима Владе Ср-
бије, покушај урушавања јединственог става Владе Србије и Епархије 
рашко-призренске“, саопштила је Рашко-призренска епархија. Према 
саопштењу, бивши владика Артемије је на састанку с министром вера 
Србије Радомиром Наумовим у Грацаници 29. фебруара изјавио да Ме-
морандум о обнови цркава и манастира, који је СПЦ потписала с при-
временим косовским институцијама, више не важи. ‘С новим косов-
ским институцијама, које не признајемо, нисмо потписали никакав уго-
вор, па самим тим и претходни Меморандум не важи ‘рекао је епископ 
Артемије и додао да ниједна црква ни манастир који су били обухваћени 
Меморандумом нису обновљени. Додаје се да утолико чуде изјаве ми-
трополита Амфилохија да је Меморандум „још на снази“, када је очи-
гледно да то „значи интензивну и широку сарадњу“ с „лажним инсти-
туцијама“ из Приштине. Наводи се да се таквим ставом митрополит 
супротставља наредби бившег надлежног епископа Артемија, када је у 
питању контакт с новоствореним албанским институцијама и мисијом 
Еулекс. О даљој важности Меморандума, може одлуцити само Сабор 
СПЦ, а никако један архијереј, па био он и митрополит Амфилохије, 
наводи се у саопштењу епархије рашко’призренске, а преноси „Данас“. 

Овом темом се бави и „Политика“ 11. марта на насловној страни: 
„Нови сукоб Амфилохија и Артемија“. „За Епархију рашко-призренску 
тај документ (Меморандум о обнови цркава и манастира порушени 17. 
Марта 2004) је престао да важи даном проглашења независности Косо-
ва, док је Свети синод обиласком Призрена и Ђаковице после седнице 
у Пећкој патријаршији подржао започету обнову. „Не видим никаквог 
разлога да се са обновом стане, јер се тиме обесхрабрује народ који има 
намеру да се врати“, рекао је митрополит црногорско-приморски Амфи-
лохије у интервјуу Танјугу нагласивши да до сада ни једна страна није 
отказала Меморадум и да он и даље важи, преноси „Политика“. У ан-
трфилеу овог текста „Различито и о Ватикану“ наводи се да митрополит 
Амфилохије очекује да ће службени Ватикан истрајати у непризнавању 
те „вештачке творевине“, као и да „изјаве папе Бенедикта XVI о Косову 
буде наду за стварање још здравије климе у вођењу дијалога између 
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СПЦ и Римокатоличке цркве. Бивши Епископ Артемије сматрао је дру-
гачије: „Поводом става Ватикана о једностраном проглашењу независ-
ности Косова, Артемије је рекао да папа Бенедикт XВИ није признао 
Косово, али је то уцинио, како је рекао, његов бискуп, запитавши да ли 
бискупово мишљење може да буде супротно од папиног. „Не може, на-
равно, али га је он изрекао“, казао је Артемије, а преноси „Политика“. 
Дневне новине „Блиц“ и „Вечерње новости“ нису се бавиле овом темом.

ПОСТОЈИ ЛИ ЈЕДИНСТВО У СПЦ
Седам дана касније, 17. марта 2008. године, у дану кад се обележава 

четврта годишњица „мартовских погрома“, „Политика“ је објавила но-
ви текст у рубрици „Тема дана: Сукоб у СПЦ“ под насловом „Оштро 
размимоилажење двојице архијереја“. Аутор текста наводи неке од на-
слова који су пунили дневну штампу претходних дана: „Несагласје вла-
дика“, „ Рат“, „Артемије оштро напао Амфилохија“, „Нови сукоб Амфи-
лохија и Артемија“, уз коментар да је „јавност већ навикла да се поли-
тичари и естрадне звезде споре преко новина, али не и високи црквени 
великодостојници .“ Овако оштро размимоилажење двојице архијереја 
око тога да ли је са 17. фебруаром престао да важи Меморандум о обно-
ви порушених светиња у „мартовском погрому“ 2004. године наметну-
ло је и питање да ли у Српској православној цркви још увек постоји 
јединство о Косову и Метохији, али и многим другим питањима“, пише 
„Политика“.

БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ: Парафиран пораз
Споразум о принципима нормализације односа Републике Србије 

и самопроглашене Републике Косово потписан је 19. априла 2013. годи-
не у Бриселу. Бриселски споразум потписали су испред Републике Ср-
бије председник владе Ивица Дачић и председник владе Косова Хашим 
Тачи.

Бриселски споразум је политички акт којим се предвиђа оснивање 
заједнице спрских општина на северу Косова, која ће у бирању својих 
органа власти поступати по законима Републике Косово, и чије ће се 
судске и полицијске власти интегрисати у јединствен правни и и поли-
цијски систем републике Косово. Предвиђено је да регионални коман-
дант полиције у тој заједници буде косовски Србин, кога ће именовати 
ресорно министарство републике Косово. Бриселски споразум је иза-
звао бројне реакције у Србији и у Српској православној цркви. Према 
мишљењу великог дела јавности, овај споразум није у складу са српским 
Уставом и законима, ни са резолуцијом 1244. 
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СПЦ НЕ ЋУТИ О КОСОВУ

Уочи потписивања Бриселског споразума, Српска православна 
црква је јавно апеловала на државни врх да одржи предизборно обећање 
и „да не изда Косово“. Дневне новине „Блиц“ 7. априла 2013. преносе 
апел СПЦ под насловом „Иринеј: Не издајте Косово“ : „Ми, архијереји 
СПЦ, уверени да представљамо и изражавамо став свих њених верника, 
сматрамо својом светом дужношћу да вас на то обећање подсетимо и да 
вас уверимо да очекујемо, као и огромна већина нашег народа, да га 
одржите“, наводи се у јавном апелу који је потписао патријарх Иринеј а 
које је упућено председнику, премијеру и вицепремијеру Србије Томи-
славу Николићу, Ивици Дачићу и Александру Вучићу. У тексту се на-
води да се СПЦ одлучила на апел одлучила због краткоће времена, јер 
„Бриселски ултиматум истиче у уторак“, и потребе да се „оповргне без-
очна лаж“ да СПЦ ћути о Косову. „ Знамо и осећамо колико је вама сада 
тешко, пред каквим мучним избором се налазите и под каквим сте при-
тисцима и уценама. Подсећамо вас, међутим, да вам није теже него што 
је било честитоме кнезу Лазару уочи Косовског боја, или књегињи Ми-
лици после боја, или патријарсима Пајсију, Арсенију III Чарнојевићу и 
другима под османским игом, или свештенемученику накону Авакуму 
пред устанак, или Каранорну и Милошу током оба устанка, или краљу 
и влади у време аустроугарског ултиматума 1914, или српској држави у 
недавној прошлости, у време ултиматума из Рамбујеа“, наводи се у апе-
лу. У њему се додаје и да СПЦ, „по својој саборној природи, није против 
идеје о европском обједињавању народа и држава, нити против идеје о 
још ширим процесима уједињавања“, али се сада од Србије „ултиматив-
но тражи фактичко одрицање од Косова и Метохије и препуштање оста-
тка српског народа власти оних који су претходно његов већи део или 
побили или прогнали, у замену за магловиту и неизвесну могућност 
добијања фамозног, само за Србију условног, „датума за почетак пре-
говора“ .

Дан пре објављивања апела СПЦ, дневни лист „Данас“ у тексту под 
насловом „Спорови и поделе у СПЦ“ износио је сумње да је „стање у 
српској цркви далеко чак и од минималне хармоније“ и да црква ћути. 
„Спорења и поделе постали су свакодневна појава, а разлике – неретко 
и дубоке – јављају се око бројних питања, и то не само из живота цркве 
него и око оних које се тичу друштва и политике у целини. Две су се теме 
издвојиле: једна је унутрашња динамика у црквеној елити око процеду-
ре за избор патријарха, а друга је, наравно, Косово… Око Косова једин-
ство цркве тешко је успостављао и патријарх Павле са својим светачким 
ауреолом и неупоредивом моралном магијом. Данас је, изгледа, нај кру-
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пнији проблем за цркву ћутање саме цркве. Медији ту и тамо откривају 
неко успостављање црквеног гледишта око Косова, али то нема снагу и 
вредност формалног оглашавња. Они који данашњем црквеном вођству 
приговарају ћутање мисле пре свега на то да је оно проузроковано јед-
ним колаборантским менталитетом у односу на власт…”

„СПЦ верује у савест државног врха“, наслов је текста објављеног у 
„Блицу“ 9. априла, у ком се наводи да се патријарх Иринеј састао прет-
ходног дана са Томиславом Николићем, Ивицом Дачићем и Алексан-
дром Вучићем. „Портпарол СПЦ Иринеј бачки изјавио је да ‘Црква не 
претендује да доноси одлуке уместо изабраних представника народа и 
да се бави политиком, али да има и неотуђиво право да изнесе ставове 
о најважнијим националним питањима. Он је као недобронамерне и 
непримерене одбацио све инсинуације да Црква жели да се бави поли-
тиком и додао да је пренет став Синода о ултиматуму Запада, односно 
Брисела и Вашингтона. Надамо се и верујемо и Богу се молимо да ће 
наш државни врх имати и савести и одговорности и осећања за потребе 
опстанка нашег народа на КиМ“, рекао је Иринеј бачки. У тексту се на-
води да је патријарх српски Иринеј пре неколико дана навео да „ниједно 
државно руководство нема ни право ни мандат да пристане на услове 
који нису испостављени ниједној другој држави кандидату за чланство 
у ЕУ“. Иринеј је рекао да „Србија не би смела да пристане да унапред 
плати такву цену за робу која јој можда никад неће бити испоручена“, 
пише „Блиц“. 

ЦРКВА ПОДСЕЋА ВЛАСТ НА ПРЕДИЗБОРНА ОБЕЋАЊА
Дневни лист „Данас“ преноси апел СПЦ државном врху Србије 8. 

априла да одрже своја „најважнија предизборна и непосредно постиз-
борна обећање да ни под каквим условима неће предати, издати, нити 
продати КиМ, историјску Стару Србију“. У јавном апелу СПЦ истиче 
да је „тројка“ у државном врху на овим обећањима добила „народно 
поверење да у бурном и смутном времену води државни брод Србије“, 
преноси „Данас“. Овај лист је истог дана објавио текст Светислава Ба-
сара под насловом „Иринеј нови богослов“, у ком се је апел СПЦ повод 
за размишљање аутора о томе чија је СПЦ и каква је њена мисија на овом 
свету. „Ако, надаље, СПЦ мисли да се отцепљење Косова догодило без 
Божијег допуштења, да се то отцепљење догодило мимо Божије воље, 
онда нека СПЦ и господин Иринеј Нови Богослов обзнане нову чисто 
српску теологију.

Ево, овако би та теологија могла изгледати. „Светом суверено вла-
дају неправедни НАТО, Ватикан и Брисел, а ми смо, праведни Срби, 
њихове вековне недужне жртве. Али, вратићемо ми наше Косово. Само 
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да попричекамо још петсто година“, пише Басара. Поред њега, на јавни 
апел СПЦ на државу да не попушта под притиском Брисела, реаговао 
је и премијер. Деветог априла дневни лист „Политика“ објавио је текст 
под насловом „Патријаршија не жели полемику са премијером“, у којем 
премијер је неуобичајено оштро, ако се има у виду досадашња кому-
никација између српских политичких првака и патријарха, узвратио да 
је апел СПЦ био непотребан, уз опаску „да саопштење СПЦ није дошло 
из Пећи, него из Београда, што значи да је српски патријарх још 1690. 
године напустио Косово“. 

У „Данасу“ је 9. априла објављено неколико различитих одговора 
на молбу да прокоментаришу изјаву премијера Дачића да је српски па-
тријарх још 1690. напустио Косово. Александар Чотрић, потпредседник 
СПО, сматра да „наша држава треба да потпише понунени споразум у 
Бриселу, и уз све поштовање према Српској православној цркви, мис-
лим да она не би требало да се меша у ствари у које се баш најбоље не 
разуме. Писмо које је Синод СПЦ упутио у вези са ситуацијом на Косо-
ву не чини се добронамерним, јер не доноси добро ни држави ни срп-
ском народу на КиМ. Зато у овом тренутку имам више поверења у пре-
мијера него у врх цркве.“ Борислав Пелевић, самослани народни по-
сланик сматра је „изјава премијера Дачића непримерена и пуна непо-
штовања према Српској православној цркви и патријарху Иринеју. У 
овом тренутку није смео себи да дозволи луксуз да се тако понаша пре-
ма СПЦ, која је очувала јединство српског народа на КиМ“, док Живица 
Туцић, верски аналитичар, сматра да у полемици премијера и патријарха 
„обојица имају своје ставове које отворено износе“, и да је добро то што 
врх државе и цркве по први пут потпуно отворено и јавно полемишу о 
битним стварима.”

У периоду пре потписивања Бриселског споразума, „Вечерње ново-
сти“ објавиле су неколико текстова: „Ниједна европска држава није ова-
ко понижавана“ (4. април), у којем се у целости преноси јавно обраћање 
патријарха српског Иринеја државном врху Србије; извештај са састан-
ка државног врха и партријарха и Синода СПЦ насловљен као „Моли-
мо Бога за право решење“ (9. април): „Молимо се Богу да државни врх 
има савести, одговорности и родољубља, осећања како за међународни 
положај Србије, тако и за потребе живота и опстанка нашег народа и да 
ће знати да пронађе право решење. Ово је јуче после састанка председ-
ника Томислава Николића, премијера Ивице Дачића, првог потредсед-
ника Владе Алаксандра Вучића и врха СПЦ, у име свих учесника састан-
ка, рекао епископ бачки Иринеј (Буловић). Током готово двочасовног 
састанка у Патријаршијском двору, коме су поред поглавара СПЦ при-
суствовали и чланови Светог архијерејског синода, државни и црквени 
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врх одржао је завршне консултације пред седницу Владе на којој је са-
општена одлука о будућности покрајине и европских интеграција. ‘Све-
ти синод СПЦ добио је пуну и објективну информацију о спољно по-
литичкој и државноправној ситуацији у којој смо се нашли после улти-
матума из Брисела’, рекао је владика Иринеј. ‘Врх Цркве, по најбољој 
савести и са поверењем у одговорност државног руководства, изнео је 
свој поглед на све проблеме у вези са опстанком нашег народа. То се 
односи и на статус КиМ – да ли ће у међународним односима Србија и 
КиМ бити третиране као две суседне државе, на чему инсистира Запад, 
или ће се будући разговор водити о налажењу решења за конкретан 
опстанак и српског и албанског народа, без улажења у решавање статус-
ног проблема.’ Епископ бачки је нагласио да СПЦ не претендује да до-
носи одлуке уместо представника народа који су на изборима добили 
мандат: ‘Црква, међутим, има моралну дужност и неотуниво право да 
изрази жеље и потребе људи који су грађани Србије, житељи КиМ и 
верници СПЦ“, објавиле су „Вечерње новости“.

СПОРАЗУМ ЈЕ ПРЕДАЈА КОСМЕТА 
Први споразум о принципима нормализације односа Београда и 

Приштине, односно Републике Србије и самопроглашене Републике 
Косово, познат и као Бриселски споразум потписан је 19. априла 2013. 
године у Бриселу. Споразум су испред Републике Србије потписали 
пре дседник владе Ивица Дачић и председник владе самопроглашене 
републике Косово Хашим Тачи. Бриселски споразум предвиђа оснивање 
Заједнице српских општина на северу Косова и Метохије, која би се фор-
мирала након локалних избора по косовским законима заказаним за 3. 
новембар 2013. године.

Синод Српске православне цркве у то време је сматрао да парафи-
рани споразум Београда и Приштине у Бриселу „посредно и прећутно, 
али ипак фактички“ признаје постојање система државне власти на КиМ 
независног од државног устројства Србије, а да ће цена за евентуални 
улазак Србије у ЕУ бити и формално признање независног Косова, об-
јавила је „Политика“ 23. априла у тексту „СПЦ: Боља и подела Косова 
него овакав договор”: „Нема никакве сумње у то да ће, после плаћања 
овако високе цене за фамозни ’датум о почетку преговора’ и то прего-
вора са непознатим бројем нових услова и са неизвесним исходом, цена 
за евентуални улазак у Европску унију бити и формално признавање 
’независног Косова’ од стране Србије и њена обавеза да не омета до би-
јање столице Косова у Уједињеним нацијама“, наводи се у саопштењу 
Синода, преноси Танјуг.
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СПЦ сматра да је „ствар отежана пристанком државног врха Србије 
на несметани процес евроинтеграција тачијевског Косова“ и истиче да 
се не помиње Метохија, која, каже, звучи превише православно и срп-
ски, али и да нема помињања Србије у том контексту. Такође се оцењује 
да је посреди „пре чиста предаја неголи макар каква-таква продаја наше 
сопствене вековне и, у духовном и историјском смислу, најважније те-
риторије“, како сматра СПЦ, „темпирана од великих сценариста“ на сто-
ту годишњицу „ослобођења историјске Старе Србије од петовековног 
робовања Османлијама“. „Нама се чини да би у односу на овакав спора-
зум и подела територије била боље праведније и одрживије решење“, 
навео је Синод СПЦ. Синод апелује на посланике Скупштине Србије и 
председника Србије да „пред Богом, историјом српског рода и сопстве-
ном савешћу измере и одмере своју моралну и историјску одговорност 
приликом одлучивања о давању или ускраћивању сагласности Србије 
као државе на овакав текст споразума .“ СПЦ апелује и на српски народ 
да „каква год била одлука државног врха Србије, не призна диктат силе 
и неправде него да Косово и Метохију сматра, увек и заувек својом зем-
љом, не спорећи, ни на који начин, чињеницу да је то и земља оних Ал-
банаца који у њој вековима живе заједно са Србима.”

Сличан текст о реаговању објављује и „Блиц“ 24. априла под насло-
вом „Синод: Споразум је предаја Космета“, док „Данас“ наводи „из до-
бро обавештених извора“ да иза саопштења Синода СПЦ идејно и по-
литички стоје шеф кабинета лидера ДСС Војислава Коштунице Алек-
сандар Никитовић и књижевник Матија Бећковић. У тексту под насло-
вом „Никитовић и Бећковић иза саопштења Цркве“, речено је да су 
сао пштење СПЦ „смислили Никитовић и Бећковић, док је објављивање 
таквог става Синода обављено уз помоћ и сарадњу неколико високих 
званичника СПЦ. Матија Бећковић за „Данас“ каже да Никитовић и он 
„имају везе са саопштењем СПЦ само као његови читаоци“. На питање 
шта мисли о ставу СПЦ, Бећковић наводи да је „Косово Црква“ и да је 
оно „Црквино“. „Вероватно би Црква имала право да говори о себи и 
својој имовини“, каже Бећковић, а преноси „Данас“. 

НИЈЕ ЕВРОПА ПРЕЧА ОД НАРОДА
Велики интервју са партријархом српским Иринејом објавиле су 

„Вечерње новости“ 4. маја 2013, који су пренели електронски медији и 
интернет портали углавном у целости. У тексту са насловом „Није Ев-
ропа преча од народа“, паријарх српски Иринеј говорио је о будућности 
СПЦ на КиМ, путу Србије ка Европи и многим другим питањима. Упи-
тан да ли је јавни апел СПЦ упућен пре потписивања бриселског спо-
разума последња реч цркве о овом избору и да ли је позив стигао пре-
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касно, патријарх је одговорио: „ Став Цркве о Косову и Метохији свима 
је јасан, и то не од јуче. Он је непромењен кроз историју, а државним 
властима које је, макар декларативно, занимао, познат је од почетка де-
ведесетих, када је криза ескалирала. Такав, непромењен став саопштен 
је и највишим државним представницима на састанку у Патријаршији. 
Штавише, два дана пре тог сусрета упућен је јавни апел државном ру-
ководству, којим је јасно изражен став Цркве. Значи, није тачна прет-
поставка да је апел од 22. априла, за који кажете да је бритко формули-
сан, стигао прекасно. (…) Што се Европе тиче, бранећи Косово и Ме-
тохију, светиње којих тамо има као звезда на летњем небу, ми, уверен 
сам, и данас бранимо највеће вредности европске цивилизације. Тако 
је било у прошлости, а исто је и данас. Многи европски хришћански 
интелектуалци су тога свесни. Свесни смо значаја обједињавања Европе 
и подржавамо учешће Србије у том процесу. Али, не по цену одрицања 
од дела своје државе, од својих светиња и од свога народа!“ 

У „Блицу“ је 8. маја објављено реаговање патријарха српског Ири-
неја на оптужбе једног дела јавности да црква преузима улогу владара: 
„Црква не жели да влада, то је посао државе, да се стара о миру, о напре-
тку, али цкрва је душа народа, која подстиче све оно честито и узвише-
но, поручио је у Крушевцу патријарх српски Иринеј поводом порука 
појединих представника власти да црква не води државу, пошто је СПЦ 
оспорила потписивање Бриселског споразума о Косову. Патријарх је 
подсетио на историјску улогу цркве и на време када се она налазила на 
челу народа, када, како је рекао, није било ни кнеза, ни цара, ни краља. 
„Патратријарх је поручио да СПЦ и власт нису у сукобу, како гласи и 
наслов текст објављеног у „Блицу“ 8. маја: „ Српски патријарх Иринеј 
рекао је јуче да Српска православна црква и држава нису у сукобу, али 
да је Црква морала да каже своје мишљење поводом Косова. „Црква је 
казала оно што мисли да треба да каже. И црква не може другачије ни 
да каже. Политичари свакако гледају краће и више са неким интересом 
да се неки проблеми што пре реше и отклоне, а Црква мало дуже и дубље 
гледа на проблеме и ту сваки стоји на својим позицијама“, рекао је па-
тријарх за Радио „Слободна Европа“, преноси „Блиц“.

Током маја 2013. године дневне новине су објавиле велики број на-
слова о односима СПЦ и врха државе, поред оних које смо већ споме-
нули: „Николић и патријарх спуштају лопту“, „Иринеј: Не заоштравају 
се односи“ (Политика 8. мај); „Приближавање ставова јаче од претњи и 
вређања“ (“ Блиц 13. мај). У тексту о приближавању ставова о Брисел-
ском споразуму говорило се о састанку првог потпредседник Владе Ср-
бије Александара Вучића и лидера Срба са севера. „Вучић је за полити-
ку Владе о Косову добио подршку и СПЦ на Косову, односно владике 
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рашко-призренског Теодосија. Он је на састанку који је био отворен за 
јавност, одговарао на питања одборника четири општине са севера Ко-
сова. Како „Блиц“ сазнаје, јучерашњи састанак Вучића са лидерима Срба 
са севера дао је резултате. Више учесника је потврдило да су разговори 
били „добри и плодни“. Договорили смо се да координирамо будуће ак-
ције да би наш народ на КиМ веровао у своју државу, а ми нити можемо, 
нити хоћемо да мењамо свој народ“, навео је Александар Вучић након 
састанка, преноси „Блиц“.

Четрнаестог маја 2013. године „Вечерње новости“ објављују кратак 
текст под насловом „Слога је кључ за Косово“, о сусрету председника 
Николића и патријарха Иринеја као „ наставку праксе коју је увео по-
главар СПЦ да у дане Васкрса разговара са шефом државе о питањима 
значајним за државу и народ“. Уочи пролећног заседања Сабора СПЦ, 
у истим новима појавии су се наслови: „Споразум дели епископе“ (17. 
мај) и „И Црква припрема косовски план“ (21. мај). 

ОДМЕТНУТЕ ВЛАДИКЕ СПЦ
Још већи број наслова везаних за ову тему објављен је поводом из-

јава митрополита Амфилохија и владике Атанасија на скупу Срба с Ко-
сова којим су хтели да покажу непристајање на Бриселски споразум. 
Изјаве су окарактерисане као „злослутне“, „претња“, „позив на убиство“, 
а великодостојници називани „одметнутим владикама“. У тексту „У ман-
тији претили премијеру и Влади“ од 11. априла „Блиц“ наводи да је Ам-
филохије на почетку одржао молебан за Косово и Метохију и том при-
ликом рекао: „Молимо се за упокојење Владе и Скупштине и да им се 
опрости сваки грех“. Владика Атанасије придружио се злослутним по-
рукама. ‘Премијер говори о реалној политици и не занима га небеска 
Србија. Тако је говорио и Зоран Ђинђић и сви знамо како је завршио’, 
рекао је владика Атанасије. Неспретне и ружне алузије црквених вели-
кодостојника шокирале су јавност“, пише „Блиц. Медији су пратили ову 
тему из дана у дан: „Одментуте владике не слушају никога“ (“ Блиц“, 12. 
мај), о наводном „тврдом крилу СПЦ које не слуша никога”; Патријарх 
Иринеј се оградио од владике Амфилохија“ (“ Политика“ 11. мај); „Ата-
насије: Ником нисам претио“ (“ Политика“ 12. мај); „Амфилохије и Ата-
насије без казне на сабору (“ Политика“, 14. мај); „Атанасије Јефтић неће 
бити позван на сабор СПЦ“ (16. мај); „Стела је одапета“ и „На крилима 
мржње“ (“ Данас 13. мај); „Дачић ‘васкрсао’ на ручку са Амфилохијем”…

Док се су медији бавили неодмереним, погрешно интерпетираним 
или, како год су изјаве и алузије двојице црвених великодостојника би-
ле перцепиране у јавности у то време, СПЦ и држава су покушавали да 
постигну договор око Бриселског споразума. О редовном пролећном 

Master
Sticky Note
новинама

Master
Sticky Note
појавили

Master
Sticky Note
Стрела



УВ ОД У А НА ЛИЗУ БИБЛИОГРАФИЈОМ ОБРАЂЕНЕ ГРАЂЕ

198

заседању Сабора СПЦ, које је почело служењем литургије у београдској 
Саборној цркви, известиле су дневне новине 22. маја: „Молитва за сабор 
и Косово“ (“ Политика”) и „Прва порука Сабора: Косово је наше“ 
(„Блиц“). „Док је наша љубав и мисао везана за Косово и Метохију, оно 
ће бити и остати наше, као што и јесте било“, поручио је патријарх, а 
преноси „Блиц“.

ПОДРШКА СПЦ ВЛАДИ ЗА ДОБРОБИТ НАРОДА
Да „држава може рачунати на подршку СПЦ“, објавила је „Полити-

ка“ 1. јуна 2013. године у тексту под насловом из наводника: „Чак и ако 
се не слажемо, увек морамо да будемо јединствени и да радимо за до-
бробит народа’, рекао је потпредседник владе Александар Вучић после 
присуства на Сабору. Први потпредседник Владе Србије Александар 
Вучић и епископ бачки Иринеј заједно су јуче изашли пред новинаре, 
пошто је вицепремијер, на позив патријарха Иринеја, на Сабору СПЦ, 
разговарао са великодостојницима о најкрупнијим питањима која се 
налазе пред државом и народом. ‘Црква и држава треба заједнички да 
раде за добробит државе и у интересу народа’, сагласили су се Вучић и 
епископ Иринеј, пред великим бројем новинара који су се јуче окупили 
испред споредног улаза Патријаршије. После обраћања Сабору и раз-
говору са владикама, Вучић је рекао да је поносан што је имао част да 
чланове Сабора информише о проблемима са којима се држава сусреће. 
‘О Косову и Метохији говорио сам као што увек чиним, не увијајући 
ништа’, нагласио је Вучић, истакавши да је јуче постигнут следећи зак-
ључак: „Чак и ако се не слажемо, увек морамо да будемо јединствени и 
заједнички да радимо за добробит нашег народа и да то нико не доводи 
у питање’“, пише „Политика“. 

У оквиру овог текста под насловом „На Сабор долазио Милошевић, 
али увече“, „Политика“ наводи да је „присуство Александра Вучића на 
Светом архијерејском Сабору СПЦ, у својству вицепремијера и пред-
ставника извршне власти, неуобичајено за историју саборовања вели-
кодостојника СПЦ. Један професор Богословског факултета, који није 
желео да се представи, каже да је таква могућност дозвољена, али веома 
ретка. На седнице Сабора могу доћи цивили, односно стручњаци, ако 
се на Сабору процени да су неопходна њихова појашњења, како би се 
разјаснила важна питања за Цркву. Долазили су представници извршне 
власти, око питања изградње Храма Светог Саве. Долазак политичара 
ранга Александра Вучића је веома редак. Сабор и патријарх су очиглед-
но оценили да је присуство Вучића важно да се разјасни тренутна си-
туација на Космету. Памтим да је Слободан Милошевић, током гранан-
ског рата у Босни, долазио у Патријаршију у време Сабора, али је до-
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лазио увече, и у неформалном разговору са владикама, покушавао да 
објасни ситуацију у бившој СФРЈ“, преноси „Политика“. 

Првог јуна 2013. године дневни лист „Данас“ објављује текст под 
насловом „Црква и држава да раде заједно“, а „Блиц“ текст насловљен 
као „Патријарх: СПЦ разуме; Вучић: Нисам издајник“, у којем се аутор 
осврће на вербални сукоб митрополита Амфилохија и потпредседника 
Владе Александра Вучића у вези с Косовом који је обележио заседање 
Сабора. Митрополит је критиковао Бриселски споразум, а Вучић му је 
одговорио да је такав став изнео и пред 3000 људи, што говори о томе 
колику подршку има. Потпредседник Владе Александар Вучић прису-
ствовао је Сабору на иницијативу патријарха Иринеја, сазнаје „Блиц“. 
Патријарх је истакао да је неопходно заједничко деловање Цркве и др-
жаве. Он је позвао државу и да „не замери Цркви“ на другачије изнетим 
ставовима, али додао да СПЦ има разумевања за све што власт ради“, 
преноси „Данас. Како је за „Блиц“ пренео извор из Патријаршије, пот-
председник Владе Алексдар Вучић је, када је реч о Косову, истакао даје 
у овом тренутку добијено највише што се могло и оптужио бившу власт 
да је она за све одговорна.

. . .

УКРАТКО О ТРИ КОСОВСКА ДАТУМА

МАРТОВСКИ ПОГРОМ: У истраживању о писању дневних новина 
о погрому српских светиња и домова на Косову од 17. до 19. марта 2004, 
обухваћен је период од месец дана. У данима кад су се палиле и униш-
тавале српске цркве, манастири и куће на Косову, штампани медији су 
заостајали у информисању због недостатка дописничке мреже са терена 
и технике производње дневних новина. Извештавање медија о насиљу 
и уништавању српских цркава на Косову било је неадеквантно и непро-
фесионално, будући да српска јавност и политички фактори нису одмах 
имали прецизну представу о размери насиља. Интернет заједница је те 
године била у зачетку и није било активног и брзог информисања путем 
друштвених мрежа у СЦГ и на Косову и Метохији. Медији су се ослањали 
на изворе Српске православне цркве у извештавању, ређе на саопштења 
међународних организација. Вести које су долазиле од ретких дописни-
ка из енклава биле су емоционално обојене и непроверене, зато што их 
је било немогуће проверити – мреже мобилне и фиксне телефоније ни-
су функционисале, али је радила црквена радио-мрежа. Кад је систем 
информисања „прорадио“, медији су тачније извештавали о степену ра-
зарања и уништавања цркава и манастира СПЦ и преносили сведочан-
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става људи и црквених лица који су осетили бесомучно разарање на 
својим плећима. Такође, дневне новине су посветиле велики број тек-
стова изостанку осуде међународне заједнице на коју је СПЦ указивала. 
Епархија рашко-призренска оптужила је команданта КФОР-а Холгера 
Камерхофа и немачке припаднике међународних снага да су одговорни 
за злостављање 60 Срба у Призрену и уништење десет храмова Српске 
православне цркве у том граду.

НЕЗАВИСНОСТ КОСОВА: У периоду од 17. фебруара, кад је про-
глашена независност Косова, до 17. марта 2008. године, дневне новине 
су редовно преносиле саопштења, реакције и поруке Српске православ-
не цркве. У року од месец дана, 32 земље су признале независност Ко-
сова, укључујући Словенију, прву од бивших југословенских република 
која је то учинила (5. март), и Хрватску (19. март 2008). Српска право-
славна црква је акт самопроглашења независности Косова окарактери-
сала као насиље над правдом и правом и позвала народ на ненасилну 
реакцију. Свети синод је поручио Уједињеним нацијама и Савету без-
бедности да „под хитно узму у одбрану и заштиту погажена људска, 
верска и државна права Србије“, док је митрополит Амфилохије позвао 
САД, Енглеску, Немачку, Италију и Ватикан да „добро размисле да ли 
је часно да подржавају независност Косова и Метохије“. Седамнааестог 
марта је одржан молебан испред Храма Светог Саве, о чему су извести-
ле све дневне новине, а патријарх Павле је послао свој благослов и по-
ручио: „Да се молимо Богу, Светоме Сави и свима светима за помоћ, а 
и ми да учинимо са своје стране све што ваља и требује.“ Дневне новине 
„Блиц“ у тексту „Патријарх Павле: Будимо људи и издржимо до краја“ 
од 18. марта наводи да је „патријах српски Павле, иако у болесничкој 
постељи, свестан кроз шта у овом часу пролази Србија. Његова светост 
молио се јуче као и свих дана до сада за спас Србије, Косова и Метохије 
као и свих Срба ма где се они налазили“.

Много текстова у дневним новинама има за тему неспоразум изме-
ђу митрополита Амфилохија и бившег епископа Артемија. Седамнае-
стог марта 2008, „Политика“ је објавила нови текст у рубрици „Тема 
дана: Сукоб у СПЦ“ под насловом „Оштро размимоилажење двојице 
архијереја“. Аутор текста наводи неке од наслова који су пунили дневну 
штампу претходних дана: „Несагласје владика“, „ Рат“, „Артемије оштро 
напао Амфилохија“, „Нови сукоб Амфилохија и Артемија“, уз коментар 
да је „јавност већ навикла да се политичари и естрадне звезде споре пре-
ко новина, али не и високи црквени великодостојници “, питајући се да 
ли у СПЦ постоји јединство о Косову у Метохији и многим другим ства-
рима.
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Биља на Васић

БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ: У истраживању о писању дневних но-
вина поводом Бриселског споразума и СПЦ обухваћен је период од 7. 
априла до 1. јуна 2013. Највећи број текстова био је посвећен односима 
између Српске православне цркве и Владе Срије по питању Бриселског 
споразума – од оштрог размимоилажења до јединственог става. Пре 
по тписивања Бриселског споразума СПЦ је, на челу са патријархом Ири-
нејем, апеловала на представнике власти у Србији да одрже обећање и 
да не издају Косово. Црква је апеловала на савест државника, уједно де-
мантујући тврдње да Црква ћути о Косову и да жели да влада, како је се 
писало и говорило у једном делу јавности. Тадашњи премијер Ивица 
Дачић поручивао је, некад директно, а понекад између редова, да Црква 
нема право да се меша и да не разуме баш најбоље ствари. После потпи-
сивања Бриселског споразума, СПЦ је отворено говорила да је такав 
споразум издаја Косова, да ниједна европска држава није тако понижа-
вана као и да је сваки други договор, укључујући и поделу Косова, бољи. 
Патријарх је подсетио на историјску улогу цркве и на време када се она 
налазила на челу народа, када, како је рекао, није било ни кнеза, ни цара, 
ни краља. Такође, велики број текстова објављено је поводом изјава ми-
трополита Амфилохија и владике Атанасија на скупу Срба с Косова ко-
јим су хтели да покажу непристајање на Бриселски споразум. Изјаве су 
окарактерисане као „злослутне“, „претња“, „позив на убиство“, а вели-
кодостојници називани „одметнутим владикама“. Медији су се доста 
бавили и односима унутар СПЦ постављајући питање да ли Бриселски 
споразум дели владике.

Српска православна црква истицала је да не жели полемику ни су-
коб са представницима власти, те је током маја месеца 2013. дошло до 
приближавања ставова између Цркве и власти. Четрнаестог маја дневне 
новине извештавају о сусрету председника Томислава Николића и па-
тријарха Иринеја, после којег је саопштено да су слога и јединство клјуч 
за Косово. Првог јуна, патријарх Иринеј и први потпредседник владе 
Вучић саопштавају да држава може рачунати на подршку СПЦ, и да за-
једно раде за добробит народа. 
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Растко Јовић
Православни богословски факултет
Универзитет у Београду

ВЕРОНАУКА И МЕДИЈИ У СРБИЈИ

Преузели смо на себе задатак да направимо један кратак увид о из-
вештавању медија у вези са Верском наставом (ВН) у Србији. Пра-

тећи неколико штампаних медија у Србији могуће је стећи јаснију сли-
ку о томе како је Верска настава вреднована од стране истих, тј. какве 
текстове је штампа одобравала и објављивала, како је читаву ствар про-
блематизовала и са којим тоном је оцењивала. Тешко је генерализовати, 
али очигледно је да су се политичке борбе ломиле преко Веронауке. Та-
ко се са променама Влада у Републици Србији благо мењало расположе-
ње и клима.1 После смене Владе Зорана Живковића и преузимања дуж-
ности премијера од стране Војислава Коштунице, видимо одређене про-
мене и по питању Верске наставе (ВН). Негативни ставови у вези са по-
вратком Веронауке у школе постојали су од самог почетка, али од 2005. 
године добијамо један нови моменат. Чедомир Јовановић у свом интер-
вјуу, који су пренели сви медији, износи неке „поверљиве детаље“ у ве-
зи са Веронауком. Он ће тада изјавити како је веронаука плата Цркви за 
њено ћутање у вези са испоручивањем Милошевића на Видовдан 2001. 
године.2 Од тог времена, ВН се третира не само као опасност за секулар-
но друштво, већ и као продукт једне срамотне трговине. То је био потез 
којим би се ВН етикетирала не само као опасност за демократско друшт-
во него и као „издаја“ за све оне који су испоручивање Милошевића до-
живели као издају. Овим гестом и тумачењем, Јовановић је успео да на 

1 Пример новина БЛИЦ 7.9.2003: Верска настава приказана позитивно, кроз текст о екс-
курзији у Грчку верске наставе „Пут кроз земљу љубави“. 16.7.2003. „Распуст у црквеној порти“ 
о летњој школи веронауке, изузетно позитивно. 2004. нема готово ни једног текста посвећеног 
веронауци.

2 Већина медија објављује и деманти СПЦ у вези са овим изјавама Чедомира Јовановића. 
Дневне новине Блиц у току 2005. године доносе и коректан интервју са проф. др Драгомиром 
Сандом са Богословског факултета (30.4.2005. „Унесите радост у срца ближњих“), али и текст о 
летњем кампу у Студеници који је описан као користан и добар за децу (17.6.2005. „Деца у 
Студеници“).
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ВН баци мрљу и појача нетрпељивост како оне „друге Србије“ тако и 
оне „патриотске Србије.“ Био је то двоструки ударац којим је овај ин-
тервју покушао да удружи снаге свих оних који би сада били спремни 
да се боре против ВН, а следствено томе и против СПЦ и било каквог 
друштвеног утицаја цркве.

Поред овога, ишчитавајући дневне и недељне новине у Србији при-
мећујемо једну очигледну ствар - постојање мале или готово никакве 
заинтересованост за предмет Грађанско васпитање, његов кадар, обуку, 
задовољство деце и квалитет наставе тог предмета. Целокупна пажња 
је била фокусирана на Верску наставу у свим њеним аспектима. Кроз 
овај рад покушаћемо да систематски изложимо, колико је то могуће, 
аргументацију коју су штампани медији износили у вези са ВН. Нарав-
но, ово није свеобухватно дело, него ће се одредити пре свега на времен-
ски период од 2003. до 2013. године. Почетну годину узимамо као сим-
боличну јер означава промене које ће наступити после убиства премијера 
Ђинђића који је сигурно једна од најзаслужнијих личности за повратак 
Верске наставе у систем образовања Републике Србије.

Аргументацију која се појављује у медијима поделили смо у неко-
лико делова:

1. Секуларно друштво
2. Домаћи и страни терен
3. Агресивни и непримерен језик
4. Идеолошка матрица мржње
5. Вера-љубав-разум
6. Прећуткивање – идеолошки конструктивизам

1. Секуларно друштво 
Аргументација коју ће кроз медије градити опоненти Верске наста-

ве темељи се на страху од угрожавања секуларне државе и одвајања црк-
ве од државе. Није нам намера да овде излажемо све теорије о секуларној 
држави,3 али је свакако очигледно да већина аутора не разликује појмове 
секуларно и секуларизам,4 где други појам означава антицрквену идео-
логију. У савременом свету постоји неколико принципа на којима по-
чивају секуларне државе које бисмо могли поделити у три типа:

3 Иван Маркешић, „Секуларна држава и кршћанство,“ у књизи: Хришћанство у 21. веку, 
прир. Драгољуб Б. Ђорђевић, Предраг Стајић, Драган Тодоровић, Нови Сад/Лесковац/Ниш: 
Прометеј, Лесковачки културни центар, ЈУНИР, 2014, стр. 297-311

4 Иван Цвитковић, „Кршћанство пред изазовима 21. стољећа“, у књизи: Хришћанство у 21. 
веку, прир. Драгољуб Б. Ђорђевић, Предраг Стајић, Драган Тодоровић, Нови Сад/Лесковац/
Ниш: Прометеј, Лесковачки културни центар, ЈУНИР, 2014, стр. 121.
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Рас тко Јовић

А) Концепт дистанциране неутралности – Француска, 
приватни простор.

Б) Концепт јавне неутралности5 - Немачка, Хрватска, Шпа-
нија, Италија, Пољска… Црквама је допуштен приступ јавним 
институцијама. Сарадња између цркве и државе је регулисана 
Уставом (Немачка), Конкордатом (Шпанија, Италија), или за-
конском регулативом (Пољска, Мађарска, Литванија, Кипар)6

В) Концепт државне цркве – Грчка, Данска, Велика Бри-
танија, Финска.

Очигледно је да не постоји један универзални модел на територији 
Европе, као што не постоји ни на нивоу целог света.7 Другим речима, 
сам секуларни модел допушта да буде контекстуалан разликујући се од 
земље до земље. Неопходно је познавати ове чињенице пре него што се 
на било који начин уђе у разговор о односу држава према верским зајед-
ницама, па сходно томе и Републике Србије и СПЦ. 

Године 2009. БЛИЦ објављује два изразито антицрквена текста. Први 
текст који износи нарочито негативан став према Цркви, поткрепљен 
аргументом секуларне државе, излази 13.3.2009: Сукоб црквених кано-
на и државне политике, а потписује га Слободан Вучетић. Исти аутор 
15. априла 2009. објављује још један текст о неопходности одвојености 
цркве и државе, Стари и „нови“ стубови Србије. У овом тексту, као и 
много пута до сада, секуларно друштво се идентификује са антицркве-
ним друштвом. Дакле, мишљење аутора оваквих текстова је да Црква 
нема шта да тражи у јавној сфери, којој припада и политика. Очевидно 
је да су људи који пишу о секуларном друштву још увек уграђени у по-
четне теорије које је још давно Џон Лок8 изнео, а по којима држава бри-
не за добробит грађана, а Црква за спасење појединаца. У таквом кон-
цепту, уистину за Цркву нема места у политици. Трагична је неупуће-
ност писаца таквих редова јер заборављају да Џон Лок развија своје тео-
рије на Западу, где су друштвена превирања потпуно другачија, у сенци 
изузетне моћи Римокатоличке Цркве и на позадини страшних верских 
ратова који су трајали тридесет година, остављајући страшне ожиљке 
на друштву. У нашем контексту, православна црква никада није била 
моћна нити независна да би самостално спроводила насилну политику. 
Са друге стране, док је на Западу Римокатоличка Црква делимично од-

5 Иван Маркешић, „Секуларна држава и кршћанство,“ у књизи: Хришћанство у 21. веку, 
прир. Драгољуб Б. Ђорђевић, Предраг Стајић, Драган Тодоровић, Нови Сад/Лесковац/Ниш: 
Прометеј, Лесковачки културни центар, ЈУНИР, 2014, стр. 306.

6 Konrad Raiser, Religion, Power, Politics, Geneva: WCC, 2013, стр. 47-48
7 Исто, стр. 41-60
8 Žan Boberi i Mišlin Milo, Laiciteti bez granica, Loznica: Karpos, 2011.



УВ ОД У А НА ЛИЗУ БИБЛИОГРАФИЈОМ ОБРАЂЕНЕ ГРАЂЕ

206

говорна за поробљавање својих поданика и неслободу, дотле су се пред-
ставници Православне Цркве на овим просторима борили за слободу 
свог народа, јер су били интегрални део народа, а не посебна каста.9 Све 
ово би било потребно да се има у виду, тј. да Црква није санаторијум за 
индивидуе, него позвана да сведочи алтернативно друштво и алтерна-
тивне односе међу људима.10 Царство Божије о којем говори Христос 
није Царство индивидуа, него заједница. Секуларно друштво означава 
раздвајања, али у том раздвајању се не стварају баријере и блокови, као 
што то није нигде у ЕУ. Уосталом, довољно је погледати само моделе 
секуларних друштава у ЕУ па да нам ствари буду јасније.11 Међутим, по-
ред неразумевања и преузимања старих модела и матрица, имамо и тек-
стове који су поприлично увредљиви негирајући било какав значај СПЦ 
за културу. Тако БЛИЦ (11.01.2009) објављује интервју са проф. Рајићем 
који, између осталог, закључује како је: „СПЦ безначајна институција с 
тачке гледишта развоја Србије“.12 Вероватно је проф. Рајић био сметнуо 
са ума све личности српске културе које су истовремено биле епископи, 
свештеници, монаси. Или је заборавио на све школе које су подизале 
српске владике у данашњој Војводини или пак све оне који су се борили 
да Србија буде слободна и да се тако остваре основне претпоставке за 
културни развој.13

Са друге стране, ДАНАС у два наставка објављује текст који у истом 
духу напада одвојеност Цркве и државе. Тако се у два дана (10.4.2003 и 
11.4.2003. ДАНАС На удару црквеног национализма/Претензије на мо-
рални и идеолошки монопол у друштву) Хелсиншки одбор за људ ска 
права обрачунава са Црквом. У тексту се каже: 

Процес редефинисања односа цркве и државе започет је 
увођењем веронауке, као конфесионалне наставе, у државни 
васпитно-образовни систем. Веронаука је напречац уведена у 
основне и средње школе, уочи почетка школске 2001/2002. го-
дине путем Уредбе Владе Србије (јул 2001), упркос јаком отпо-
ру јавности, такорећи без икаквих кадровских и програмских 
припрема и уз грубо кршење републичког и савезног Устава. 
Важећи Устав прекршен је вишеструко почев од самог начела 

9 Учешће свештенства у ратовима за ослобођење. Наводимо као преглед увид у значај СПЦ 
у ратовима за ослобођење: Предраг Пузовић, Прилози за историју СПЦ 4, Београд: ПБФ/ИТИ, 
2014, стр. 58-78

10 Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy and Political Theology, Geneva: WCC Publications, 2012. 
11 Општи преглед држава ЕУ: http://politicsreligion.eu/separation-of-church-and-state-3/ 
12 БЛИЦ 11.01.2009 
13 Растко Јовић, „Историјат верске наставе,“ Верска настава у београдским школама, прир. 

Слободанка Гашић-Павишић, Славица Шевкушић, Београд: ПБФ ИТИ, 2011, стр. 78-89; али и: 
Богољуб Шијаковић, Александар Раковић, Универзитет и српска теологија, Београд: ПБФ/
ИТИ, 2014.
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одвојености цркве од државе, преко флагрантне повреде про-
писа о приватности верских уверења као и слободе савести, до 
фактичког укидања верске равноправности признавањем права 
на верску наставу само оним конфесијама које су изреком по-
бројане у Уредби. Одмах након уласка у државне школе, Црква 
је ушла у Војску Југославије. Уследио је захтев да Богословски 
факултет уђе у састав државног Универзитета, као и питање по-
вратка црквене имовине.

Није ли више него упитно да једна организација која има само не-
колико чланова, својим утицајем добија чак два текста у листу ДАНАС 
и при томе износи чињенице које су нетачне или, у најмању руку, зло-
намерне. Напада се конфесионална веронаука која постоји у толико 
других држава ЕУ14; ЕУ којој представници ових организација толико 
теже. Начело одвојености цркве и државе апсолутно нема и не мора да 
буде у вези са овим питањем. Секуларно друштво је састављено од веру-
јућих и неверујућих чланова и сви су равноправни чиниоци друштва, 
тј. сви плаћају порез држави. Са друге стране, непрестано се школи оду-
зима васпитна улога, а намеће само образовна, тј. стицање знања. За-
страшујући раскорак који се ствара између васпитања и образовања, тј. 
између етике и знања, јесте одвајање знања од појма добра.15 Кроз ис-
торију смо већ видели како се завршавају овакви експерименти, као што 
каже Стефан Цвајг описујући двадесети век: „Никада се до наших дана 
човечанство као целина није својим држањем више приближавало со-
тони, нити по својим остварењима Богу“.16

Хелсиншки одбор 2003. године већ напада и саму могућност да Бо-
гословски факултет буде део Универзитета, па се сходно томе и држава 
оптужује да крши начела секуларности. Аутори текстова које ДАНАС 
објављује не желе да говоре о било каквом историјском континуитету, 
нити о томе да је управо Богословски факултет био не само део Универ-
зитета већ и један од његових оснивача 1905. године па све до његовог 
насилног избацивања 1952. Нажалост, кроз овакве текстове се смишљено 
жели избрисати било какав историјски значај СПЦ, а њено прогањање 
и избацивање у току комунизма се не помиње или игнорише. Тако до-
лазимо до овог текста по коме је Црква узурпатор јер јој се враћа њена 
сопствена имовина?! Она је узурпатор јер се факултет враћа на Универ-

14 Ирска, Аустрија, Немачка, Грчка, Хрватска, Пољска, Португалија, Италија, Бугарска, Шпа-
нија, Мађарска, Чешка, Словачка, БиХ. 

15 Паненберг говори о опасности одвајања слободе од начела добра у модерном секуларном 
друштву које то исто друштво одводи у бесмисао, Wolfhart Pannenberg, „How to Think About 
Secularism”, First Thing 64, June/July 1996: 27 – 32.

16 Stefan Cvajg, Jučerašnji svet, Beograd: Ethos, 2009, str.8. 
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зитет, а Верска настава постаје факултативни предмет чиме се гарантује 
да ничија права неће бити кршена, права на слободу вере и савести. 

ДАНАС даље преноси и саопштења Социјалдемократске омладине 
која тражи да се црква држи свога тора, тј. да се не меша у политику. У 
децембру исте године објављен је текст Патријарх и АВНОЈ (1.12.2003.), 
као и саопштење ЛСВ Грубо мешање цркве (4.12.2003.) где се напада 
право патријарха да каже било шта у вези са ситуацијом у земљи. На-
жалост, ово само говори колико људи који говоре о цркви не знају ниш-
та о њој или је своде на обичаје и сујеверје које се тиче само индивидуе, 
а не заједнице, па им је свакако несхватљиво какав политички моменат 
Црква уопште може да поседује. Са друге стране, Црква нема право да 
буде равноправни члан друштва, исто право које се не оспорава нити 
најмањој НВО организацији.

По истој матрици недељник НИН 24.4.2008. објављује текст Неше 
Илића Црква и држава. Тако у тексту, аутор између осталог каже:

Није ми јасно како ће се на часовима биологије објаснити 
еволуција и принцип природне селекције, за које су научни до-
кази ван сваке сумње, да би се у истој школи на часовима веро-
науке учило да је Бог створио свет за 6 дана (седми дан му је 
требао да се одмори јер се, како Библија тврди, уморио радећи 
првих 6 дана), а да и не говоримо о осталим нелогичностима у 
причи, као на пример да је Бог створио дан и ноћ другог дана 
стварања света, а сунце и остале звезде четвртог дана, итд. Како 
ће овакве лекције да ојачају академски ниво школа у Србији? 

Неопходно је указати да је за православну веру наука вековима би-
ла комплементарна и неопходна активност људске слободе.17 Другим 
речима, „наука је облик мишљења, религија је начин живљења“.18 Ради 
се, стога, о два пута потраге за истинама у свету, научним и религијским. 
Говоримо, дакле, о два различита, а никако два непријатељска пута: „два 
подједнако вредна напора људског духа!“19

Ако ствари овако поставимо, тада ће нам бити јаснији проблем који 
се непрестано намеће, а то је наводна некомпатибилност религије и на-
уке у вези са теоријама о настанку света, космоса и човека. Библија је 
пре свега религиозна књига, књига која нам саопштава религиозне ис-
тине на један посебан, поетичан и метафоричан начин. Језик Библије 

17 Јован Зизјулас, Догматске теме. Нови Сад: Беседа, 2001, стр. 37-102
18 Đuro Šušnjić, „Nauka i religija“; u Vera-Znanje-Mir (173-183). Beograd: Beogradska otvorena 

škola, 2005, стр. 177.
19 Исто, стр. 182. 
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није језик науке, па тако ни циљ Библије није да нам саопштава научне 
истине, него вечне и ванвремене истине људске егзистенције, односа са 
Богом и другим људима.20 Ванвремена религијска истина за Библију и 
сваког верника јесте да је Бог створитељ света и човека. То је истина која 
је непроменљива. Оно што је променљиво и што није компетенција Би-
блије јесте начин на који Бог ствара свет. Ако желимо да знамо ко је 
створитељ света, тада за религиозног човека Библија даје одговор да је 
то Бог, ако пак поставимо питање на који начин Бог то чини онда се 
морамо обратити науци, а не Библији. Религијска и научна истина не 
само да нису у супротности, него су допуњују, јер одговарају на разли-
чита питања и различите потребе људског бића. И невероватно је како 
се од свих лекција акценат ставља на еволуцију као највећи проблем, и 
као да се читава вера исцрпљује у еволуцији (од хиљада страница у Би-
блији, стварању света је посвећена само једна!) 

Месец дана касније објављен је нови текст Зашто у Србији? (22.5. 
2008.) од истог аутора (Неша Илић). Аутор наново потврђује елемен-
тарно непознавање стварности. Додуше, тада већ немамо дијалог него 
насумично нападање. Да би дијалог имао смисла, потребно је имати 
одређени ниво познавања теме или је барем пристојно доучити. Тако се 
може написати и како је хришћанство агресивно јер „позива на смрт 
каменовањем сваког ко покуша да конвертира хришћана у неку дру-
гу веру (5Moj 13,6). Цитат из Пете књиге Мојсијеве свакога ко се иоле 
разуме у Библију оставља без текста. Наиме, откуда хришћани у Старом 
завету?! Није нам циљ да овде полемишемо са сваким аутором, али је 
значајно да уочимо како су медији готово од почетка до краја нападали 
постојање Верске наставе у образовном систему Србије аргументима 
секуларне државе. При томе су, и поред грађе и чињеница, „секулари-
сти“ потпуно игнорисали податке које су имали. Још је значајније да су 
секуларну државу доживљавали као антитеистичку, а не религиозно не-
утралну. Религиозна неутралност била је заштићена факултативношћу 
предмета чиме он никоме није наметнут, него се појавио као равнопра-
ван избор у „тржишној утакмици“. 

2. Домаћи и страни терен 
Позитивно вредновање веронауке у иностранству,  

        али не и код куће

Друга врста проблема са којим се суочавамо када гледамо медије и 
њихов однос према Верској настави (ВН) јесте њихово писање о ВН у 

20 Лазар Милин, Научно оправдање религије: Постанак света и човека (Том. IV). Београд: 
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1985, стр. 172.
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државама у окружењу или дијаспори. Поред силних замерки и текстова 
које наша средства информисања непрестано објављују нападајући Црк-
ву и ВН, извештавање о иностранству има потпуно другачији тон. На 
Веронауку у дијаспори се гледа са изузетним симпатијама. Тако НИН/
БЛИЦ/ПОЛИТИКА 20.9.2003. извештавају о православној гимназији у 
ХР као и увођењу православне веронауке! Уочљив је невероватан рас-
корак између домаћег и страног вредновања Верске наставе. Такође, 
ме дији су били пуни хвалоспева о верској настави у Јоханесбургу (Црна 
деца ускликнула с љубављу, ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 12.2.2006., Прослава 
савиндана и у јужној африци, БЛИЦ 5.2.2006.), САД (Православље на 
енглеском, ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, 9.10.2003), Аустрији (Вера чувар иден-
титета, 2007). Међутим, када дођемо на домаћи терен, иза часова веро-
науке вребају само опасности. 

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ објављују 9.11.2003. текст Враћање имовине, 
обнова баштине у којима доносе позитивне извештаје о православној 
веронауци у ХР, враћању имовине, али и православном војном свеш-
тенству. Вера чувар традиције је још један текст објављен у ВЕЧЕРЊИМ 
НОВОСТИМА (15.10.2007) који говори о веронауци у Аустрији, а затим 
се врло корисно наводи како та настава изгледа у Европи: 

Конфесионални тип верске наставе (веронаука је могући 
изборни предмет) преовладава у: Ирској, Аустрији, Немачкој, 
Грчкој, Хрватској, Пољској, Португалији, Италији, Бугарској, 
Шпанији, Мађарској, Чешкој, Словачкој и БиХ. У Великој Бри-
танији и Данској је конфесионална веронаука замењена рели-
гијском културом… Неконфесионални тип наставе спроводе 
Шведска, Шкотска и делимично Швајцарска. 

Док се у оквиру државе Србије кроз штампу спроводе најразличитији 
напади на ВН, постојање исте у иностранству се подржава и поздравља. 
Изузетак је дневни лист ДАНАС који не бележи нити позитивне аспек-
те ВН у иностранству. 

3. Агресивни и непримерен језик
У току 2006. године ДАНАС објављује реаговања и писма, па тако 

преноси и писмо извесног Милоша Станојевића (Повика на храмари-
ну, 9.2.2006) који се жали на „храмарину“ и „неуставно и присилно уво-
ђење веронауке“. Иако у почетку (2003) медији покушавају да изврше 
притисак на државу како би ВН била избачена из образовног система, 
нешто касније, увиђајући да је то тешко изводљиво, покушавају да „пла-
ше“ грађане Србије. Веронаука је ту „насилно“ уведена како би од Србије 

Master
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направила клерикалну државу која се враћа на ратне стазе у стању 
крхког мира. 

Милош Станојевић у свом писму напада поштанске маркице којима 
се помаже изградња Храма Светог Саве на Врачару. Ово не би било ни-
мало чудно када би у држави Србији заиста имали, као што то попис 
каже, 85% православних. Међутим, управо ти „православни“ се буне, 
јер, према њиховом мишљењу, у нашој земљи има и других вероиспо-
вести које би требало да поштујемо. Аутор овог текста није у стању да 
уочи о каквом капиталном пројекту се ради, тј. Храм може да буде ре-
презент нашег града или ругло нашег града (ако доживотно остане „неи-
зграђена црква“). Такође, језик писма сада се заоштрава и постаје све 
екстремнији. Тако имамо израз да је куповина маркица „харач“, турски 
термин којим се означавао порез царевини која је окупирала Србију и 
њоме владала неколико векова. Црква се поистовећује са Османском 
Империјом, иста Црква која је изгубила велики број свештеника и мо-
наха од руке те исте Царевине. Циљ оваквих текстова јесте да се Црква 
прикаже као насилна, као она која поробљава народ. Тај „харач“ купо-
вином поштанске маркице је био симболичан у новчаном смислу, па 
већ из тог разлога беспримерно га је поредити и звати „харачом“. Даље 
се у тексту уводи још један термин екстремног језика, а то је „насилно“ 
увођење веронауке. Занимљив је овде обрт који аутор, а и медији преко 
њега, уводе у јавни дискурс. Веронаука за све оне који се боре против 
ВН никада није „насилно“ избачена (иако историјски то јесте био случај 
1952.), нити је, по њима, икада представљала део нашег образовног си-
стема. Историјске чињенице показују супротно - ВН је увек била део 
система образовања, а тек последњих педесет година то није била. Од-
суство свести о историјском континуитету целокупну историју посма-
тра до сопствене младости. Овакво брисање историјског памћења које 
медији провлаче кроз разне текстове јесте опасна теза која време „реал-
ног социјализма“ посматра као модел по коме би требало све да се рав-
на, док је свака друга епоха „насиље“ над нашим друштвом. 

Стога је, природно, „насиље“ увек само у једном правцу, тј. увек када 
Црква нешто уради. Пошто у историјском не-памћењу сличних аутора 
Црква није имала своје место у било ком сегменту друштва реалног 
социјализма, осим можда у затворима21 и музејима, тада њен уплив ван 
ових добро утабаних стаза и не може бити ништа друго него насиље и 
упад у друштво. Зато је и логично да за ове мислиоце помоћ за изградњу 
храма буде „харач“, док је враћање веронауке у школе „насиље“. Годи-
нама се буџет Републике Србије празнио на разне стране, на помоћ Пар-

21 Саво Б. Јовић, Утамничена Црква: Страдање свештенства Српске православне Цркве од 
1945-1985, Нови Сад: Православна реч, 2012. 
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тизану и Звезди, разним Аренама и сличним објектима, али и многим 
другим пројектима – новац свих пореских обвезника. Нити сви највијају 
за ове клубове, нити сви воле спорт. Па ипак, сви смо учествовали у то-
ме. Уколико се будемо делили само по томе ко шта жели, тада нећемо 
направити нити једну грађевину која ће бити израз свих нас, јер ће увек 
постојати група у оквиру целине која то не жели. Али господин Ста-
нојевић каже, „има људи који нису верници“. Нико не спори постојање 
атеиста, којих по попису из 2011. године има 1.11%.22 Међутим, уколико 
бисмо применили овакве аргументе, то значи да бисмо морали увек па-
зити на сваки промил, како се неко не би нашао увређеним или повре-
ђеним. Постоји добар део Београђана који скоро никада не иду до Новог 
Београда, али су од њихових пара градили Мост на Ади. Има људи који 
никада неће крочити у Арену, али су је од њихових пара градили и тако 
у недоглед… Партикуларност која се заговара, постаће у будућности ви-
рус који нагриза бригу за заједницу и солидарност, растачући је у ек-
стремни индивидуализам.23 Иако је сасвим јасно да овакви аргументи 
не могу издржати иоле озбиљнију критичку анализу, њихово нагла ша-
вање има за циљ да покаже величину црквеног насиља која, тобоже, не 
само да угрожава друштвени систем, него угрожава и права других. Дру-
гим речима, Црква самим својим постојањем као да вређа друштво у 
Србији јер изазива непоштовање других. Слична аргументација се не 
користи за разне организације или политичке партије. Кроз исти текст, 
аутор примећује како се без свештеника „ништа не може у овој држави 
урадити.“ Уколико би неко читао овакав приказ, а без познавања стања 
у Србији, помислио би да је на сцени нека врста православног Техерана. 
У стварности, међутим, ситуација је потпуно другачија. Србија је пре-
плав љена сујеверјем, а не клерикализмом. Уосталом и сам термин кле-
рикализам који се толико често користи у нашим медијима нити једном 
није на ваљан начин проучен. Јер да је тако, врло лако би се дошло до 
чињеница да Србија нити је клерикална, нити то може бити.24 Сам појам 
и његово коришћење има за циљ пре свега да уплаши људе и нагласи 
„насиље“ кога би они као друштво требало да постану свесни. Више се 
ВН не избацује из школе, сада се њоме идеолошки плаше људи.

На овоме се не заустављају напади на Верску наставу. У тексту Срам 
гради нас Милоша Живковића (ДАНАС, 23.1.2006.) спомиње се „по-
штански харач“, али се и напада улога епископа Порфирија у Радио-

22 http://popis2011.stat.rs/
23 Charles Taylor, A Secular Age, Massachusetts/London: The Belknap Press of Harvard University 

Press Cambridge, 2007, pg. 423-505
24 Слободан Г. Марковић, „Клерикализам у Србији: Привид или стварност?“, у књизи: Crkva 

i država, Београд: Nova srpska politička misao, 2007, 63-77



213

Рас тко Јовић

дифузном савету. И овде се кроз веронауку види идеолошка опасност 
за српско друштво, јер је ту изражена жеља СПЦ за доминацијом над 
свим сегментима друштва. Напади имају градацију, од повратка ВН у 
школе до тога да је Црква преузела све улоге у друштву. Иако је потпуно 
јасно да Радиодифузни савет Србије нема значајнија овлашћења, дово-
љан је разлог само партиципирање једног црквеног лица у њему да се 
на исти скрене пажња и искористи као повод напада на Цркву, али и ВН 
као колатералну штету. 

Недељник ВРЕМЕ 12.1.2006. доноси размишљање Теофила Панчића 
Светосавска претплата у којем он напада „храмарину“, али и неспо-
јивост секуларне државе са веронауком. Пошто се ради о врсном нови-
нару, али и изузетно образованом човеку, тада нам је јасно да се овде 
ради о острашћеном нападу на СПЦ који нема толико везе са чињени-
цама секуларне државе. Господин Панчић је у односу на остале задржао 
једну врсту пристојности, па је тако поштанске маркице којима се по-
маже изградња Храма назвао „храмарина“, а не „харач“ као други. Ли-
нија напада је готово идентична, угрожавање државе, њене религиозне 
неутралности и „храмарина“ као нека врста присиле и насиља над гра-
ђанима Србије.

На сличном трагу је и текст Бошка Јакшића у ПОЛИТИЦИ (29.2. 
2012.) који излази 6 година касније. Наиме, кроз текст Веронаука као 
системски ДНК аутор поново проблематизује веронауку и секуларну 
државу. Али Јакшић иде и даље, па тако на основу једног примера даје 
уопштене закључке: 

Зашто би мали муслиман славио Светог Саву? Како ће се 
осећати мали Јеврејин када његови другови у разреду уче да је 
„Јеврејин убио нашег бога”? У Србији сваки други ђак који се 
определио за веронауку учи како да пали тамјан, а не историју 
светских религија. Не зна шта је хришћанска шизма, али га пла-
ше да му бог неће заборавити жваку залепљену за клупу и да ће, 
могуће, због тога горети у паклу.

Колико је истраживања спровео господин Јакшић пре него што из-
носи овако дубоке закључке? Мали муслиман не мора да слави Светог 
Саву, али би било пожељно да га поштује јер живи у земљи Србији и 
Свети Сава је значајан за историју и културу земље у којој он живи. За-
што би то било спорно? Зар нас мултикултурализам не учи да поштујемо 
или макар толеришемо друге или то изгледа да поштовање увек иде 
према другима, а никада према нама. Ствар је идеолошки много дубља, 
јер се указује на то да Црква заправо представља реметилачки фактор 
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када год да се појави у друштвеном систему.25 Са друге стране, наше 
вредности се постављају као вредности које вређају другог (Свети Са-
ва), док туђе вредности (нпр. ЕУ вредности) јесу део вредносног систе-
ма који би нам свима помогао и који је свима прихватљив или би бар 
морао да буде прихватљив. Оваква врста ауто-шовинизма26 јесте вред-
ност по себи, док је Црква са својим светитељима и те како упитна вред-
ност јер потенцијално и готово увек вређа другог. 

4. Идеолошка матрица мржње
Нове друштвене околности од 2004. године и преузимање дужности 

нове Владе РС у којој је премијер Коштуница као да су променили и 
реторику напада на Верску наставу. Пошто директни напади више не 
дају резултата, сада се јавност у Србији припрема за други напад који 
није ништа мање бруталан, али је много перфиднији. Сада се више и не 
напада веронаука по себи, иако ће и ти напади још дуго фигурирати, 
него се оштрица мача помера ка конфесионалном усмерењу веронауке. 
Прича о религијском образовању у односу на конфесионално само је 
још једна тенденција глобализма, а нама је примереније да издејствујемо 
контекстуализам који је својствен нашем простору. Наша историјска 
искуства са црквом нису онаква каква су имали европски народи да би-
смо одбацили конфесионално изучавање религије. Иако, ако погледамо 
ЕУ и данас многе њене чланице не одустају од принципа конфесионал-
ног изучавања. У току 2004. године излази текст Жудња за доминацијом 
(10.3.2004.) Небојше Попова који одбацује фашизам и нацизам кроз 
призму одбацивања веронауке и академика који заговарају национално 
освешћивање народа. Кроз ироничан текст, аутор као да тврди да је Ср-
бија немоћна да се одбрани од фашизма и шовонизма, док ВН види као 
део исте идеологије.

Следеће године ДАНАС у свом издању од 13.4.2005. (Верујете ли да 
је увођење веронауке резултат политичке нагодбе Ђинђићеве Владе 
и челника Српске православне цркве?) доноси текст који, по ко зна 
који пут, покушава убацити тезу о политичком доношењу одлуке о уво-
ђењу веронауке, а да се при томе не говори објективно о историјским и 
европским вредностима о којима други говоре. У августу се објављује 
реаговање наставника Мирослава Младеновића под насловом Посејано 
семе мржње (17.8.2005). Аутор закључује:

25 Више о овоме: Иларион Алфејев, Православље и савременост, Хришћански културни цен-
тар др Радован Биговић, ПБФ Свети Василије Острошки, Београд/Фоча, (2014), стр. 89-103.

26 Поучан текст о аутошовинизму, Мухарем Баздуљ, „Белешка о аутошовинизму“, http://www.
politika.rs/rubrike/kolumna-nedelje/Beleska-o-auto_sovinizmu.sr.html 
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Тако данас имамо црквену државу, уместо секуларне, па је 
свуда и на сваком месту свештеник. Свако ко је желео добро деци, 
нацији и држави, предлагао је да се у школама уведе предмет 
Историја религија, уместо веронауке. Друго, у свим демократ-
ским државама црква је одвојена од државе, а код нас је то само 
на папиру, док је у животу све подређено цркви. Надам се да ће 
разум и мудрост надвладати у Србији и убудуће проблеме мла-
дих решавати на прави начин, никако на улицама и судовима.

Зачуђујуће је да се закључци до којих М.М. долази изводе из чиње-
ница које се заправо подразумевају. Једна од њих је да сви људи који су 
против ВН имају „гносеолошки монопол“ над остатком друштва, те они 
„знају“ и „желе добро деци“. Оваквом се изјавом дисквалификује свако 
ко се не слаже са изнетим ставом да је онај који „не жели добро деци.“ 
Аутор се поставља дакле не само као неко ко има монопол на знање27, 
него и монопол на етику и морал. Другим речима, ВН се представља као 
традиционална вредност, а традиционалисти су дакле „необразовани“ 
људи који нам не желе добро. Уместо њих, грађани треба да изаберу оне 
који „знају“, а то знање је реципрочно добробити. И поред тога што је 
насиље у школама у порасту, а знање у опадању, људи који се залажу 
против ВН „схватају“ да је она погубна за децу?! Сам образовни систем 
по себи није упитан, иако је и без ВН образовни систем био у тешком 
стању, а „добробит деце“ готово да никада није била циљ оних који су 
спроводили разне реформе образовања. Стога постаје јасно да је главни 
циљ оваквих напада „напад по себи“, а не систематско уочавање про-
блема. Па ипак, оваквим текстовима се не отвара само проблем секу-
ларне државе, него се и сама добробит деце ставља под знак питања, али 
и њихово сазнање уколико имају ВН. Тиме је ВН не само нешто што 
нарушава систем секуларне државе, него је и погубна по ментално здра-
вље деце, али и њихово свеукупно образовање. 

Не би требало да се троше речи на оповргавање ових ставова, посеб-
но става да у свим демократским држава постоји одвојеност Цркве и 
државе, пошто није тако чак ни међу чланицама ЕУ (Грчка, Данска, Ве-
лика Британија, Финска). Оно што аутор чланка посебно истиче јесте 
конфесионалност Верске наставе као супротност њеном општеобра-
зовном моделу. У образовном систему Републике Србије друге религије 
се већ изучавају кроз поједине наставне предмете (историја, географија, 
социологија).28 Оно што изгледа као неопходност јесте управо квали-

27 Иларион Алфејев, Православље и савременост, Хришћански културни центар др Радован 
Биговић, ПБФ Свети Василије Острошки, Београд/Фоча, (2014), стр. 114.

28 „Настава Науке о религијама може да се уведе као факултативни предмет, али никако као 
замена за веронауку. Наука о религијама би била ништа друго него огољено изучавање религија 

Master
Sticky Note
државама
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тетније упознавање са религијом која је у темељима наше историје, кул-
туре и етике. Кроз такво упознавање деца ће већ од малих ногу много 
боље да препознају и вреднују своје, али и туђе. Без добре основе у по-
знавању сопствене традиције, не звучи убедљиво да ће се код деце раз-
вити нека врста толеранције у додиру са другачијим. Многи аутори су-
протстављају конфесионално изучавање веронауке са општеобразов-
ним. Намеће нам се питање да ли је конфесионално изучавање вере су-
протност вредностима општег образовања? Другим речима, да ли кон-
фесионално изучавање вере не представља и није у функцији општег 
образовања? У случају православног катихизиса то би конкретно зна-
чило следеће: изучавање Православља, које би било од помоћи у бољем 
разумевању уметности, књижевности, сликарства и музике насталих на 
нашим просторима немају општеобразовну улогу?29 Све су ово питања 
и изазови о којима би могло да се дискутује на једном далеко озбиљнијем 
нивоу. 

Аутор истовремено у веронауци види и могући извор потпиривања 
нетрпељивости и насиља између припадника различитих вероиспове-
сти, на шта и наслов његовог чланка упућује. За међунационалну мржњу 
се првенствено окривљује СПЦ, истовремено заборављајући да смо пре 
страшних ратова имали на делу педесет година интернационализма и 
борбеног антинационализма који су и довели до сукоба. Занимљиво је 
да аутор не увиђа ту нелогичност у својим ставовима. У времену пред 
настанак сукоба већина грађана Србије се изјашњавала као атеисти,30 па 
онда када је почео сукоб постао је најкрвавији до тада. Није потребно 
говорити о тадашњим лидерима Срба који, част изузецима, нису имали 
никакве везе са Православљем, сем неколико фотографија са Па три јар-
хом. Друштво је тада било атеизирано, а Црква није ни постојала као 
друштвена сила. Како онда објаснити све сукобе који су уследили ако не 
непознавањем себе и страхом од другог? Верском наставом се сада за-
страшују грађани, плаше их новим сукобима, ратовима и фашизмом. 
Од ВН која би требало да буде избачена из система образовања до ВН 
која својим постојањем није ништа друго него генератор мржње и су-
коба. У тако тмурном сагледавању, овакви и слични аутори, доводе до 
тога да сваки читалац помисли како је једини логичан след догађаја 

без икакве везе са практичним животом“: Радован Биговић, Црква и друштво, Београд: Хилан-
дарски фонд при Богословском факултету СПЦ, 2000, стр. 89. 

29 Као један од задатака Православног катихизиса се наводи изграђивање способности „дуб-
љег разумевања и вредновања културе и цивилизације“ као и разних области стваралаштва: 
Игњатије Мидић, Православни катихизис: Приручник за наставнике основних и средњих шко-
ла, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003, стр. 6.

30 Mirko Blagojević, „Religiozna Evropa, Rusija i Srbija: juče i danas; Argumenti empirijske evi-
dencije: slučaj Srbije,“ Filozofija i Društvo 2008/3, str. 235-257
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укидање ВН, нешто што је по себи разумљиво. Више се она не напада 
директно, него кроз причу о идеологији и опасностима која она са со-
бом носи. 

5. Вера-Љубав-Разум
У току 2005. године ДАНАС објављује реаговање извесног др Зора-

на Стокића (9.11.2005. Романтичарске религиозне утопије). У свом те-
ксту, др Стокић је ипак отворенији у свом захтеву да је веронаука непо-
требна и самим тим било би пожељно укинути је. Аутор закључује: 

Србија је болесна од религијских метафизичких тврђења, 
идолатрије и сујеверја. Сматрам да они који данас, после свих 
голгота кроз које смо прошли, и даље хоће да нас уче да мора да 
влада љубав (па макар она била и хришћанска), а не разум, за-
право и даље отварају пут онима који хоће да владају помоћу 
мржње. Емпиријска је чињеница да љубав као таква није у стању 
да доведе до решења конфликата, нити је у стању да подстиче 
непристрасност и толеранцију, а то је зато што се не може во-
лети апстрактно (предмет љубави може бити само конкретан). 
Уместо подстицања емоција као државног програма, Србији је 
данас више него икада потребна владавина институција које су 
под строгом контролом разума, емпирије и критичког мишљења.

Искључив став аутора потпуно гуши љубав и супротставља је раз-
уму, а затим и саму веру подређује критичком мишљењу. Питање је ка-
ко ће аутор овакав рововски став да помири са силним научницима који 
су били верујући, међу њима конкретно и особито Православни (нпр. 
Михајло Пупин)? Да ли и Пупин није имао разума? Тешко је разговара-
ти и водити дијалог са острашћеним људима, али још теже са људима 
који желе да разговарају о нечему о чему, очигледно, мало знају а при-
том се свог незнања чак и не стиде. Тада ствари постају много компли-
кованије. Читајући овакве радове, очекивали бисмо да су људи вере не-
ка врста хипика која шета унаоколо без разума и говори о љубави? Да 
ли ико може да поверује у то? Живот је много сложенији и оно што ве ра 
жели да укаже јесте управо баланс између разума, добра и љубави. Оно 
што је разумно не мора нужно бити добро и обрнуто. Да ли је разумно 
скочити и ризиковати сопствени живот да би се неко спасио? За особу 
која скаче то је крајње неразумно. Али управо некада таква искакања из 
нормалности разума доносе најхрабрија и најплеменитија дела. Ко је 
икада тврдио да је религија против разума? Сујеверје јесте, али религија 
није. Подсетимо се бројних великих хришћанских мислилаца којих има-
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мо од почетка хришћанства и којима би тешко могли да приговоримо 
како немају разума или да су разум суспендовали у корист религије.

6. Прећуткивање – идеолошки конструктивизам
А) обмањивање јавности
Лист ДАНАС 23.11.2006. објављује текст Садржај неприлагођен де-

ци који је потписао Милан Антонијевић, извршни директор ЈУКОМ-а. 
Текст је заправо отворено писмо тадашњем министру просвете Вукса-
новићу. Представницима ЈУКОМ-а су се, наводно, обратили родитељи 
деце првог разреда основне школе због непримереног текста у часопи-
су „Светосавско звонце“ који се дели као додатни материјал на часови-
ма веронауке. Наиме, „Светосавско звонце“ је издало текст о судбини 
младог руског војника који се и по цену смрти није одрекао Христа пред 
Чеченима. И док би се о прилагођености приче за ученике првог раз-
реда и могло разговарати, са закључцима овог текста никако. Иако при-
ча говори о руском војнику који мирно прихвата смрт, али се не одриче 
своје вере, дотле аутор закључује како текст позива на мржњу, насиље 
и нетрпељивост! Пред целокупном агресијом имамо поуку смирености 
и трпљења, али и праве вере. На који начин су интерпретатори из ЈУ-
КОМ-а то протумачили као изазов државном миру и миру деце? Лист 
ДАНАС у току 2006. године не само да појачава нападе на СПЦ него и 
ВН постаје слика агресивног удара на државни систем.

Данас када имамо интернет готово на свакој страници приказује се 
одрубљивање главе невиним људима. Новине на насловним странама 
приказују сличне или горе сцене које красе сваки киоск и готово сваку 
ТВ станицу. Нисам сигуран да ли је нека организација реаговала на то 
пошто су деца изложена бруталној агресији медија. На крају писма Ан-
тонијевић каже Министру: „Од Вас захтевамо правовремену и приме-
рену реакцију на овакве текстове, јер само на тај начин можете утицати 
да се код деце промовише толеранција, екуменизам и нормалан систем 
вредности, а не бруталности и насиље.“ 

Да ли се насиље промовише тиме што је овај млади војник мирно 
примио своје страдање, што није насиљем узвратио на насиље? Иако је 
мучеништво главни моменат у причи, која у многоме зависи и од интер-
претације вероучитеља, дотле г. Антонијевић види само насиље и опасно-
сти. Ово је само наставак перфидније борбе против Верске наставе која 
је сада ништа друго до идеолошки неподобна, агресивна и рушилачка. 

У току 2007. године, ДАНАС објављује још један чланак Посебан 
третман од Алексеја Кишјухаса (6.9.2007.). Овај текст обилује свим ар-
гументима који су и од раније коришћени против СПЦ и Верске наста-
ве. Међутим, сада се појављује и један нови елемент који се избацује као 
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снажан аргумент, а то је „здрав разум“. До сада је проблем био разум, 
који је еволуирао у „здрав разум“. Дакле, аутор каже како је веронаука 
уведена противно Уставу и противно „здравом разуму“. Тиме се на ин-
директан начин дисквалификује готово 50% популације Републике Ср-
бије. Половина становништва чија деца похађају часове Верске наставе 
прозвани су да у име здравог разума своју децу спрече да на исте иду. 
Овакав гносеолошки фундаментализам или феудализам у оваквим из-
јавама достиже свој врхунац. Порука је иста, више није неопходно на-
падати ВН како би била избачена, сада би требало да се натерају роди-
тељи да сами исписују своју децу, плашећи их да ће она остати „без па-
мети“ уколико похађају Верску наставу. Овако увредљив језик није до-
стојан ни коментара, али га је угледни часопис ДАНАС објавио. Нарав-
но, при томе аутор потпуно непроверено износи чињенице како се имо-
вина која је неправедно одузета „само Цркви експресно враћа“. И сада, 
као и раније, проблем није то што је Цркви имовина одузета, проблем 
је што јој се она враћа. Овакви текстови имају за циљ не да пруже аргу-
ментовану критику, него својим острашћеним наступом претендују да 
представе Цркву као непријатеља народа и добробити друштва. Као да 
аутори ових текстова заборављају да је Црква мученички страдала и 
готово увек делила судбину свог народа. 

Политика „здравог разума“ наставља се и у тексту Опроштај греха 
за Владу Србије Гордане Логар (ДАНАС, 9.3.2009.). И она у свом тексту 
наводи увођење веронауке као неуставан чин за једну секуларну држа-
ву. Ипак, најзначајнија реченица у овом тексту је засигурно: „Највид-
љивији пример јесте тај да је „у миру“, после ратовања и убијања, уведе-
на веронаука, макар као изборни предмет у државне школе што се фи-
нан сирају из државних буџета, од свих пореских обвезника.“ Дакле, ја-
сно је да је убијање и ратовање некако скопчано са веронауком и то на 
најнегативнији могући начин. Веронауке није било у школама пре 1990. 
године, није је било ни током деведесетих – тј. није је било нити пред, 
нити у току свих ратова и убијања. Какве онда везе може имати верона-
ука са свим тим? И поново се на неки начин ауторка дискриминаторски 
обраћа свима чија деца иду на часове ВН, као и према свим колегама 
вероучитељима који часно и савесно обављају свој посао. Јасно је да овај 
став представља веронауку као катализатора убијања, ратова и насиља. 

Недељник ВРЕМЕ 30.8.2007. године објављује коментар под нази-
вом Поповање неком радовање (Теофил Панчић) у којем се аутор жа-
ли на тадашњег министра Лончара који похвално говори о порасту ђака 
који похађају веронауку. Таква критика може бити потпуно оправдана 
и нико не спори право г. Панчићу да изнесе свој став. Захтевати од ми-
нистра да буде религијски неутралан, што тражи г. Панчић, није нешто 
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што је спорно – напротив, разумљиво је. Међутим, оно што је спорно 
јесте закључак да се због таквог министра просвете Доситеј „окреће у 
гробу“. Аутор као да не зна или не жели да зна где је Доситеј сахрањен 
и како је Доситејева школа имала предмет Црквеног појања. Свако до-
бронамеран када чита Доситеја схватиће да он није нападао веру у Бога, 
него је нападао сујеверје које се представља као вера. Сам Доситеј је 
ос новао прву богословију у Београду, а умро је као монах јер се тога 
никада није одрекао, док се његов гроб налази испред улаза у Саборну 
цркву у Београду. Другим речима, критичари ВН својим апсолутним 
ставовима и непомирљивошћу нису спремни да прихвате како људи у 
прошлости нису имали ставове какви им се са временске и идеолошке 
дистанце приписују. Напади на Цркву у маниру острашћености нису 
били својствени људима у прошлости јер су имали свест о историјском 
континуитету и поштовању и поред критике коју су упућивали, а то је 
нешто што данашњи критичари немају. 

У току 2013. године, лист ДАНАС доноси још два текста у вези са 
Верском наставом Пионири у мантијама (24.4.2013.) и Црква пред зе-
маљским законом (27.4.2013.). Пионири у мантијама поставља као зак-
ључак да црква држи комплетну државу у шаци: „Црква је изнад држа-
ве у сваком погледу. Или још боље, држава је стављена у службу цркве.“ 
Чланак Црква пред земаљским законом на готово идентичан начин 
поставља проблем државе којом влада црква. Да би Црква владала др-
жавом, она би морала бити изузетно моћна економски и у том смислу 
потпуно независна, а не би молила за помоћ и плаћање пензија свеш-
тенству. Такође, оно што свакако остаје нејасно, јесте да критичари ВН 
нити после десет година нису спремни да ураде једно озбиљније истра-
живање31 којим би доказали погубни утицај ВН на друштво и децу. Ти-
ме би могли да добију добре аргументе за своје нападе. Очевидно је да 
таква истраживања нису спроводили из страха да се у пракси неће пот-
врдити оно о чему они причају и пишу. Много је једноставније и удоб-
није конструисати стварност и на основама тога градити аргументацију 
и нападе. 

31 Истраживања је спроводио Педагошки институт и није утврдио негативан утицај на децу: 
Верска настава у београдским школама, прир. Слободанка Гашић-Павишић, Славица Шев-
кушић, Београд: ПБФ ИТИ, 2011. Такође, имамо истраживање Зорице Кубурић: „Реализација 
Верске наставе у основној и средњој школи“, Верска настава и Грађанско васпитање у школама 
Србије, прир. Снежана Јоксимовић, Београд: Институт за педагошка истраживања, 2003, стр. 
96-125.
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Б)  Неизношење егзактних резултата у истраживањима у вези са 
Верском наставом, које би новинарима пружило много јаснију и 
прецизнију слику 

Уместо одређених опипљивих испитивања, политичка сцена се у 
Србији бавила, а и даље се бави, етикетирањем као најбољим средством 
дискредитације противника. Исти они који су се борили за демократију 
и слободу, уместо дијалога баве се непримереним одбацивањем свакога 
ко им се не допадне. Тако, 12.6.2003., ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ доносе текст 
Кочница за Европу у којем се каже да је председник ГСС Горан Сви-
лановић оценио да се наша јавност окреће “традиционалном упориш-
тима антимодерног, конзервативног и заосталог друштва као што су 
Црква и Војска“. Другим речима, све оно што је најгоре и што упропа-
шћава једно друштво сабрано је и уједињено у Цркви. У оваквој интер-
претацији стварности, ВН није ништа друго него носилац свих најгорих 
вредности – мрачњаштва, заосталости, антимодерности. Наша кочница 
за Европу нису непродуктивност, корупција, мањак инвестиција, пар-
тијско грађење државе и државности? На основу мишљења аутора овак-
вих текстова, кочница за Европу је ВН, тј. Црква и њене вредности које 
воде Србију у заосталост. Данас, дванаест година после овог текста, мо-
жемо се само надати да је време фанатичног евро-ентузијазма прошло 
и да је сада могуће трезвеније и сталоженије сагледати стање ствари. 

Једанаест година касније, ПОЛИТИКА преноси наводно истра жи-
вање Толеранција у Србији (4.5.2013.) које није засновано на било как-
вом реалном истраживању и у коме се каже како је све већи број људи 
за то да се веронаука укине. При томе, овај текст се поново бави кон-
струисањем стварности. Ако заиста све већи број људи не жели ВН, та да 
сигурно не бисмо имали и даље око 50% ученика који бирају ВН. У на-
ставку текста се каже: „Актуелна дешавања у Српској православној 
цркви, поготову оптужбе на рачун владике Василија Качавенде и епи-
скопа врањског Пахомија, резултирала су негативним односом испити-
ваних грађана према учењу веронауке у школама. Наиме, висок је про-
ценат грађана који сматрају да веронауку треба укинути, као што и ве-
ћина грађана не види смисао учења о другим верским обичајима.“ Текст 
износи овакву тврдњу без икакве егзактне потврде и спроведеног истра-
жи вања, што није достојно озбиљније критике. Основни циљ текста је 
поново напад на СПЦ и Верску наставу, заснован на фабриковању ства-
рности и утемељивањем на непостојећим увидима у стварност школе. 
С обзиром на то колико је нападана, Верска настава са 50% деце може 
се сматрати победником. При томе, услови рада са којима се суочавају 
вероучитељи су много тежи од услова њихових колега. Вероучитељи се 
и данас, после готово четрнаест година, запошљавају на одређено време, 
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па су тако сваке године принуђени да праве нове уговоре. У тако нереше-
ном статусу и поред свих напада, већина и даље савесно ради свој посао. 

У ПОЛИТИЦИ Јово Бакић пише текст Премијер, традиција и ве-
ронаука (21.5.2013) где на вешт начин већ у самом наслову жели стави-
ти веронауку у један одређени политички и културни контекст. Став-
љајући речи „премијер“ и „веронаука“ у наслов текста, а с обзиром на 
његово мишљење о премијеру, већ сâм наслов би требало да свима од-
говори где је место веронауци и коме припада. Тако г. Бакић каже: „За-
иста, треба се вратити просветитељству и разуму доступним чињени-
цама да је веронаука у школама била и јесте једна рђава традиција; а 
рђа ве традиције треба укинути.“ И овде имамо позив на разум, тј. на 
схватање да је веронаука неразумна. Ваљда то не би требало да увреди 
све оне грађане који мисле другачије као и младе средњошколце који 
сами бирају веронауку. Такође, које су то егзактне чињенице које гово-
ре да је веронаука рђава за једно друштво? Сама увреда у тексту није 
то лико проблематична, колико логичка конструкција без доказа. Наи-
ме, одакле г. Бакићу емпиријски докази за чињеницу да је „веронаука 
рђава за једно друштво“? Недостатак чињеница јесте оно што плаши у 
свим наведеним текстовима, наговештавајући да се овде не ради о ар-
гументованим критикама, него о острашћеним нападима. Тиме аутори 
сами себе дисквалификују стављајући се на идеолошке позиције, а не 
позиције аргументације. 

Недељник ВРЕМЕ доноси у вези са веронауком интервју са Владе-
том Милином, сарадником у Институту за педагошка истраживања, који 
је говорио о истраживању у вези са Верском наставом. Разговор долази 
под насловом Ђаци су задовољни (Јелена Јоргачевић 5.8.2010.) и указује 
на позитиван тренд у вези са Верском наставом. Истраживања која је 
овај институт урадио објављена су касније као монографија: Верска на-
става у београдским школама, прир. Слободанка Гашић-Павишић, Сла-
вица Шевкушић, Београд: ПБФ ИТИ, 2011. Занимљиво је да резултате 
ових истраживања медији свесно заобилазе, иако је оно обављено од 
стране Института за педагошка истраживања, а не неке црквене уста-
нове.32 Сви напади на Верску наставу никада се не позивају на једино до 
сада доступно истраживање, јер им резултати сигурно не би ишли у при-
лог. Стога смо и поднаслов овог дела рада и назвали „Прећуткивање - 
идеолошки конструктивизам“, јер сви поменути текстови који крити-

32 Значајно истраживање у вези са планом и програмом ВН: Православни катихизис као 
обавезни изборни предмет у основној и средњој школи: Евалуација програма и компетенција 
наставника, Београд: завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013. Од тада 
Комисија Светог Архијерејског Сабора, од 14. септембра 2014. године донела је одлуку да се што 
хитније уради нови план и програм који би био достављен Министарству Вера. 
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кују ВН заобилазе било какво истраживање које је спроведено у вези са 
ВН. Игноришући емпирију, они конструишу идеолошку матрицу којом 
се служе како би дисквалификовали Верску наставу. 

Уместо закључка
Очигледно је да су штампани медији у Србији у периоду од десет 

година несразмерно много писали о Верској настави у односу на Гра-
ђанско васпитање. Исто тако, Верска настава је много више била на 
уда ру критичара и кроз њу су се ломиле и идеолошке, али и политичке 
битке. Од првих текстова у штампи који су били за избацивање верона-
уке, временом се прелази на апеловање за добробит деце и нападе који 
би требало да плаше грађане Србије и да самим тим доведу до одбаци-
вања овог предмета, како од родитеља тако и од ђака. Показали смо да 
су напади почели од тога да ВН потпомаже мржњу, сукобе, ратове, а 
за тим и да се противи здравом разуму. Оно што оставља мучан утисак 
јесте оскудност оних који су се устремили против постојања веронауке, 
јер су све нападе концентрисали на концепт секуларне државе. И поред 
неких других настојања, секуларна држава је једини аргумент који су 
великодушно користили, без снаге да оду даље од тога. Сваки пут када 
би аргументација кренула у другом правцу, тј. у покушају да „покажу“ 
колико је веронаука штетна, аутори су само показивали, можда и не-
свесно, колико заправо не знају о вери и колико је Веронаука суштински 
потребна у нашем образовном систему. Оно што они приговарају Ве-
ронауци, нажалост, није веронаука, него оно што они мисле да она јесте 
– сујеверје, магија, обичаји, мрачњаштво, назадњаштво. На овим осно-
вама они конструишу своје аргументе, без иоле озбиљнијег увида у сам 
план и програм ВН. Да су бар летимично погледали програм, увидели 
би како је много више окренут теолошком егзистенцијализму, а никако 
не обичајима, магијама, сујеверју и сл. Своје незнање они су уградили у 
своју представу о вери, па, сходно томе, и у сам предмет. Магијске радње 
и сујеверје спадају у ствари које се тичу нашег несвесног, а таква веро-
наука и таква вера уистину немају шта да траже у јавном простору. Ме-
ђутим, вера је одбацивање сујеверја и тиче се нашег свесног, тј. тражи и 
захтева од нас да у складу са вредностима наше вере живимо и изгра-
ђујемо свет у свом свакодневном животу. Стога, вера се итекако тиче 
јавног живота, а самим тим и политике.33 Оно што у мору критике сва-

33 Лењин је и сам једном рекао да је религија приватна ствар што се тиче државе, „али не и 
што се тиче партије.“ Чак и овде видимо да Лењин јасно увиђа колико вера јесте јавна ствар, тј. 
може да утиче на друштвене процесе и да самим тим се не може свести на сујеверје и индиви-
дуализам. Јер да је тако, религија не би занимала ни партију ни државу. А колико је за саму др-
жаву била приватна ствар сведоче десетине хиљада побијених епископа, свештеника, монаха, 
верника, срушених храмова. Vladimir Ilich Lenin, Collected Works, Volume 10, Moscow 1978., pg. 84.
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како користи, јесу неке смернице које би требало да се узму у обзир, 
по себно приликом израде новог плана и програма. Додуше, о томе су 
већ и сами вероучитељи дали своју реч на испитивању које је спровело 
министарство.34 Медији су кроз одабир текстова стварали слику о пред-
мету, његовим циљевима и постигнућима, покушавајући да обликују јав-
но мњење. Колико год да су наглашавани позитивни аспекти ВН, дотле 
су екстремни и острашћени језик противника то поништавали ства ра-
јући атмосферу нетрпељивости.

Уместо закључка, доносимо текст који су објавиле ВЕЧЕРЊЕ НО-
ВОСТИ 23.8.2013. под насловом Вера на одређен рок. Текст говори о 
нерешеном статусу вероучитеља у Србији и четрнаест година после вра-
ћања Верске наставе у школе. После свих напада и удараца које је Верска 
настава доживела на једном безличном нивоу, овај текст нас подсећа 
да Веронаука није један објекат, него да иза ње стоје неки људи, лично-
сти. Ти људи поред свих проблема са којима се суочавају у свом послу, 
нису до данас успели чак ни да реше свој правни статус. Њихово запо-
слење траје од септембра до септембра. Овај проблем би требало да опо-
мене и државу, али и Цркву, да почну да решавају питање статуса веро-
учитеља који су „ни на небу, ни на земљи“. Решавање статуса означило 
би зрелост и Цркве и државе, као и много бољу и одговорнију селекцију 
кандидата. Можда би тада и критика, барем на кратко, утихнула. 

34 Одлични увиди о Верској настави, њеним проблемима, али и истраживањима: Радомир 
Маринковић, „Будућност веронауке“, Катихета 12, 2014, стр. 6-9




