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УВОДНА РЕч

Даме и господо, поштовани покровитељи и учесници 
међународне конференције Српска Православна Црква 

у штампаним медијима 2003 – 2013 године, представници 
медија и заинтересоване јавности, 

част ми је што могу да се у име организатора – Инсти-
тута за културу сакралног МОНС ХЕМУС обратим свима 
вама речима топле добродошлице и искрене наде да ће наш 
дводневни рад бити успешан и плодоносан. 

Ова Конференција је организована поводом објав љи-
вања велике тротомне библиографије СПЦ у штампаним 
медијима 2003 – 2013 али се она, што ће се видети из излагања 
која су на овом скупу најављена, неће бавити само сПЦ ни-
ти искључиво штампаним медијима. Пошавши од резулта-
та овог истраживања настојаћемо да проширимо аналитич-
ке хоризонте како на тзв. конфесионалном тако и на ме-
дијском плану. 

Израду библиографија подржале су и омогућиле Кан-
целарија за сарадњу са Црквама и верским заједницама ( 
у међувремену преименована у Управу за сарадњу с Црква-
ма и верским заједницама при Минстарству правде Репу-
блике Србије) у оквиру пројекта Позиција СПЦ у српским 
штампаним медијима: религиолошко – политиколошко – 
културолошка студија, на основу пројекта „Унапређење 
верске културе, верских слобода и толеранције“ као дела 
програма „Остваривање сарадње државе са црквама и вер-
ским заједницама“. и Фондација Конрад Аденауер (КАс) 
– у оквиру пројекта: Однос медија и Цркве у периоду од 2003 
– 2013 – има ли шансе за дијалог? На томе им се искрено 
захваљујемо.

Питању комплексног и слојевитог односа Цркве и Ме-
дија Институт за културу сакралног – Монс хемус присту-
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пио је на вишеслојан начин како у односу на методе ис тра-
живања тако и у с обзиром на циљеве које су пред иста по-
стављени. Досадашњи резултати тога су три тома библио-
графија сРПсКА ПРАВОсЛАВНА ЦРКВА У ШтАМПА-
НИМ МЕДИЈИМА 2003 – 2013, Библиографија том I: Блиц 
– Вечерње новости ( Београд 2014) том II: Политика – Данас 
( Београд 2014) и том III: Нин – Време (Београд 2015) који је 
истовремено и зборник аналитичких студија – УВОД У 
АНАЛИЗУ БИБЛИОгРАФИЈОМ ОБРАЂЕНЕ гРАЂЕ – на-
дахнут грађом која је библиографски обрађена.

Целокупан пројекат је изворно замишљен – а овим ску-
пом управо и реализован – у три фазе. Прва је подразумева-
ла израду самих библиографија. Друга фаза обухватила је 
теолошку, религиолошку, социолошку, политиколошку и 
културолошку анализу сабраног и библиографски обра ђе-
ног материјала. Подразумева се да она, због обимног мате-
ријала који је овим библиографијама сабран, обрађен и пре-
дочен, није претендовала на свеобухватност и исцрпност. 
Њени циљеви су били да пре пружи истраживачке путоказе 
и започне одређени дијалог како са ауторима текстова, тако 
и са њиховим читаоцима. Ови резултати објављени као са-
ставни део трећег тома библиографија послужили су као 
својеврстан увод у трећу фазу овог пројекта. Она је зами-
шљена као међународни стручни и научни скуп експерата 
из наведених истраживачких области заједно са онима који, 
у ствари, представљају окосницу целог пројекта: представ-
ницима Цркве и медија. Овде је реч о вама, поштоване коле-
гинице и колеге, који данас седите у овој сали и који сте се 
љубазно одазвали на позив који вам је Монс хемус упутио.

Циљ овог пројекта је двојак. с једне стране он настоји 
да систематским, аналитичким и критичким освртом на де-
ценијско вредновање Цркве у најзначајнијим српским шта-
мпаним медијима покаже заинтересованој јавности како 
ствари изгледају из другога угла, односно да пружи прилику 
да се на једном месту, а поводом различитих, како забележе-
них тако и прескочених, догађаја чује и друга страна. Жеља 
нам је да омогућимо не само други или другачији коментар, 
него да, пре свега, један целовитији и општији оквир у коме 
треба чути ширу и обухватнију анализу писања и рада како 
појединих медија и њихових новинара тако и уређивачке 
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политике одређених листова, измењених приступа до којих 
је понекад долазило са променом власништва над одре ђе-
ним листом и других, сличних а подједнако важних фено-
мена. смисао овакве узвратне реакције своју сврху налази у 
охрабривању једног одговорнијег новинарства, које ће снагу 
и мотивисаност за то црпети како из етичких постулата сво-
је професије тако и из чињенице да и то што они сами буду 
писали и поручивали јавности, може и хоће да буде под-
вргнуто одговарајућој анализи и коментарима. с друге стра-
не, овај пројекат жели да пружи довољно информација и 
увида и самој Цркви на основу којих би се у њој могао раз-
вијати један сензибилнији однос према медијима и њиховом 
значају и охрабривати дух дијалошке отворености и разу-
мевања.

Поред ових, назовимо их условно великих циљева, по-
стоји 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 захваљујући 
пројекту формирана велика електронска база свих објав-
љених текстова о Цркви у наведеном временском интерва-
лу. Уз бибилографије које ће је пратити сви занинтересова-
ни – на првом месту студенти и истраживачи чије су обла-
сти интересовања блиске овој грађи, моћи ће да своја истра-
живања врше преко електронски доступних база на сајту 
МОх-а.

Новинске чланке, осврте, коментаре и белешке сабрао 
је Ebart – medijski arhiv, извршивши: „... услуге пресклипин-
га за период 2003 – 2013 за текстове који су објављени у ли-
стовима Политика, Блиц, Новости, Данас, Време и Нин који 
се односе на српску Православну Цркву.’’ то подразумева 
да је наведени Архив искључиво одговоран за збир текстова 
који се налазе – или евентуално не налазе – у електронској 
бази која је састављена и на основу које су библиографије 
рађене. 

На самом крају треба рећи и то да се у регистрима би-
блио графија појављују званична имена и називи одређених 
организација и институција коју су, као таква, навођена у 
медијским освртима и чланцима. Употреба поменутих на-
зива у овој и двема наредним библиографијама заснована је 
на тој чињеници и жељи да се текстови о њима покажу би-
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блиографски претраживим и употребљивим и ни у ком слу-
чају не имплицира то да се уредници, редактори и при ре-
ђивачи ових књига слажу са њиховом употребом односно 
мисле о њој као правно основаној и канонски легитимној.

Владимир Вукашиновић
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ЗОРАН КРстИћ*

ЦРКВА У сРПсКОЈ ЈАВНОстИ

1. Како смо до овога дошли?

Појам јавности који се појављује у наслову овог огледа се 
може одредити на различите начине. Ја ћу га тумачити 

као отворени комуникацијски форум који је отворен за све, 
сви му могу приступити при чему се актери публици об-
раћају или директно или путем медија. Ипак, и поред тога 
што се Црква а и други актери примаоцима поруке обраћају 
и директно, јавност данас углавном функционише посред-
ством медија који и јесу основна тема нашег скупа.

Лака доступност и једноставна употреба најразли чи-
тијих штампаних и електронских медија чине оквир изван 
кога је немогуће замислити живот савременог човека. При 
томе је њихова снага и утицај на друштвени и индивидуал-
ни живот огромна. У дану, готово у тренутку, медији могу 
појединца да уздигну на највиши пиједестал друштвене по-
хвале, али, исто тако, у тренутку могу да га свргну у најдубљи 
понор друштвеног презрења и одбацивања. Медијски жи-
вот или медијска слика о некоме или нечему је за многе од 
суштинског животног значаја. Исто то можемо рећи за ин-
ституције, друштвене појаве и догађаје. Њихова медијска 
интерпретација пресудно утиче на даље друштвене токове 
и промене. Зато и можемо да говоримо чак и о добијеном 
или изгубљеном медијском рату читавих држава и народа 
или, пак, о нечијој медијској смрти. снага медија је не само 
огромна у савременом друштву већ и неупитна. свако ће се 
данас сложити са тврдњом да су медији изузетно значајан 
друштвени фактор који је немогуће игнорисати.

Међутим, ако је тако лако увидети и детектовати дру-
штвену снагу медија није нимало лако одговорити на пи-
тање како смо до ове ситуације дошли. Који су то друштве-
ни токови омогућили медијима да задобију толики утицај 
на савременог човека који, по некима, далеко превазилази 
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утицај и Цркве и државе, а какав је на пр. утицај телевизије. 
Просечан грађанин србије у просеку проведе између 4 и 5 
сати дневно испред тВ екрана1.

Дакле, прво питање које постављам у овом огледу је ка-
ко смо до овога дошли. Мој покушај објашњења, и то ће 
нужно бити само покушај и тек један од увида у сложена 
друштвена кретања европских друштава са хришћанским 
предањем која се не дају ухватити у једноставне мисаоне 
схеме, се заснива на проницљивим, а понекад и духовитим, 
ставовима једног значајног социолога религије са наших, 
балканских простора, Жељка Мардешића. Његова основна 
поставка у тумачењу је да је процес секуларизације који ка-
рактерише поменута друштва двострук, он не само да секу-
ларизује одређене религијске садржаје већ, истовремено зна-
чи и сакрализацију неких других2. Људско друштво и поје-
динац се непрестано налазе у потрази за светим. тај се по-
рив из човека не може одстранити. такође и простор светог 
не може остати празан. И зато историја европских друштава 
у модерности и постмодерности показује непрекидне то ко-
ве секуларизације једних и сакрализације других садржаја. 

А све је почело потискивањем религијских садржаја у 
приватност и на друштвену маргину онда када они више 
нису могли да обезбеде мир и хомогеност друштва услед 
верских ратова и распада јединства Западне Цркве и када 
су, пре свега науком, доведене у питање основе хришћанства, 
јединство и сигурност, односно свето је требало потражити 
у другим сферама. Простор из кога је истиснута Црква и 
хришћанство сада испуњавају држава и државна политика 
кроз 19. и прву половину 20. века у форми национализма. 
тако су, како духовито примећује Мардешић, политичари 
заузели место свештеника једне нове религије национализ-
ма са свим елементима религије: светиње у виду државе и 
нације, политичаре као жреце, националне хероје са својим 
житијима, прославе и славља националних празника и који 
сви заједно обезбеђују јединство и сакрализацију државе и 
националног. 

Али, точак истовремене профанизације и сакрализације 
се ту није зауставио. Држава и национално нису могли на 
дужи период да задовоље неутаживу људску потребу за све-
тим. Исто оно што су политичари урадили Цркви и хриш-

1 Податак преузет са 
www.b92net 7.10.2015.

2 Željko Mardešić, 
Rascjep u svetome, KS, 
Zagreb 2007., стр. 715 

и даље. Изнесена 
миш љења у вези са 

карактером процеса 
секу ла ри зације се 

углавном заснивају на 
студији „Sudbina 
religije u kasnom 

postmodernitetu“  
у поменутој књизи.
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ћанству десило се и њима. И баш у тој тачки духовне исто-
рије почиње постмодерност са својим крајем „великих при-
ча“ 19. и 20. века и сумњом у све велике институције модер-
ности почевши од државе. Политичари су десакрализовани 
и од пророка нове религије се претворили у ситне бирокра-
те забављене „прагматичним“ стварима. На њихово место 
су у нараслој култури потрошње и хедонизма дошли богата-
ши и богатство, а онда за њима и на послетку и оно што нас 
занима, медији. У наше су дане медији испунили тај про-
стор сакралног и обоготворили сами себе. „После религије 
свештеника, политичара и трговаца сада је на ред дошла 
религија забављача и опсенара. Реч је поближе о новој кул-
тури медија која је повезала цели свет у један јединствени 
систем познанства и домовинства“3. тако медији постају 
незаобилазни фактор друштвене кохезије и средство кроз 
које постмодерно друштво усамљених појединаца спознаје 
себе и своје заједништво. Људско заједништво у постмодер-
нитету тежи да буде посредовано, да се не остварује више 
„лицем к лицу“ већ кроз и уз помоћ техничких помагала и 
медија. сакрализовани медији се тако појављују као искљу-
чиви критеријум, као врховни судија, као једини простор у 
коме обитава истина. чега нема у медијима, заправо и не 
постоји. Историја се на овоме сигурно неће зауставити, а шта 
ће десакрализовати медије остаје нам да сачекамо и видимо.

Као што сам већ напоменуо, овакав упрошћен, схема-
тизован увид у историјске и духовне токове је више него 
мањкав, али, ипак, указује на разлоге латентног неповерења 
које се осећа у односима Цркве и медија. Усудио бих се да 
кажем да то понекад личи на борбу око сакралног простора.

Међутим, на крају овог ретроспективног дела треба на-
поменути једну непобитну чињеницу. Религијске поруке, 
искуства и сведочанства нужно губе неке од својих најдуб-
љих димензија кад прођу кроз медије. таква искуства не трпе 
посреднике. Она „живе“ само у аутентичном људском зајед-
ништву, у миру и без медијске буке. И заправо, тек са овом 
констатацијом почиње разматрање односа Цркве и медија у 
српском друштву. Другим речима, ако не може у потпуно-
сти, вероватно може делимично и ограничено. Из ове пер-

3 Mardešić, исто,  
стр. 713
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спективе посматрано да видимо шта на ову тему кажу Осно
ви социјалне концепције Руске Православне Цркве.4 

2. Социјална концепција Руске Православне Цркве
с обзиром да се ради о највећој православној Цркви и 

њеном званичном документу изнети ставови имају теориј-
ску тежину и релевантност и за нашу средину. На невелике 
четири и по стране под називом Црква и световна средства 
јавног информисања5 у општим цртама се назначује однос 
Цркве и медија. Оно што је на први поглед приметно, сем 
констатације да средства информисања играју све већу уло-
гу у савременом свету, не улази се у дубљу анализу места, 
улоге и начина функционисања медија у савременом дру-
штву. Наглашава се сарадња Цркве са медијима јер они тре-
ба да буду средство преношења поруке Цркве најразли чи-
тијим слојевима друштва. сарадња треба да буде заснована 
на начелима узајамне одговорности што, од стране новина-
ра подразумева веродостојно преношење информација које 
су му стављене на располагање. Констатује се, затим, да у тој 
сарадњи може да дође и до конфликата а да у таквим случа је-
вима могу да буду одговорни и свештенослужитељи и верни: 

Узајамни односи Цркве и световних средстава јавног из
ве штавања понекад се кваре кривицом самих свештено слу
жи теља и верника, у случајевима, например, када се новина
рима неоправдано ускраћује приступ информацијама или у 
случајевима нездравог реаговања на оправдану и корисну кри
тику. Слична питања треба решавати у духу мирног дија ло
га, са циљем превазилажења неспоразума и наставка сарадње.6

И у нашој средини су честе примедбе новинара на овак-
во ускраћивање информација или, чешће, на неблаговреме-
но пружање информација. Животни ритмови Цркве и медија 
су по правилу неусклађени.

У завршном делу Концепције се говори о могућности, 
начину и разлозима прекида односа Цркве са појединим 
медијима.

У суштини, овај текст не изазива готово никакву про-
блематику и утисак је да РПЦ од световних медија очекује 
само коректну сарадњу а да је акценат на медијима који су у 
власништву Цркве. Мора се признати да је РПЦ посебно 
добро развила различите врсте електронских медија.

4 Беседа,  
Нови сад 2007.

5 Исто, стр. 185-189

6 Исто, стр. 188
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Међутим, и поред непроблематичности текста једну ре-
ченицу из текста ћу искористити као повод за образложење, 
по мом мишљењу, кључне проблематике у односима, не са-
мо Цркве и медија, већ и неспоразума на релацији Црква 
шире друштво. Узимам је као пример могућих неспоразума 
у нашем, а не руском друштву. та реченица гласи овако: „Ва-
жно је имати на уму да обавештавање гледалаца, слушалаца 
и читалаца мора да се заснива не само на чврстој приврже-
ности истини него и на бризи о моралном стању личности 
и друштва, што подразумева афирмисање позитивних идеа-
ла, као и борбу против ширења зла, греха и порока“.7 За ак-
тивне чланове Цркве став је кристално јасан, али да ли и за 
целокупну јавност. Овде се одвајам од руске друштвене 
стварности јер она није предмет нашег размишљања и ок-
рећем се нашој ситуацији.

3. Верујући људи и модерно друштво
У савременом, транзиционом српском друштву се могу 

идентификовати елементи менталитета три епохе: тради-
ционалне, затим модерности и постмодерности. За претпо-
ставку је да наше напредовање у евроинтеграцијама значи и 
уподобљавање структуре српског друштва структурама 
развијених европских друштава. транзиција и има такав 
циљ. то даље значи да се српско друштво креће ка моделу 
сложеног, издиференцираног, плуралистичког друштва што 
оно делимично већ јесте, а да напушта моделе и менталите-
те који су карактерисали како традиционална тако и модер-
на друштва. Постмодерно, плуралистичко друштво је дру-
штво без средишта и то не грешком, већ на основу искуста-
ва 20. века када су две велике идеологије, нерелигијског ти-
па, фашизма и комунизма, извршиле хомогенизацију друш-
тава и довеле човечанство до руба пропасти. На рушевина-
ма тог искуства савремени човек различитим друштвеним 
механизмима спречава било коју идеологију, било ког типа 
– религијског или нерелигијског, да постане владајућа, од-
носно превладавајућа. Основна претпоставка таквог ви ђе-
ња је легитимно, паралелно и равноправно постојање раз-
личитих погледа на свет и различитих антропологија, док је 
државни апарат идеолошки неутралан, а законска регула-
тива покушава да задовољи и обухвати све те погледе на 

7 Исто, стр. 185
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свет. савремено плуралистичко друштво (бар теоретски) 
напушта идеју једне друштвене истине и гради себе, из врло 
конкретних и поменутих 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 сво-
јој природи и мимо људског пристанка и слободе, општеоба-
везујуће, већ су све оне равноправне и подразумевају сло-
бодно заступање и изношење у јавном дискурсу. О овој чи-
њеници треба добро да размисле верујући људи и да схвате 
механизме и логику савременог тренутка у односу на плура-
лизам погледа на свет јер тај механизам и њих штити од 
свих будућих, евентуалних, идеолошких прогона. Нико ви-
ше нема никакав идејни монопол, а држава треба да заузима 
став идеолошке неутралности. 

са овог становишта се онда може поставити питање у 
вези са реченицом на основу које сам и почео разматрање 
менталитета постмодерног друштва, а то је: да ли се сви мо-
жемо сложити око тога како ће медији афирмисати пози-
тивне идеале. Који су то идеали? Затим, како ћемо се сложи-
ти око тога шта значи ширење зла, греха и порока. Залагање 
у јавности за постизање консензуса да, давање готових ре-
шења не. Другим речима, најразличитије друштвене групе 
ће врло различито одговорити на постављена питања и то 
верујући људи треба не само да прихвате већ и да подрже да 
би и они сами имали право да јавно износе мишљења и ста-
вове засноване на вери. И управо овакву ситуацију подраз-
умева плуралистичко друштво из чега и црпи свој назив и 
због чега га карактеришемо као друштво без средишта. 
Појачаћу још свој став мишљењем да верујући људи не само 
да треба да подрже овакав друштвени модел већ и да буду 
његови највећи заговорници јер он обезбеђује слободу ве-
роисповести и враћа веру у јавну сферу одакле је, у приват-
ност, била прогнана од стране модерности.

Верујући човек се овде, с правом, може запитати да ли 
то онда значи одустајање од истине. Ако она није једна и 
једина и за све важећа, онда су све вредности релативне што 
би у крајњој инстанци могло да значи издају сопствене вере. 
Ова лекција толеранције је врло тешка за верујуће људе, али 
не само за њих већ, како ћемо видети мало касније, и за мно-
ге представнике медија, само са других позиција. Осврнимо 
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се, накратко, на значење толеранције кроз пример верске 
толеранција а са циљем покушаја давања одговора на тешко 
питање да ли толеранција, не само верска, значи издају соп-
ствене вере, ставова и убеђења.

4. Верска и свака друга толеранција
Етимолошки, толеранција проистиче из латинске речи 

tolerare што значи подносити, трпети. У општем смислу под 
толеранцијом подразумевамо спремност неке особе да под-
носи туђи облик живота, туђу веру или туђи поглед на свет 
иако то представља неку врсту сметње за ту особу (пасивна 
толеранција) или пак, активно подржавати нечији став иа-
ко се он разликује од мог става (активна толеранција). Вер-
ска толеранција се може окарактерисати као, у вери ут врђе-
ни, став према ближњему. Она претпоставља моју веру али 
и веру мог ближњег која је различита од моје, а коју ваља 
толерисати било пасивно било активно. У питањима вере 
она се не односи на изрицање било каквог суда о истинито-
сти неке вере или уверења. то је практичан захтев људског 
заједништва и саживота са људима другачијих уверења и 
другачије вере. Верска толеранција као и свака друга, не 
по креће питање ко је у праву, то питање у оквирима верске 
то леранције остаје нерешено, заправо уопште се не по-
ставља.

Овде се срећемо са још једним врло важним, рекли бис-
мо кључним елементом питања верске толеранције – а то је 
питање истине које се поставља у монотеистичким рели-
гијама. И управо је питање истинитости било и још увек 
јесте у најтешњој вези са верском толеранцијом. Проблем 
можемо да искажемо на следећи начин: има ли заблуда пра-
во на живот и постојање? Ако хришћани непоколебљиво 
верују да је христос, не једна од многих истина, већ Истина 
писана великим почетним словом, није ли онда пожељно да 
се сви, чак и употребом мање или веће силе приведу по-
знању Истине. са друге стране, уколико би се хришћани 
залагали за верску толеранцију или за крајњи исход верске 
толеранције која је апсолутна слобода вере, да ли би то зна-
чило њихово признање релативности сопствене вере и соп-
ствене истине. На крају се целокупна проблематика може 
свести на дилему: истина или индивидуална слобода?
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Одговор на ово питање би, можда, био најлакши уколи-
ко бисмо искључиво остали у оквирима Јеванђеља али када 
у одговор укључимо и друштвене акценте и схватања улоге 
религија у различитим историјским епохама ствари се дра-
матично компликују. 

Религија у традиционалним друштвима има политички 
карактер, у смислу да је једна од њених улога и хомоге ни-
зација друштва зашта су сви владари Истока и Запада у про-
шлости били врло заинтересовани. У таквим се друштве-
ним околностима појављује следеће мишљење: питање вере 
није само ствар појединца већ и заједнице која треба да буде 
јединствена и монолитна. Онда када се повређује принцип 
јединства заједница не само да она има права већ има и оба-
везу да кажњава јеретике или припаднике других вера. Уко-
лико и када дође до конфликта између права заједнице и 
права појединца предност треба дати заједници. 

Модерна друштва по овом, као и по многим другим пи-
тањима имају дијаметрално различит став у односу на тра-
диционална. Она се карактеришу, како смо већ рекли, као 
плуралистичка што и у питањима вере подразумева пре-
вагу индивидуалне слободе над колективом (што је сушти-
на свих савремених људских права) док су према свакој „об-
јективној“ истини скептична. 

И остаје нам сада да коначно одговоримо на постављено 
питање, за верујуће људе можда најважније, а то је да ли они 
могу помирити захтев за истином са захтевом за верском 
толеранцијом али искрено, на основу своје вере, а не на ос-
нову захтева времена које им у овом тренутку не дозвољава 
нетолеранцију према другим људима различитих конфесија 
и вера, а са којима живе заједно. Истина или оно што по-
јединац држи за истинито није ни толерантно ни нетоле-
рантно. Истина никоме није нанела штету. тек наше пона-
шање према ближњему може бити толерантно или нетоле-
рантно. Како је већ наглашено толеранција оставља по стра-
ни питање истинитости нечије вере или става. Она је ис-
кључиво наш однос према другоме који другачије мисли 
или верује. христос је свима који у Њега верују дао нови и 
непроцењиви дар познања Истине и хришћани су дужни да 
тај дар понуде и другима али никада насилно. Истина и на-
сиље нису ни појмовни а ни практични пар који би се укла-
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пао у хришћанско разумевање сведочења и ширења хриш-
ћанства. Истина и љубав према ближњему јесу тај појмовни 
пар и највиши гарант верске толеранције. 

У односу на проблем односа између истине и личне сло-
боде и става давања приоритета личној слободи у односу на 
објективну истину, а у складу са савременим друштвеним 
акцентима, за хришћане треба да буде неупитан јер је ду-
боко јеванђелски. Приступ Истини је немогућ изван личне 
сло боде и личног пристанка.

По мом мишљењу, претензија на апсолутну истинитост 
сопствених ставова у јавности је и узрок кључних неспора-
зума Цркве и исте те јавности. А све се врло једноставно 
може решити ако у сопствене ставове уметнемо додатак – 
ми верујемо да…, на основу наше вере сматрамо да…, у 
складу са Јеванђељем мишљења смо да… и сл. Овакав начин 
изношења ставова не подразумева потребу хомогенизације 
друштва по традиционалном моделу, а што чине искази по-
пут српски народ.., сви ми… и сл. И оно што је најбитније, 
не подразумева политичност коју носи свака хомогени за-
ција, а истовремено се и показује уважавање оних који друк-
чије мисле. толеранција, у назначеном смислу, је претпо-
ставка успешног изласка Цркве у јавност.

5. Друга страна проблема
Међутим, верујући људи су тек једна страна проблема. 

Друга су, од стране медија, новинара или других актера, 
пречесто фаворизовани, такође, идеолошки ставови, али из 
периода модерности. то су добро познати ставови о Цркви 
као друштвено дестабилизујућем фактору, о вери којој није 
место у јавној сфери, о секуларној држави, и то не идеолош-
ки неутралној и схваћеној као сервис грађана, већ, напро-
тив, као кључном и активном носиоцу идеологије секула-
ризма. Из перспективе плуралистичког друштва не постоји 
никаква разлика између ставова који се ослањају на мента-
литете традиционалног друштва и ставова утемељених на 
секуларизму. И једни и други су идеолошки, политични и не 
могу полагати право на апсолутну истину.

У анализи о питању абортуса у нашој јавности која је 
саставни део овог пројекта8 колегиница Јоцић и ја смо уста-
новили управо ову идеолошку подлогу која је извор пред-

8 Види гордана Јоцић, 
др Зоран Крстић, 
„ставови Цркве о че-
доморству (абортусу) 
у медијима“, у Српска 
Православна Црква у 
штампаним медијима 
20032013, Београд 
2015. стр. 155-165
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расуда о Цркви и остатак једне претходне епохе. У том сми-
слу ни модернисти, баш као ни традиционалисти са својим 
сном о златним епохама које ће се вратити, нису научили 
лекције духовне историје савременог друштва. А основна 
лекција коју треба да савладају је да се модерност са својим 
просветитељским духом и бескрајним поверењем у људски 
разум исцрпела у Аушвицу, гулагу и голом отоку, показујући 
колико и људски разум може бити друштвено разорна снага 
а не само верски ратови са којима је почела епоха модерно-
сти. Као што сам већ рекао, баш из ових историјских раз-
лога савремено плуралистичко друштво позива све у сферу 
јавности, без обзира на порекло и корен убеђења и ставова, 
али са основном претпоставком толеранције и залагања за 
опште добро. тако се, по мом скромном мишљењу, нето-
леранција у српској јавности појављује као основни про-
блем већине актера само из различитих идеолошких упо-
ришта, а која потичу из различитих, али подједнако оконча-
них историјских епоха.

На крају, уместо закључка, јер не знам какав бих закљу-
чак извео сем да се сусрети и прилагођавања Цркве и медија 
настављају са неизвесним резултатима, желео бих да ука-
жем, опет на основу пројекта, свим службама у Цркви, а 
посебно теолозима, да у јавности готово да нема озбиљних 
и кључних хришћанских тема. Оне само спорадично уђу у 
фокус јавности тек када се повежу са неком секуларном те-
мом као на пр. са економијом и проневерама или луксузом, 
са скандалима или, пак, са савременом човеку омиљеним 
темама животне среће, здравља, дијете и кулинарства. суш-
тинска тематика хришћанства је за медије неинтересантна. 
Ово видим као изазов и прилику за нашу теолошку мисао.
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FrANO PrCElA

KAtOlIčKI vjErNIK PrEd IZAZOvOM 
AKtUAlNOg StANjA 

U HrvAtSKIM MEdIjIMA

Samokritičan pogled na primjeru prijedloška za ekumenski razgovor 
„Memorandum“ (1641.) Jurja Križanića

Uvodna napomena: Sudjelovati na konferenciji u Srbiji 
za mene osobno nije samo jedan od mnoštva simpozija 
za koji mi je spremiti predavanje. Nije to ni samo jedno 
od pregršt putovanja u neku drugu zemlju. Putovati u 
Beograd za mene znači u prvom redu otisnuti se na eku-
mensko hodočašće – premda ovaj susret nema eksplicit-
no ekumensku tematiku. Naime, svako istinsko eku-
mensko nastojanje u prvom redu je preispitivanje svog 
biti autentičnim kršćaninom. Stoga ovim predavanjem 
želim pokušati odgovoriti dvijema izazovnim zadaćama: 
s jedne strane iz perspektive katoličkog vjernika iznijeti 
nekoliko načelnih razmišljanja kako se odnositi prema 
aktualnim (vjerujem ne samo!) hrvatskim medijima, te 
s druge strane prethodno spomenuto je ujedno i indirek-
tni ekumenski dijalog – a jedno i drugo ima za orijenta-
ciju upravo dijalošku platformu („Memorandum“) iz 
pera hrvatskog teologa jurja Križanića.

I. Crkva i mediji
Želeći upozoriti na važnost medija kardinal Carlo Maria 

Martini kao milanski nadbiskup dvije je pastoralne godine 
(1990-1991) u svojoj nadbiskupiji posvetio sredstvima društve-
nog priopćivanja. Za tu prigodu napisao je dva pastirska pisma o 
odnosu Crkve prema medijima: „Effata – Otvori“ i „Skut ha-
ljine“1. Prisjećajući se nastanka svojih pastirskih poticaja kardi-
nal je jednom prigodom rekao kako je dugo razmišljao i konzul-
tirao stručnjake kao i pojedine svećenike na temu odnosa Crkve 

1 vidi npr. talijanski 
tekst: http://www.odg.
mi.it/node/236 
(2.12.2015.) odnosno 
slijedeći osvrt: Ivo 
Balukčić, Medijski 
navještaj riječi Božje, u: 
Glas Koncila (Zagreb)  
6. 9. 2009., br. 36 (1837).
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i medija. „tako mi je jedan od mojih svećenika, do čijega sam 
mišljenja puno držao“, navodi kardinal Martini, „kad sam mu 
iznio namjeru da želim napisati pastoralne poslanice o sredstvi-
ma društvenog priopćivanja između ostalog rekao: ‘Svakako na-
glasi da sve zlo dolazi od medija!’“

Međutim, kardinal Martini se ipak odlučio za posvema 
drukčiji pristup navedenom napetom odnosu Crkve i medija. 
Nije želio intonirati svoje poslanice pod negativnim predzna-
kom, „nego“, piše Martini, „sam želio istaknuti više pozitivnu 
stranu. Masovni mediji, u različitosti svojih jezika (riječi, slike, 
zvukova, gesta, emocija…) mogu biti potencijalne zastori, šatori 
u kojima riječ se ne ustručava boraviti, skut njegova ogrtača 
kroz koji može proći njegova spasiteljska moć. Kao što je skut 
Isusove haljine samo dio tkanine, koja je pomogla da se usposta-
vi kontakt između Isusa i bolesne žene, tako i mediji su sredstva 
a ne cilj, instrumenti, koji mogu sakrivati ili otkrivati, priječiti ili 
omogućavati komunikaciju između osobe i osobe, ali i između 
čovjeka i Boga“, naglasio je između ostaloga kardinal Martini.

tako je, sažeto predstavljeno, reagirao nadbiskup Martini 
pred izazovom poopćenog negativnog javnog mnijenja Crkve o 
medijima u Italiji. vas pak ovdje okupljene zanima kako danas 
prosječni vjernik, katolik u Hrvatskoj vidi aktualno stanje u hr-
vatskim medijima, posebice u odnosu prema Katoličkoj crkvi i 
uopće vjerskim temama. jedno je zasigurno nedvojbeno, Kato-
lička crkva u Hrvatskoj se uistinu ne može potužiti da joj mediji 
ne posvećuju pažnju. Naprotiv! gotovo svakodnevno mediji izi-
đu s nekom udarnom viješću o Crkvi, i to skoro isključivo o nje-
nim službenicima. U središtu medijske brige je izgleda konstan-
ta zauzetost oko predstavljanja Crkve u što lošijem svjetlu. Kao 
da Crkva smeta već po svojoj naravi odnosno zbog svog stava 
provocira. Ako se npr. odlučite pročitati barem ponešto od ko-
mentara na te i takve napise o Crkvi u online izdanjima dobrog 
dijela medija naići ćete na nevjerojatne izljeve mržnje. Nisu to 
argumentirane rasprave, nego je riječ o isključivom govoru i ri-
ječima inkriminiranja.

Ovo do sada rečeno zvuči možda kao neka teorija zavjere, 
po kojoj bi mediji u Hrvatskoj načelno bili protiv Katoličke crkve 
kao takve. Nažalost, ovo nije nikakva teorija, pa ni ona zavjere, 
riječ je o činjenicama. 

Kako dalje? 
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II.  Postoji li danas mogućnost drukčijeg pristupa  
Crkve medijima?

„Štampa je… najoštrija sablja, najglasnija trublja… peta 
sila svijeta. Štampa gradi, mijenja, ruši… Ona sije ideje i s njima 
činjenice. to ona čini dnevno… čitalaštvo novina je dnevno, 
nebrojeno i neograničeno… loše novine mogu ljude baciti u 
zaostalost i nesreću. dobra štampa naprotiv može ljudima do-
nijeti sreću, braniti njihova prava. Ona je danas najkorisnije 
dostignuće svih naroda, posebno malih kao što je naš hrvatski.“ 
Ovaj tekst zvuči kao da je prekjučer napisan a ne prije skoro 
stoljeće i pol. riječ je o komentaru odnosno prosudbi kako me-
dij novine može loše utjecati na ljude i uopće „zdravlje društva“.2 

tekst je napisao Ivo Prodan, svećenik i urednik lista Katolička 
dalmacija. Izgleda da se povijest neprestano ponavlja, a mi jed-
va nešto uspijevamo iz nje naučiti – gledajući npr. aktualni od-
nos naših Crkava prema medijima i čitajući gornji komentar iz 
davne 1883. godine. 

Što nam je činiti? Orkestru nabrajanja negativnoga u medi-
jima, pa i onoga o radu Crkve i uopće o vjernicima kao takvima 
ne namjeravam se pridružiti. time pak nipošto ne želim reći da 
stanje u medijima nije alarmantno – naprotiv. No, kakvu korist 
bismo imali opetovano sebi samima iznositi negativne pojave, ili 
točnije rečeno inkriminirati ionako zabrinjavajuće stanje u me-
dijima? Kakve koristi bi imao govor po kojem bismo zapravo 
samo potvrđivali svoje negativno mišljenje o nekome, u ovom 
slučaju o medijima? Ne samo da bi jedan takav pothvat bio be-
skoristan nego takvo ponavljanje poput mantre ne bi gradilo 
nadu i ne bi uspostavljao most prema tim aktualnim aeropazima 
naših dana. Nadalje, jedan takav pristup u konačnici ne bi ništa 
promjenio osim što bi potpomogao daljnjem rastu izvjesnog 
nekršćanskog duha i ponašanju u nama samima. jednim takvim 
pristupom ne možemo pomoći medijima da postanu bolji u is-
punjanju svoje zadaće, a nama samima (pogotovo nama crkve-
nim službenicima) možemo samo odnemoći u pokušaju življe-
nja autentičnog kršćanstva. tražiti da se promjeni odnos medija 
prema Crkvi ili čak da se mediji promjene? to bi bio više nego li 
uzaludan pothvat i jednostrano traženje. Iz kršćanske perspekti-
ve promjena svijeta ne počinje traženjem promjene drugih, nego 
obratom kod mene.

2 Citirano prema Mirko 
j. Mataušić, Crkva i 
sredstva društvenog 
priopćavanja, u: 
Bogoslovska smotra 
(Zagreb), 55 (1986) 3-4, 
str. 360-8, ovdje str. 363.
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Pa kako bi to moglo izgledati u odnosu Crkve i medija? U 
svakom slučaju pred izazovom smo traženja novog pristupa, 
kreativnijeg susreta upravo s tim i takvim našim (i vašim!) me-
dijima. Naglašavam, nije nama primarna zadaća riječito tumači-
ti trenutno stanje hrvatskih (ili nekih drugih) medija, nego je 
žurna zadaća djelatno odgovoriti na pitanje kako sresti medijske 
djelatnike tih i takvih (kako opravdano konstatiramo, Crkvi i 
uopće vjerskome nesklonih) medija?

Sve ono relevatno o odnosu Crkve prema medijima (i obr-
nuto) u zadnjih 15-ak godina već je rečeno. tražeći poticaj za 
novi pristup i novi način susreta Crkve s medijima želim vas 
odvesti na jedno neobično (a nekima možda i čudno) putovanje. 
O čemu je riječ?

Poslužit ću se jednim tekstom iz 17. stoljeća. riječ je o eku-
menskom prijedlošku „della Missione in Moscovia“3 hrvatskog 
dominikanca jurja Križanića iz 1641. godine, koji ima svega 12 
stranica i sveukupno 12 točaka. Nakon što sažeto predstavim 
tekst pokušat ću iz njega izvući poticaje – kako dijaloške tako i 
sadržajne – za aktualni dijalog vjernika s trenutnom hrvatskom 
medijskom scenom. Naime, impulsi iz Križanićeva viđenja odi-
jeljenosti među Crkvama i, konačno, njegov prijedlog o pristupu 
zbližavanja i sjedinjenja Crkava i danas su prikladni i aktualni ne 
samo za ekumenski dijalog nego i za druge podijeljenosti, nespo-
razume, kakofonije ili monologe. I još jedna zadnja primjedba: 
čini mi se da su iskustva Srpske pravoslavne Crkve s ovdašnjim 
medijima slična našima, utoliko se nadam da bi ova razmišljanja 
mogla biti korisna i vama. 

III.  „Memorandum“ J. Križanića kao primjer pokušaja  
(ekumenskog) dijaloga

jedan od pionira na polju zbližavanja kršćanskoga Zapada s 
kršćanskim Istokom nesumnjivo je hrvatski polihistor, domini-
kanac juraj Križanić (1617/8-1683). Naime, već kao 23-godišnji 
pitomac grčkog zavoda sv. Atanazija u rimu, Križanić podastire 
tajniku Zbora za širenje vjere (Congregatio de Propaganda fide) 
Francescu Ingoliju (1622/1649) spis „della Missione in Mosco-
via“. U toj predstavci, obično nazivanoj „Memorandum“ ili 
„Nota“, student grčkoga jezika i teoloških kontroverzija između 
Pravoslavlja i Katoličke crkve vrlo angažirano iznosi osobne 

3 Spis je objavio P. 
Pierling (s nekolicinom 
prijepisnih pogrešaka) 

u dodatku djelu; S. A. 
Belokurov, Jurij 

Križanič v Rossii, 
Moskva 1902, 

Priloženija, 87-106, 
skupa s ruskim 

prijevodom (107-126). 
Mi ćemo se služiti 

izdanjem preuređenim 
na osnovi originala (u 

arhivu: Congregatio de 
Propaganda fide. 
Polonia, russia, 

Moravia vol. 338, fol. 
533-542 v.) 

preuređenim izdanjem; 
Ante Kadić, Križanić’s 

Memorandum, u: 
Jahrbücher für 

Geschichte Osteuropas 
12 (1964) 331-349,  

str. 336-349.
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predodžbe odnosno modus operandi o nekoj idućoj (svojoj!) mi-
siji u vidu crkvenog jedinstva s pravoslavnom Moskvom. ta 
mladenačka „intentio moscovitica“ (moskovska namisao), kojoj 
je Križanić uglavnini ostao vjeran do kraja svoga burnog života, 
prožimala je sve njegove kasnije incijative približavanja i jedin-
stva s ruskim Pravoslavljem.

Nakon uobičajenog oslovljavanja i paušalnog ponavljanja 
svekolikog dosadašnjeg zauzimanja rima za narode pod vlašću 
moskovskog cara Križanić iznosi plan svoje predstavke: „U pr-
vome ću dijelu obraditi osobine Moskovljana. drugi dio pred-
stavlja promatranja koja je poduzeo o. Antonio Possevino o mi-
siji među njima. U trećem dijelu razložit ću, što ja mislim o toj 
stvari.“4

U prvih šest točaka tj. u prvom dijelu, Križanić se osvrće na 
osobine Moskovljana: govori o začecima raskola,5 oslikava neo-
graničenu vlast ruskoga cara i njegovu vladarsku samovolju pre-
ma svojim podanicima u svim segmentima života, zatim se osvr-
će na ponašanje Moskovljana – naglašavajući njihovu pobožnost 
i jednostavnost vjere.6A u petom poglavlju Križanić se ponovno 
vraća na opisivanje tzv. zapažene brižnosti velikoga kneza7 u 
ophođenju (posebice) s grcima, ali i drugim strancima, te u za-
ključnom šestom poglavlju prvog dijela, autor se ponovno vraća 
uzrocima zatvorenosti Moskovljana, koja, prema njegovom mi-
šljenju, ima svoje ishodište u neznanju.8

U prve tri točke drugoga dijela Križanić konkretizira mo-
skovsku misiju, osvrće se uglavnom na preduvjete koje treba 
ispu niti budući misionar predviđen za Moskvu. Pri tom ističe 
nužnost službenog poslanja od strane Svete Stolice, te priklad-
nost i osposobljenost dotičnog poslanika. Aludirajući na samoga 
sebe navodi kako za taj pothvat ne treba osoba izvanrednih krje-
posti ili mučenik nego je dosta i jednostavna osoba, samo nek 
nije smutljiva i nek je prije svega dobro informirana što se tiče 
grčkoga jezika i „istočne teologije“.9 Isto tako Križanić opravdava 
prednost slanja pripadnika nekog slavenskog naroda, zbog lako-
će učenja ruskog jezika. Smatra da poslanstvo ne treba imati više 
od pet članova, jednostavno odjevenih, s pratiteljima u poodma-
kloj dobi, koji su iskusni, opskrbljeni potrebnim punomoćima, 
liturgijskim priborom i knjigama za vlastitu uporabu, što sve – 
prema njegovoj procjeni – iziskuje vrlo male izdatke.10 A „glede 
mene, dosta toga je suvišno“11, zaključuje Križanić.

4 Kadić, Križanić’s 
Memorandum,  
nav. dj., str. 336.

5 Kadić, Križanić’s 
Memorandum,  
nav. dj., 336-7.

6 Nav. dj., str. 339.

7 Za ondašnjeg ruskog 
vladara, cara, Križanić 
upotrebljava različite 
nazive: duca di Mos-
covia, Imperio Priceps, 
magnus Princeps, gran 
duca, i dr.

8 Nav. mj.

9 Nav. dj., str. 342-3.

10 Nav. dj., str. 343.

11 Nav. mj.
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Znakovita je činjenica da on upravo u poglavlju „Nešto o 
uvjetima za misionara“, u kontekstu uvjeravanja odgovornih 
u Congregatio de Propaganda fide da, između ostalog, privole 
za tu misiju izabrati njega, iznosi i, današnjim rječnikom re-
čeno, svoj ekumenski credo: „ja ne držim Moskovljane niti 
krivovjercima niti raskolnicima (jer njihov raskol ne proizla-
zi iz oholosti, pravog korijena raskola, nego iz neznanja), već 
ih držim za kršćane koji su jednostavno zavedeni u zabludu. I 
tako mislim da ići među njih, razgovarati s njima, ne znači 
poći propovjedati im vjeru (pothvat koji se ja nikad ne bih 
usudio poduzeti), već znači poticati ih na vrline, na znanost, 
slobodna umijeća.“12

U zadnjem i najopsežnijem poglavlju ovog drugog dijela za-
pravo je riječ o neizravnom dijalogu između Križanića i Antonia 
Possevina (1533-1611). Križanić, naime, govoreći o teškoćama i 
dvoumljenjima kojima može biti izložen misionar u Moskvi od-
nosno rusiji, preuzima navode iz Possevinove knjige „Mosco-
via“13 – ne baš sklona zapažanja o rusima, o njihovoj religiozno-
sti i Crkvi – na koje onda odgovara izlažući osobna razmišljanja 
u pet točaka. Prvo: Stavljajući se na određeni način u situaciju 
pogođenog, tvrdi, primjerice, kako ne namjerava raspravljati s 
rusima ili im spominjati raskol „nego ih samo poticati na vrline 
i zaziranje od poroka“.14 drugo: Navodeći Possevina, slaže se s 
njegovom opomenom onima koji bi se usudili optuživati ruse 
zbog njihovih drukčijih liturgijskih obreda, te iz poštovanja pre-
ma ruskoj rezerviranosti mjesto svoga djelovanja odnosno pro-
povijedanja Križanić ne vidi u crkvi nego na carskom dvoru.15 
treće: Na tvrdnju kako rusi imaju priliku slušati samo negativne 
stvari o katolicima, Katoličkoj crkvi i papi (od strane „trgovaca 
heretika“, kako piše Possevino), Križanić odgovara da se tome 
ipak može stati na kraj pisanjem povijesnih radova, a on je i to 
spreman poduzeti. četvrto: Odlučno se suprostavlja Possevino-
vu nijekanju postojanja neraspadnutih čudotvornih relikvija ru-
skih Božjih ugodnika (gleba, Borisa, monaha Sergeja i dr.), kao 
i njegovu omalovažavanju svetačke prisutnosti u pučkoj pobož-
nosti ruskoga naroda, argumentirajući kako iste svece slave i 
„Uniti ruteni“, koji su im posvetili brojne crkve.16 Peto: Na Po-
ssevinovu tvrdnju da će Moskovljani vrlo teško napustiti svoju 
liturgiju odnosno zamijeniti je latinskom, Križanić odgovara 

12 Nav. dj., str. 342.
13 Ante Kadić, Križanić 

and Possevino – Missio
naries to Muscovy, u: 

Thomas Eekman/Ante 
Kadić, Juraj Križanić, 
nav. mj., str. 73-89; St. 

Polčin, La Mission 
Religieuse du Père A. 

Possevin en Mosco vie, u: 
Orientalia Chris tiana 

Analecta, sv. 150, roma 
1957; Hans Wol ter, 
Antonio Possevino 

(15331611). Theologie 
und Politik im Span

nungsfeld zwischen Rom 
und Moskau, u: Schola
stik 31 (1956) 321350.
14 „Essendo che io non 

pretendo trattare molto 
con questi più semplici. 

Mà pure se mi occo-
rrerà la congi untura di 
farlo, io non ho pensi-
ero di far veruna men-

tio ne dello Schisma, mà 
solamente di esortarli 

alle virtù e mettergli in 
odio vitii.“ Kadić, 

Križanić’s Memoran
dum, nav. dj., str. 343-4.

15 „gravissime plecte-
retur qui de ritibus 
rutenis quidquam 

obloqui auderet [...] non 
havendo io intentione 

di predicar nella Chiesa, 
mà solamnte di star-

mene alla corte.“ Nav. 
dj., str. 344.

16 „Et ancor’i Uniti 
ru teni fanno officii a 

que sti santi, e gli hanno 
dedicato non poche 

chiese“ i vrlo smjelo se 
suprotstavlja ondaš-

njem autoritetu (Posse-
vi no): „laonde non 

occo rre scrupolizare in 
questo, col P. Posse-

vino.“ Nav. mj.
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kako ga to uopće ne zabrinjava „jer je Sveta Crkva već dopustila 
ove razlike obreda i jezika.“17 

Treći dio autor započima slijedećim riječima: „Sada dolazim 
posebno do onog načina na koji bi se, kako sam ja mislio, mogao 
ovaj posao primijeniti u praksi“18, konstatira Križanić odmah na 
početku jedanaeste točke. Naime, uspješno provođenje misije u 
Moskvi Križanić misli ostvariti na sljedeći način i uz ove uvjete:

1. trebalo bi naći neki način da se dođe na dvor velikoga kneza.
2. Nastojati doći u priliku da se često razgovara s njim i zadobi-

je njegova naklonost. 
3. Sačuvati naklonost, te zaslužiti još i priznanja i nagrade. 
4. Biti oprezan u primanju nagrada, kakve god bile. 
5. Ne vrijeđati nikoga od biskupa, plemića ili drugih osoba. 
6. dobiti dopuštenje za tiskanje svojih djela. Ali prethodno ih 

dati na pregled biskupima kako u njima ne bi ostalo ništa 
sumnjivo. 

7. Konačno, uz Božju pomoć iznijeti svoju nakanu.19 

IV.  Kako ispuniti preduvjete za ostvarenje  
„intentio moscovitica“

U posljednjoj, dvanaestoj točki, Križanić daje opsežne odgo-
vore o mogućnosti provedbe navedenih sedam preduvjeta.

Odgovarajući na pitanje ostvarenja prvoga uvjeta naglašava 
da ni u kom slučaju ne namjerava stupiti na teritorij ruskoga 
vladara bez njegova prethodnog izričitog poziva.20 No, da bi po-
stao dostojan poziva odnosno da bi ruski vladar uopće imao ra-
zloga pozvati ga k sebi, Križanić već sada, za svog boravka u ri-
mu, želi: „sastaviti djelo De Historia Christiana koje bi samo 
općenito dotaklo crkvenu povijest drugih naroda, ali zato ne bi 
izostavilo nijedne pojedinosti o prvim počecima, napredovanji-
ma ili nedostacima i opadanjima kršćanske vjere kod svih naših 
naroda [...] K tome, još želim prevesti koje drugo duhovno djelo, 
lako i jednostavno, ali korisno i zanimljivo.“21

dospjevši do ruskog dvora, Križanić na slijedeći način za-
mišlja ostvariti i drugi uvjet, zbližavanje s vladarom. Križanić 
između ostalog drži: „Što se pak tiče drugih povijesti, lijepe knji-
ževnosti i duhovnih dijela, koliko ih mognem prevesti toliko bih 
ih želio objaviti s kneževim dopuštenjem i uz reviziju biskupa, ne 
dotičući uopće kontroverzije u vjeri već samo druge korisne i 

17 Na Possevinovu 
primjedbu: „difficillime 
rutenicum sacrum 
Moschi desererent, aut 
cum latino per-
mutarent, vel ipsi adeo 
graecos nos uti 
permitterent. Quod 
quidem si ad tempus eis 
concederetur, iam 
sedulo esset 
examinandum, num 
quae ex divino vetere 
codice atque ex 
Evangeliis recitantur, 
recte sint versa [...]“, 
Križanić odgovara: 
„Sopra di questo ancora 
io ho poco pensiero, se 
si debbano i Moschi ri-
muovere ò dal rito 
greco al romano, ò dal’ 
uso della lingua rutena 
a quello della greca o 
latina: poiche dalla S. 
Chiesa sono gia 
concedute queste 
diversità de’ riti e delle 
lingue.“ Nav. mj.
18 Nav. mj.

19 radi se o doslovnom 
Križanićevu tekstu svih 
sedam točaka. Nav. mj.

20 Nav. dj., str. 346.

21 Nav. mj.
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ugodne teme [...] Na taj način održao bih i sačuvao njegovu 
blagonaklonost.“22 Svjestan kako pridobijanje i očuvanje vlada-
rove naklonosti na spomenuti način nije opće prihvaćeni kon-
zensus kako ga on zamišlja, postavlja prigovor i odgovara: Even-
tualnu vladarovu suzdržanost ne želi nijekati, ali drži da je ljud-
skoj naravi svojstveno to da „svaki čovjek teži za znanjem i nitko 
ne može ljubiti neznanje“. U prilog tome, Križanić navodi pri-
mjere osoba (kao što su Maksim grk i juraj rizničar) „koje je 
knez sam pozvao zbog njihovih znanja i koji su uživali njegovu 
naklonost“.23

govoreći o trećem uvjetu, svjestan kako spomenuto nije do-
statno za pridobivanje, i štoviše, očuvanje careve naklonosti, Kri-
žaniću se nadalje gotovo nužnim čini postići blagonaklonost i 
„hvaljenjem kneza“, no, nipošto pod svaku cijenu nego „ako on 
to zavrjeđuje“. također smatra prikladnim iznijeti hvale o pot-
hvatima njihovih svetaca i vladara u kazališnim predstavama, 
držeći se pri svemu srednjeg puta, kako ne bi sav trud na kraju 
imao kontraproduktivan učinak24. A što se tiče četvrtog i petog 
uvjeta („Biti oprezan u primanju nagrada, kakve god bile“ i „Ne 
vrijeđati nikoga od biskupa, plemića ili drugih osoba“), Križanić 
se prije svega prepušta savjetima predstojnika Kongregacije; sam 
primjećuje da ipak ne bi bilo loše prihvatiti jednu ili drugu na-
gradu (ili službu, doličnu svećeničkom staležu) kako se u protiv-
nom ne bi izazvala sumnja odbijanjem časti.25

Zatim u uvodu o šestom uvjetu („delli libri da stamparsi“), 
Križanić ponajprije pripominje kako bi se moglo tražiti da ruski 
vladar dopusti osnivanje neke zajednice (congregatione) u kojoj 
bi se mogle prirediti pobožnosti (molitva krunice i duhovni na-
govori) odnosno pokrenuti njihovo tiskanje26, što bi trebalo – 
prema njegovu uvjerenju – naići na pozitivan odjek kod rusa, jer 
oni to nemaju, a istodobno su izrazito pobožni. K tomu Križanić 
nadodaje kako svoje knjige želi tiskati „s kneževim dopuštenjem 
i uz reviziju biskupa.“27

Modus operandi „misije u Moskvi“ Križanić završava po-
glavljem „dell’ ultima impresa“, predlažući: „Na kraju, dakle, 
tolikog zaobilaženja i okolišanja koje bi se moglo protegnuti na 
četiri, pet ili više godina, koliko se već Bogu bude svidjelo, trebat 
će gospodinovom milošću otkriti knezu pravu nakanu. Počevši 
mu zahvaljivati za iskazanu blagonaklonost, veličati njegove vr-
line i poticati ga na slavu i na veća djela. Nagovoriti ga, zatim, na 

22 Nav. dj., str. 346-7.

23 Nav. mj.

24 „Per poter però in 
tutte le dette cose tenere 

sempre il mezzo; o dal 
voler essere lodatore, 

non parer adulatore; o 
dal consigliero non 

diventare un arbitrista 
odiato da tutti.“ Nav. mj.

25 Eventualne nagrade 
za svoj rad namjerava 
potrošiti za siromašne 
ili pak tiskanje knjiga. 

Nav. mj.

26 Nav. dj., str. 349.
27 Križanić navedeno 

argumentira: „Perche 
essendo i Moschi molto 

inclinati alla religione, 
queste si fatte cose nove 

et insolite, non gli 
potranno se non 

piacere“ uvjetovano pak 
„se prima saranno 

approvate dalli 
vescovi.“ Nav. mj. Bez 

sumnje riječ je o 
stavovima koji su, ne 

samo tada, nešto 
nečuveno u traženju 

puta ekumenskih 
zbližavanja.
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rat protiv turaka, zajedničkih neprijatelja kršćana, i pritom izni-
jeti da proročanstva ne pristaju nikome koliko njemu [...], koji 
treba pobijediti Osmanlije [...] I s drugim razlozima pokušat ću 
ga privoljeti na taj pothvat [...] Stoga ću ga moliti da izvoli naložiti 
da se raspravlja i istražuje istina kako bi se postiglo sjedinjenje“.28

Ne samo u kontekstu aktualnih ekumenskih prijepora mo-
gle bi naše Crkve dosta toga naučiti iz „Memoranduma“. čak što 
više, i u drugim okolnostima može nam Križanićev prijedložak 
biti orijentacija i uzor: npr. u kontekstu dijaloškog pristupa s ne-
istomišljenicima. Stoga ću u narednom poglavlju na temelju Kri-
žanićevih načelnih dijaloških stavova pokušati propitkivati od-
nos (ne samo Katoličke) Crkve (u Hrvatskoj) prema medijima. 

V. „Della Missione in media“
Načelno poslanje Crkve je svakim danom iznova odgovori-

ti Kristovu zahtjevu: „Idite po čitavom svijetu i propovijedajte 
Evanđelje svakom stvorenju“ (Mk 16, 15). Mediji pak imaju ulogu 
informirati, obrazovati i zabaviti. U tom kontekstu odgovoriti im 
je između ostalog na pet pitanja (koja počimaju engleskim slo-
vom „w“): tko (who), što (what), kad (when), gdje (where) i zašto 
(why). Križanić u svom ekumenskom prijedlošku ističe da treba 
poći do drugoga, razgovarati s njim, tražiti pozitivno kod svog 
sugovornika, poštivati dostojanstvo (njegova) autoriteta, biti do-
sljedan, a sve pak treba imati za cilj istinu.

Što bi naše Crkve mogle naučiti iz prethodno predstavljenog 
Križanićevog „Memoranduma“ u svom pokušaju susreta i su-
radnje s medijima? je li i kako im je uopće moguće biti sugovor-
nikom te u konačnici navjestiteljem radosne vijesti u kontekstu 
susreta s medijama? U pet koraka ću pokušati aktualizirati Kri-
žanićeva dijaloška načela u kontekstu odnosa Crkve (kao i vjer-
nika pojedinca) prema medijima.

Prvo: Kod Križanića su razvidni kako poštovanje tako i oz
biljnost prema svom sugovorniku s kojim je podijeljen, u suko-
bu. Značajna je činjenica da se (u ono vrijeme) uopće usudio 
samoinicijativno prikazati svoje takoreći studentsko viđenje mo-
gućeg načina dijaloga s pripadnicima druge Crkve; upućujući 
svoje prijedloge upravo osobi koja je definirala i nadgledala 
okvire komunikacije s drugom Crkvom. Križanić slijedi načelo 
uzimanja za ozbiljno i poštivanja druge Crkve kao što želi za 

28 Nav. mj.



30 | Frano prcela

svoju Crkvu, skupa sa sobom samim, da budu od druge strane 
ozbiljno prihvaćeni i poštovani. dakle, ozbilj nost predmeta (je-
dinstvo Crkava) i poštovanje (prema ruskoj pravoslavnoj Crkvi) 
bile su primarne oznake autorove predodžbe o vođenju dijaloga. 

U kontekstu odnosa naših Crkava prema medijima postav-
ljaju se između ostalog npr. pitanja:

Uzmimaju li naše crkve medije ozbiljno? Ne samo 
onda kad pišu, govore o nama i našim sadržajima pozi-
tivno? jesmo li dosljedni u našim stavovima o njima i 
onda kad pričamo o njima u njihovoj odsutnosti? Na-
čelno ćemo se složiti da su mediji i uopće sredstva ko-
munikacije dar, dar za sve – naravno uz predpostavku 
da slijede načela svoje struke (a ne primarno ideoloških 
matrica svojih urednika). jesmo li mi kao institucija, 
slikovito rečeno, „osposobljeni konzumirati“ moderne 
medije? velika većina ljudi u (hrvatskim, pa tako i u 
srpskim) medijima su naši vjernici: Što se dogodilo da 
je došlo do priličnog rascjepa u odnosima Crkve i me-
dija? Želimo li kao Crkva uopće se potruditi ući u trag 
naše odgovornosti za nastalu situaciju? Kako možemo 
iznova sresti medije – s novim poštovanjem i ozbiljno-
šću? Nalazimo se na istom tlu odgovornosti, stoga nam 
je pokazati novo lice Crkve kako bi mediji zavoljeli dru-
žiti se s nama i našim sadržajima!
Od dijaboliziranja medija (pogotovo onih koji nisu skloni 

nama i našim kršćanskim vrijednostima) nijedna strana nema 
koristi. takvim držanjem vrtit ćemo se samo u začaranom kru-
gu. Smijem li možda na ovom mjestu izići sa slijedećom konsta-
tacijom odnosno pitanjem: Nije li možda nepoštovanje temelj-
nih vrijednosti od strane medija u izvjesnom smislu riječi dijete 
naše kršćanske nedosljednosti?

Drugo: Križanićev način prikazivanja svoje „intentio mos-
covitica“ potvrđuju također i njegovu otvorenost. Otvorenost 
očevidna ponajprije iz sustavnosti i izravnosti izlaganja: bez ne-
potrebnih okolišanja ili ublažavanja, odlučnom i jasnom iznoše-
nju svoga osobnoga mišljenja. riječ je dakle o otvorenom govoru 
kako prema postojećim autoritetima u svojoj Crkvi tako i prema 
svojim budućim sugovornicima (rusima).
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jesu li naše Crkve otvorene prema medijima? Ako 
jesu, o kakvoj je susretljivosti riječ? U svakom slučaju, 
nije nama primaran izazov kroz novu (i onu nametlji-
vu!) otvorenost poboljšati sliku Crkve u medijima. Ko-
načni cilj našeg poslanja je naviještanje radosne vijesti, 
Evanđelja, a ne briga oko „fasade“ Crkve! A istinu Evan-
đelja nam je ne samo propovjedati nego nadasve živjeti 
bez okolišanja, kalkuliranja. tek tada ćemo se osposo-
biti postati kompetentnim navijestiteljima – ne u pr-
vom redu istine o Crkvi (kao instituciji!), nego zajedni-
čarima riječi Božje.

Složit ćemo se: današnji čovjek i uopće ljudi su ot-
vo reni za vječno, dakle gladni su Boga. Pronaći njegovo 
lice zasigurno je danas, posebice u medijskoj šumi slika 
i glasova, zahtjevnije nego li prije izvjesnog veremena. 
Stoga nemojmo misliti ako smo tobože bili uspješni ne-
kim medijskim nastupom da smo samim time ugasili 
žeđ i glad za vječnim i trajnim, transcendentnim sadr-
žajem. često nam se u takvim medijskim istupima do-
godi serviranje nas samih, a ne razotkrivanje lica Bož-
jega u sasvim konkretnom svijetu u kojem živimo, gdje 
nam je ukloniti mnoge naslage da bismo prodrli do 
stva rno Božanskoga. drugim riječima rečeno, biti nam 
je otvoren i prema onima koji tobože u našim očima 
nemaju kompetencije „pokazati lice Božje“ ili kako mi 
običavamo reći „istine“ današnjem svijetu. I to sve radi 
budućnosti vjere ljudi, pa i budućnost Boga kod svih 
nas, pa tako i kod medijskih djelatnika u svakomm na-
šem pojedinom narodu.
vrlo često čujemo primjedbe i kritike od strane medija da 

nemaju kompetentnih sugovornika iz Crkve, pače prečesto nai-
laze na odbijanje. Ako je tomu tako, a evidentno jest, onda je lo-
gično da mediji daju prostora onima koji će potvrditi njihova 
stajališta ili sami pokušavaju interpretirati što bi crkvena hijerar-
hija o nečemu mogla misliti. Svemu navedenomu može pomoći 
ako se naše Crkve zauzmu oko izobrazbe još više kompetentnih 
sugovornika za javni diskurs – ne samo o eksplicitno vjerskim 
temama. tako će se smanjiti pozamašan broj gotovo svakodnev-
nih dezinformacija o nama i našim sadržajima, te ćemo dokinut 
šutnju o mnogobrojnim tzv. zabranjenim temama. dakle, Crkve 
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se ne smiju zatvoriti u svoje unutarcrkvene teme – jer time se 
zatvaraju prema svojim vjernicima i uopće prema društvu u ko-
jem živimo.

Pogotovo nama crkvenim službenicima poći je u samu are-
nu tog modernog areopaga, ne kao promatrači, gledatelji nego 
akteri u središtima događanja. Nipošto da bismo se poistovjetili 
sa ovim svijetom, nego da se osposobimo nositi teret ovoga svi-
jeta, kušati njegove rane – otvorenije, (dijaloški!) razgovorljivije 
i u konačnici solidarnije. Kad mi tim i takvim medijima koje 
imamo nismo sugovornici, kad nemaju informacije od Crkve i iz 
Crkve onda stvaraju konstrukcije o nama. A Crkva je pozvana na 
dijalog, pa čak i onda kad namjere sugovornika i nisu najiskreni-
je. Nova otvorenost prema medijima jest zadaća trenutka Crkve, 
pa i otvaranjem tzv. neugodnih tema. 

Treće: Zanimljivo je primjetiti u kojoj mjeri je Križanić sa
mokritičan; kako prema sebi samome tako i prema uvriježenim 
autoritetima u svojoj Crkvi. Niti vlastita karijera, a niti kritika 
radi kritike, ne obilježavaju njegove objekcije jer one imaju i po-
miriteljsko obilježje, odnosno Križanić neprestano nudi alterna-
tivu: ne potpuno rušenje staroga nego njegova kritika jest nado-
građivanje postignutoga, a cilj nije osobni interes i uopće neka 
prednost za vlastitu stranu.

U našim crkvenim redovima samokritičnost jest 
fenomen novijeg datuma. Ništa neobično za snažnu, 
jaku instituciju, koja još uvijek ima i izvjesnih feudalnih 
elemenata u svojim ponašanjima. Bilo kako bilo po-
trebno nam je pitati se kad smo mi, odnosno kad su i 
kako su naše Crkve samokritične? velike institucije, 
posebice u demokratskim društvima, izazivaju s pra-
vom pažnju medija. No, mi bismo izgleda najradije da 
uglavnom o nama pišu afirmativno. Međutim, skepti-
čan i pretjerano kritičan pristup velikog broja medija 
prema Crkvi izbjegli bismo kad bismo konačno počeli 
biti samokritični. Npr. zašto većinu naših za društvo i 
javnost relevantnih propusta i grešaka ne priopćimo 
sami, a ne iste zataškavamo i nadamo se da ih nitko ne-
će otkriti? Puna su nam usta o grješnom čovjeku, o po-
trebi priznanja krivice i o potrebi obraćenja današnjeg 
čovjeka, društva itd. A mi, naše Crkve kao da su bez-



KatoličKi vjerniK pred izazovom aKtualnog stanja u hrvatsKim medijima | 33

grješne, kao da nismo manjkavi ljudi. riječi, pogriješio 
sam, ispričavam se, rijetko i vrlo stidljivo prelaze preko 
naših usana. Nikakvo čudo da mediji onda s nepovjere-
njem pristupaju našim tumačenjima i uopće zaziru od 
naših govora i propovjedi. 

Krajnje je vrijeme da si postavimo pitanje: zašto je 
u našim Crkvama isčezla Isusu tako svojstvena krjepost 
zamjeranja? dokle god je tomu tako mi zapravo sami 
stvaramo preduvjete da se mediji odnose prema nama, 
prema našim sadržajima, prema instituciji Crkve, kako 
se odnose: s nepovjerenjem. Sve ima za učinak da me-
diji pričaju o nama ali bez nas, u međuvremenu počesto 
karikirajući nas i naš rad – podsjećajući nas na izvorno 
kršćanstvo (dakle, zamjena uloga!).
tek kad počnemo značajnije prakticirati samokritičnost, 

upravo stubkom izvornim kršćanstvom prožetom samokriti-
kom, ineligento i odlučno, imamo pravo dijeliti savjete drugima, 
pa i biti kritični prema devijacijama u medijima. Naime, istinski 
kršćanin najprije mjenja sebe, a tek u drugom koraku ima auto-
ritet traženja promjene drugih. U tom kontekstu možda bi mo-
gao biti prvi korak k promjenama upravo novi jezik naših Crka-
va, koji nije „iznad glava“ svojih sugovornika, razumljiv i jezik 
koji osvaja jer polazi upravo od stvarnosti kojom koračaju noge 
naših sugovornika i jezik koji je proizišao iz vlastitog zagrljaja 
naše i ujedno njihove svakodnevice.

Četvrto: gore navedena Križanićeva samokritičnost ide ta-
ko daleko da nadilazi svoj tzv. kanonski teritorij i, već prema 
potrebi, zauzima se i brani svoga ekumenskog partnera. U svom 
spisu, to je učinio više puta, i to ne iz namjere da ogovara29 kako 
bi isposlovao prednosti za svoju stranu, ostavio dobar dojam 
pred nekim trećim ili branio drugoga iz zavjere, misleći pri tom 
na osobnu korist, nego, imajući na umu istinski dijalog, Križanić 
brani drugoga prije svega u vlastitim redovima, među svojima.30

Prvo pitanje koje mi se nameće u kontekstu odnosa 
Crkve i medija moglo bi glasiti: kad npr. mediji u mojoj 
domovini netočno i paušalno pišu ili govore o sestrin-
skoj SPC ili Katoličkoj crkvi, kako onda ja kao pojedi-
nac i kako moja Crkva reagira na takve medijske urat-
ke? Odobravamo li to našom šutnjom ili smo spremni 

29 Ovdje pak treba 
primjetiti kako Križanić 
ne ostaje dosljedan, 
posebice kad je pitanje 
uloge grka u 
„moskovskoj shizmi“. 
Naime, to je načelan 
problem u Križanićevu 
odnosu prema grcima, 
ne samo u ovom spisu. 
vidi Zacharias N. 
tsirpanlis, Juraj 
Križanić et les Grecs, u: 
Radovi o životu i djelu 
Jurja Križanića, sv. 4., 
jAZU, Zagreb, 1986., 
189-205.
30 Kasnije se više puta 
Križanić znao zauzeti za 
pomirenje i među 
ruskim pravoslavcima. 
Usp. npr. Frano Prcela, 
Auf der Suche nach der 
verlorenen Wahrheit 
und Einheit. Juraj 
Križanić, der Patriarch 
Nikon und die Mönche 
von Solovki, u: Thomas 
Eggensperger/Ulrich 
Engel (Hg.), Wahrheit. 
Recherchen zwischen 
Hochscholastik und 
Postmoderne, Mainz, 
1995., str. 217-233.
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dići glas, napisati tekst u ime istine – dakle, i u ime pra-
va na dobar glas moga ekumenskog partnera? Slutim i 
nažalost vidim da smo tu prilično zakazali! 

Budimo iskreni: mi ipak u prvom planu izgleda 
imamo naše partikularne interese – kao pojedinci i in-
terese institucije naše Crkve. čak smo tome spremni 
puno toga podrediti, a ako je potrebno i žrtvovati. Ima-
mo dojam da smo previše izloženi kritikama, te nam se 
čini nedopustivim zauzimati se za dobro naših (medij-
skih i inih) kritičara i ekumenskih partnera. A preosta-
lu snagu i energiju želimo ipak čuvati za obranu od 
„protivnika naše Crkve“. Možda sve to ljudski gledano 
zvuči logičnim i op ravdanim, ali to još ne znači da je to 
kršćansko ponašanje. Naprotiv! Kao da nam je važnija 
tzv. lojanost instituciji Crkve a ne istina: Najveća crkve-
nost jest reći istinu – pogotovo istinu za dobro drugoga!

Nadalje, medijski radnici su (mislim na novinare, a 
ne na urednike) su u nezavidnoj situaciji i rade u vrlo 
teškim uvjetima: bez primjerenih ugovora o radu i za-
poslenju, s lošim ili nikakvim mirovinskim i drugim 
osiguranjima. Što je još poraznije uglavnom su neslo-
bodni u svom radu – slijedom „diktature“ tzv. „uređi-
vačke politike“. Nisam baš primjetio da smo se mi crk-
veni službenici zauzeli aktivno za osnaživanje njihovih 
prava i poboljšanje njihove slobode, u konačnici za nji-
hovo profesionalno i ljudsko dostojanstvo?! 
U tom kontekstu dobro je prisjetiti se Isusovih riječi i njego-

va primjera odnosa prema neistomišljenicima, na čijem tragu je 
i Križanić ispisao svoj podnesak. Naime, Isus upravo traži susret 
sa svojim tzv. protivnicima, odbačenima, grešnicima. Njegova 
komunikacija je usmjerena primarno na osobu, a ne u prvom 
redu na njezino ponašanje. Isus brani svoga sugovornika i zauzi-
ma se za njegovo dobro, bez obzira o kome je riječ. A mi izgleda 
olako stigmatiziramo naše (medijske i druge) protivnike. Naš 
način komunikacije ne smije kidati veze s našim oponentima i 
uopće kritičarima, a najmanje smije prekrižiti drugoga. Ne smi-
jemo dozvoliti da se naš odnos prema medijima koji nisu skloni 
našim Crkvama svede na razgraničenje mi i oni, ta i oni su djeca 
naših Crkava i sinovi naših naroda. takvim stavom gradit ćemo 
samo nove zidove uzajamnog nepovjerenja i odbacivanja drugoga. 
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Peto: Križanićeva nesebičnost prijelazi daljnji rubikon zau-
zimajući se za drugoga ne samo tako da pomaže u nevolji nego i 
tzv. pozitivnim, aktivnim potpomaganjem. Ne samo ispravljati 
partnerovu neprimjerenu sliku kod drugih nego, štoviše, poradi
ti na pospješivanju rasta drugoga – to je njegova želja. Spreman je 
staviti se u službu drugoj strani; ne samo caru, što prvotno na-
mjerava, kako bi dobio i sačuvao njegovu naklonost, te time sebi 
olakšao djelovanje u rusiji, nego svojim radom želi pomoći na 
dobrobit čitave zajednice tzv. druge strane. 

Slijedom svega do sada navedenog i naočigled aktualnih 
odnosa Crkve i medija, i obrnuto, u jednoj stvari ćemo se zasi-
gurno složiti: luksuz distanciranja prema stanju u medijima ne 
možemo si priuštiti. I nama je po Križanićevu primjeru poraditi 
oko pospješivanja rasta drugoga – konkretno rečeno, zauzimati 
nam se je za poboljšanje uvjeta i načina rada medija. gdje može-
mo mi kao Crkva otovoriti i omogućiti nove prostore komunika-
cije u medijskom prostoru? Nebojmo se tog pitanja jer imamo 
puno veće mogućnosti nego što nam se to u prvi mah čini. 

U tom kontekstu nebojmo se učiti iz iskustava dru-
gih. Evo i jedan primjer. Znate li tko vodi jednu od vode-
ćih visokoškolskih ustanova za obrazovanje novinara u 
Njemačkoj? Katolička crkva. Nekoliko godina sam živio 
u jednom našem dominikanskom samostanu u istoj ze-
mlji i taj naš samostan je imao Institut za retoriku i pravi-
lan izgovor. Znate tko je bio redovit sudionik seminara 
spomenutog Instituta? Novinari. Naveo sam te primjere 
kako bih ukazao da je uistinu puno toga moguće s crkve-
ne strane učiniti za poboljšanje aktualnih uvjeta rada no-
vinarske profesije. 
Nije naša primarna zadaća glasno zboriti u medijskom pro-

storu što je istina a što je laž – jer nismo pozvani od strane šire 
javnosti biti dijeliteljima lekcija takvih i sličnih prosudbi. jer tako 
ćemo samo produbiti teogoniju (ne samo!) kod medijskih djelat-
nika. Svijet od nas očekuje suputnike, a ne suce. Možda možemo 
postati značajnijim mostograditeljima prema medijima upravo 
zauzetijim angažmanom oko dostojanstva novinarske profesije i 
uopće uloge medija u društvenim procesima. Isus je svojim uče-
nicima između ostalog rekao da se ne boje popeti i na krovove 
kako bi navijestili radosnu vijest o Kraljevstvu božjemu. Neboj-
mo se učiniti iskorak i napustiti utabane staze defetizma po pita-
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nju našeg zauzimanja poboljšanja naših medija. jer Crkva je ko-
munikacija (zajedničarenje) ili nije Crkva!

Zaključak
U Križanićevu „Memorandumu“ iznenađuju dijaloška širi-

na i dalekosežni pastoralno-teološki koncept prema Pravoslav-
noj crkvi. riječ je o pogledima koji nadilaze promjenjive crkvene 
uredbene okvire i priznaje drugome postojanje u čitavoj njego-
voj drugotnosti. Promatrano u kontekstu tekućih službenih eku-
menskih razgovora, njegovi stavovi nisu samo povijesna svje-
dočanstva ili puki dokument vremena, oni su i danas aktualni i 
inspirativni. Modus operandi Križanićeva programatskog spisa 
jest svakako katolička interpretacija ekumenskog dijaloga izme-
đu Katoličke crkve i pravoslavnih Crkava; zacijelo katolički po-
gledi ali s ekumenskim namjerama. No, oni se nipošto ne og ra-
ničavaju samo na katoličko-pravoslavni dijalog nego mogu biti 
koristan impuls, štoviše, i osnova za svaki drugi ekumenski dija-
log, pa čak i dijalog naših Crkava s medijima.

Iz kršćanske perspektive promjena svijeta ne počinje traže-
njem promjene drugih, nego obratom kod mene, kod nas. Pa 
kako bi to moglo izgledati u odnosu Crkve i medija? Zasigurno 
je Crkva od samih početaka naučila živjeti pod „žestokim kriti-
kama“. Bez kritike od strane svijeta Crkva je gotovo pa osuđena 
na propast. Postavlja se pitanje: zašto npr. Katolička crkva ne 
uspijeva u demokratskim uvjetima stupiti u smireni i konstruk-
tivni kritički dijalog npr. s hrvatskim sekularnim društvom, pa 
tako i s medijima?

Crkva je itekako govorljiva u javnosti. rado iznosi svoje uče-
nje i sugerira moralno ispravno ponašanje, žurno ispravlja opre-
čno mišljenje i elokventno priopćava svoje gledište. No, Crkva 
zapušta tražiti susret s neistomišljenicima, te ostaje uglavnom 
kod priopćenja, ne trudi se sresti, intelektualno shvatiti i kontek-
stualno razumjeti neistomišljenika. Osim izbjegavanja susreta s 
neistomišljenicima druga ključna točka jest izostanak ako ništa 
barem intelektualne težnje za provjerom vlastitih stavova. 

Kad se dogodi kakav skandal u Crkvi, kad pojedini crkveni 
službenici povrijede temelje na kojima počiva povjerenje u Cr-
kvu, onda šutimo. javnost informacije uglavnom dobije od jav-
nih medija, a službeni predstavnici Crkve, kad su posrijedi „loše 
informacije“ o Crkvi, progovaraju tek kad je već rečeno što je 
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službena Crkva davno trebala priopćiti, a ispričavaju se tek kad 
im ništa drugo ne preostaje. Iznuđena iskrenost nije most na 
kojem se može sresti neistomišljenike. dakle, s jedne strane kad 
je ugrožen ugled institucije žurno se djeluje, s druge pak strane 
kad je ugrožena istina u Crkvi i o Crkvi onda se čeka, kalkulira, 
odgađa, prešućuje… Kritike u javnosti Crkva uglavnom katego-
rički odbija ili se one od nju odbijaju. A plod te „glasne šutnje“ 
jesu sve učestaliji za Crkvu fatalni „razgovori“: diskusije javnosti 
o Crkvi ali bez Crkve.

Katolička crkva u Hrvatskoj brojčano je jaka institucija te je 
stoga razumljivo da ona, kao i njen unutarnji život, izaziva po-
sebnu pažnju i interes javnosti. javnost pak ne želi samo čuti 
mišljenje Crkve, ona želi a sve više i više traži od Crkve da tran-
sparentno ispriča i priču o sebi. dekontaminacija npr. hrvatskog 
medijskog prostora mogla bi započeti i novom iskrenošću i tran-
sparentnošću Crkve, upravo traženjem susreta, osobnog susreta 
s neistomišljenicima!

. . .

Frano Prcela OP: član uredništva teološkog časopisa 
„Wort und Antwort“ (Mainz/Berlin); Non resident Perma-
nent Fellow u „Institutu M.-dominique Chenu“ (Berlin); 
duhovnik za redovnice u biskupiji Mainz; suizdavač niza 
„Kultur und religion in Europa“ (Münster); osnivač i vodi-
telj inicijative „Pepelnica umjetnika“ (Zagreb). Zatim promi-
catelj za „Pravdu i mir“ i član Povjerenstva za intelektualni 
život Hrvatske dominikanske provincije.
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ВУКАШИН МИЛИћЕВИћ
МАРИЈАНА МАтОВИћ

ЦРКВА, МЕДИЈИ И МЕДИЈсКА  
ПИсМЕНОст У сРБИЈИ:

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ  
„ИНтЕРПРЕтАтИВНИ ОКВИР“?

АПстРАКт: Теоријско разматрање односа Цркве и медија 
у Србији треба да буде усредсређено на анализу механи
зама помоћу којих функционише „интерпретативни 
оквир“ коме припадамо и у оквиру кога декодирамо ме
дијске поруке и значења. Међу појмовним елементима 
тога оквира нарочито место заузима нејасни концепт 
„народа“.

КЉУчНЕ РЕчИ: Црква, медији, интерпретативни оквир, 
народ. 

1. Увод
У тексту Црква и медији: пастирска пракса и медијска 

писменост у Србији1 покушали смо да опишемо теоријски 
оквир за разматрање комплексног односа Цркве и медиј-
ских актера у србији, нагласивши неопходност да се и Црк-
ва (само)разуме као један од њих. са једне стране, оне бого
словске, ова неопходност условљена је самом природом 
Црк ве; Црква је, наиме, свештеничка заједница, заједница 
која служи спасењу света. Она је, у библијском смислу, знак 
тога спасења и место његовог присуства у свету, а служење 
је пут којим се та њена природа манифестује у стварности 
која је нужно политичка. са друге стране, с обзиром на на-
чела полазећи од којих се савремено друштво настоји (само)
разумети, ова је неопходност условљена чињеницом њихо-
ве суштинске и унутрашње повезаности са хришћанским 
погледом на свет. Пре свега, имамо у виду начело слободе 
појединца које хришћанско учење метафизички утемељује. 

1 Вукашин Милићевић, 
Маријана Матовић, 

„Црква и медији: 
пастирска пракса и 

медијска писменост у 
србији“, у: Српска 

Православна Црква у 
штампаним медијима 

20032013: 
Библиографија, том 3: 

НИН – Време; Увод у 
анализу 

библиографијом 
обрађене грађе, 

Београд: Монс хемус, 
2015, 107-116.
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Коначно, с обзиром на локални контекст, ова је неопход-
ност условљена изузетно великим2 поверењем које Црква 
као друштвена установа ужива у србији.

Као кључан проблем када је у питању однос Цркве и 
медија означили смо интерпретативни оквир коме при-
падамо и у оквиру кога декодирамо медијске поруке и њи-
хова значења3. Овај оквир чини да се све медијске поруке, 
али и њихово одсуство које има значењски капацитет, ра-
зумеју у складу са поставкама које он намеће оним што от-
крива, а нарочито оним што не открива. Када говоримо о 
нашем интерпретативном оквиру, он је, свакако, доминант-
но обликован тешким искуствима из не тако давне и, свака-
ко, још незавршене прошлости означене пре свега ратним 
сукобима у бившој Југославији. Ипак, његови корени су 
дубљи; поменути интерпретативни оквир није само про-
извод ових сукоба; он је, у битној мери, један од важних 
фактора који их је учинио могућим. Но, овде треба имати у 
виду да није могуће замислити друштво без неког интер-
претативног оквира. Ипак, проблем који се у нашем случају 
отвара отвара је његова (не)функционалност. са тим у вези 
питања која се отварају су: шта је то што чини овај интер-
претативни оквир?; какву улогу медији имају у његовом 
одржавању?; и шта се у медијском представљању истиче, а 
шта изостаља? Овај интерпретативни оквир чине митови 
(Барт), значења (сосир), односи моћи (Фуко) и сл. који суп-
тилно, кроз механизме репрезентације, рециклирају и уч-
вршћују једно доминантно тумачење (или пак начине на ко ји 
је пожељно да се тумачи)4. 

Остајући у границама теоријског промишљања, у овом 
излагању желимо да објаснимо једну димензију интерпре

2 Подсећам, илу стра-
ције ради, према 
истраживању јавног 
мњења које је спровео 
ЦЕсИД (CESId) 2011. 
године, Црква је била 
једина институција 
која је имала изнадпо-
ловично поверење у 
јавности (59% наспрам 
19% оних који немају 
поверење). До 2014. 
године ово поверење 
је порасло и износи 
исто колико и 
поверење у људе исте 
националности (68%).

3 Уп. Stuart Hall, 
„Introduction“, y: 
Representation: Cultural 
Representations and 
Signifying Practices, ур. 
Stuart Hall, london, 
Thousand Oaks, New 
delhi: Sage 
Publications, 1997, 3.

4 Медији су моћни креатори значења, „менталних репрезентација“ у савре-
меном друштву и моћни савезници у креирању пожељног интерпретативног 
оквира у коме су учитани односи моћи у друштву. Њихова моћ није апсолут-
на. Критичко читање и разумевање ових менталних репрезентација које 
медији нуде и деконструисање интерпретативног оквира представљају пут 
ка медијском описмењавању савременог грађанина. Један од начина свакако 
је анализа дискурса. Она подразумева анализу структуре, стратегија и функ-
ција медијских текстова у њиховом политичком, културном и друштвеном 
контексту. такође она обухвата и разумевање начина на које су ти дискурси 
повезани са институционалним аранжманима и медијском публиком, уп. 
teun A. van dijk, „Power and the news“, у: d. Paletz (ур.), Political Communica
tion and Action, Cresskill, Nj: Hampton Press, 1995, 9-36.
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тативног оквира која се гради око једног од његових кљу-
чних појмовних елемената. Имамо у виду у политичком и 
медијском простору веома заступљен концепт народа. 

2. Небески народ и земаљски изазови
чини се да је у српском политичком дискурсу народ ос-

новни и искључиви субјект политичког процеса. Но, то не 
значи да овај појам има јасно одређено значење. Наиме, о 
народу се може говорити у етничком смислу; но, тада он не 
може у пуном смислу бити политички субјект јер етничка 
припадност не може бити предметом слободног избора 
појединца. такође, о народу се може говорити у смислу 
нације; но, нација се као политички субјект може разумети 
само ако у својој основи има концепт грађанина, а он, опет, 
не може бити искључиво и суштински одређен етничким 
принципом који, чини се, доминантно одређује концепт на-
рода у нашем политичком дискурсу. Дакле, у питању је ком-
плексан и нејасан феномен чија анализа би једним делом 
могла да објасни начине помоћу којих интерпретативни 
оквир којим се бавимо функционише. Притом, за нас је на-
рочито важно истаћи да овај феномен има сложено порек-
ло, неразумљиво ван контекста његове двосмислене по-
везаности са библијским и хришћанским предањем, на шта 
ћемо најпре обратити пажњу.

У библијском и хришћанском предању концепт народа 
има централну улогу. Изабрани народ, Израиљ, у духовном 
је смислу место Божијег обитавања у свету. Ово је до крај-
ности доведено у хришћанском контексту са виђењем Црк-
ве, Новог Израиља, као тела христовог. Црква се у коначној, 
есхатолошкој перспективи, која је истовремено и основна, 
идентификује са телом оваплоћеног сина Божијег. с обзи-
ром на њен есхатолошки основ и карактер, Црква припада 
Небу5.

Есхатолошка стварност описана је у хришћанском пре-
дању у политичким категоријама. Наиме, Царство небеско 
је Свети Град6, полис или држава, у којем постоји апсолут-
но јединство и, у том смислу, међузависност свих чланова 
за јед нице7. Но, како је ова заједница конституисана човеко-
вим слободним одговором на Божији позив, она искључује 
могућност идентификације на основу етничког принципа. 

5 Небо не означава 
просто онострано, већ 
онострано у есхато-
лошком смислу.

6 Отк 21, 2.

7 Пре свега, имам у 
виду есклисиологију 
св. апостола Павла 
(уп. Рим 12; 1 Кор, 12).
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У том смислу, Нови Завет на више места говори о томе да 
етничке поделе не могу имати значење када се посматрају из 
есхатолошке перспективе8; оне ће у есхатолошкој стварно-
сти свакако бити укинуте, а хришћани на путу треба да жи-
ве тако као да је ова стварност већ наступила9.

Но, како је дошло до конфузне идентификације верског, 
националног и етничког идентитета у нашем интерпрета
тивном оквиру? 

Постоји, верујемо, неколико историјских фактора који 
су томе допринели. Најпре, слабљење свести о есхатолош-
ком идентитету хришћана довело је до постепеног брисања 
границе између христијанизованог Римског царства и Црк-
ве. Црква се поистоветила са Римском државом. са друге 
стране, са опадањем реалне политичке моћи Римског цар-
ства долази до повратног процеса псеудоесхатологизације 
Римске државе чија се моћ из реалног премешта у област 
симболичког. Наиме, за касног Византинца његова држава 
је одраз небеског поретка; њен историјски неуспех се обја-
шњава непомирљивошћу неба и земље10.

Пад Византијског комонвелта под турску власт није 
довео до краја овакве форме политичког идентитета. У ве-
ликој мери већ измештен у област оностраног, он се саврше-
но уклопио у исламски концепт милета који етнички и по-
литички идентитет идентификује на основу верског11. У овом 
периоду црквене структуре су биле безмало једине форме 
политичког организовања источних хришћана, а као такве 
их вековима у пуном капацитету препознаје државна власт. 
Управо је ово омогућило да у периоду нововековне изградње 
националних идентитета хришћана под влашћу Османског 
царства дође до карактеристичне и збуњујуће идентифи-
кације верске, националне и етничке припадности. 

Ова конфузија у вези са магловитим концептом народа 
омогућава да он у нашем политичком дискурсу има готово 
мистичко значење12. Народ фигурира као врхунски арбитар 
сваког политичког чина и место одговорности друштвених 
актера; но, будући да он у реалности не може имати поли-
тичког израза, ова његова улога је илузорна. Ипак, управо 
га то чини веома погодним средством за разноврсне мани-
пулације. с обзиром да се о народу увек говори у иденти-
тетском кључу, при чему верска компонента има нарочито 

8 гал 4, 28.

9 Нарочито је илу стра-
тивна је у том смислу 
Посланица Диогнету.

10 Уп. георгије 
Острогорски, 
Историја Ви зантије2, 
сабрана дела георгија 
Острогорског: Књига 
шеста, Београд: 
Просвета, 1996, 513.

11 Уп. Kamel S. Abu 
jaber, „The Millet 
System in the 
Nineteenth-Century 
Ottoman Empire“, The 
Muslim World 57/3 
(1967), 212-213. 

12 Узгред, можда на 
том плану треба 
тражити и узроке 
карактеристичној 
сумњичавости и 
противљењу 
успостављању 
демократских 
установа и механиза-
ма политичког 
организовања; наиме, 
демократија се у 
нашем политичком 
контексту не сматра 
путем за 
успостављање 
друштвеног консензу-
са и јединства, већ 
опасношћу која 
компромитује и 
разара 
претпостављено 
мистичко јединство 
народа.
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важну улогу, ефекат позивања на народ је снажан. Зато је 
оно незаобилазно за свакога ко пледира да игра некакву уло-
гу у јавном простору. Но, са друге стране, конфузија у сфери 
политичког је утолико већа. Проблеми који у реалности за-
иста постоје постају тако нерешиви јер искорак из ове псе-
удо-мистичне сфере подразумева губитак ауторитета. 

Када говоримо о области која је предмет нашег интере-
совања, ситуација је иста. Наиме, када је Црква у питању, 
верујемо да позивање на народ ствара конфузију како када 
је у питању улога Цркве у савременом српском друштву, та-
ко и у вези са унутарцрквеним проблемима. Покушаћемо 
ово да илуструјемо познатим примерима. 

3. Студија случаја: прелиминарни увиди
Након прелиминарног увида у прес клипинг (press clip-

ping) „сПЦ у штампи“ који је, по наруџбини, урадио Ебарт 
медијски архив, у периоду од 2003-2013. године, уочили смо 
случајеве који могу послужити као илустрација хипотеза у 
вези са интерпретативним оквиром и полазиште за даље 
истраживање. 

У питању су случајеви који су нарочито обележили при-
суство српске православне цркве у медијима током 2010. 
године. Верујемо да ови случајеви показују како интерпре-
тативни оквир фукционише, генеришући притом проблеме 
унутар саме Цркве, али и с обзиром на њен однос са ширим 
друштвеним контекстом. У питању су случај бившег Епи-
скопа рашко призренског Артемија13 и иступи поводом Па
раде поноса. 

Када је у питању случај бившег Епископа рашко-при-
зренског Артемија, може се рећи да он још увек није решен; 
последице онога што се догодило током 2010. и данас су вид-
љиве у виду раскола чије димензије свакако нису зане мар-
љиве14. 

Премда су основне чињенице у вези са овим случајем 
опште познате, поновићемо најважније: свети Архијерејски 
синод је фебруара 2010. разрешио Епископа рашко-при-
зренског Артемија од даљег управљања Епархијом с обзи-
ром на оптужбе изнете против његових блиских сарадника 
у вези са материјално-финансијским пословањем. свети 
Архијерејски сабор је маја исте године потврдио ову одлу-

13 Да бих избегао 
забуну, користим 

фразу бивши Епископ 
рашкопризренски 
Артемије, премда 

напомињем да је 
одлуком светог 

Архијерејског сабора 
која је донета на 

редовном мајском 
заседању 2015. монах 

Артемије 
Радосављевић лишен 

и монашког чина и 
одлучен од црквене 
заједнице, в. http://

www.spc.rs/sr/
saopshtenje_za_

javnost_29_maj_2015_
godine. 

14 Нарочито након 
развоја током 2015.



ЦРкВА, мЕДији и мЕДијскА писмЕНОст У сРбији | 43

ку, и Епископ Артемије је коначно разрешен. За пребива-
лиште му је одређен Манастир Шишатовац. Међутим, иако 
је испрва прихватио поменуте одлуке, Епископ Артемије их 
је након неколико месеци, позивајући се на поједина канон-
ска начела, у писму синоду одбацио, да би 17. новембра, за-
једно са групом следбеника, противправно упао у Манастир 
Дубоки поток у Епархији рашко-призренској. Ово је убрзо 
затим, готово истога дана, довело до његовог рашчињења на 
ванредном сабору. Коначни резултат био је раскол; следбе-
ници бившег Епископа заузели су једну цркву чији имовин-
ско-правни статус није био дефинисан, те организовали 
више богослужбених простора на приватним поседима ши-
ром србије. Успостављена је тзв. Епархија рашко-призрен-
ска у егзилу којој је током последњих година приступила 
неколицина монаха и клирика из других епархија сПЦ.

Бивши Епископ Артемије и његови следбеници су на-
сто јали и настоје да читаву причу прикажу као планирани 
напад на њих до којег је дошло искључиво због вредности 
које заступају, а то су: чистота православне вере која под-
разумева противљење сваком облику екуменизма, међу вер-
ског дијалога, као и сваком покушају „реформе“ било којег 
аспекта црквеног живота, али и бескомпромисан став у ве-
зи са националним интересима, пре свега у вези са питањем 
Косова и Метохије. Дакле, са једне стране зилотски поглед 
на питања вере, а са друге веома десни политички ставови. 

У вези са овим случајем, током 2010. године је између 
медија и Цркве постојала солидна сарадња у циљу разу ме-
вања овог догађаја. стиче се утисак да су медији, званично 
и незванично, имали приступ информацијама, али се ипак 
није залазило дубље у анализу и истраживање, па испрва 
многа питања ипак нису постављена. то би могло да значи 
или да је између сПЦ и медија постојао прећутни договор да 
се, с обзиром на пастирску осетљивост проблема, али и на 
политички контекст условљен стањем на Косову и Мето-
хији, у истраживању и извештавању иде до одређене грани-
це, или да је са стране медија постојала незаинтересованост 
за одређене аспекте проблема. ситуација се донекле разја-
снила са ескалацијом у новембру 2010. у правцу који одре-
ђује прва могућност. 
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Ипак, бивши Епископ Артемије и његови следбеници 
су причом о завери против њих, чија је жртва у коначом на
род и његови интереси, задобили незанемарљив простор у 
јавности15, те су тако успели да окупе групе следбеника у 
готово свим епархијама у србији. Верујемо да, између оста-
лог, догађаји у вези са Парадом поноса указују на разлоге 
који су то омогућили, а који се на првом месту тичу нашег 
интерпретативног оквира и места које у њему има магло-
вити концепт народа.

Наиме, висока толеранција и солидно међусобно разу-
ме вање сПЦ и медија у вези са случајем бившег Епископа 
Артемија тешко се могу узети као карактеристике њиховог 
односа у вези са питањем одржавања Параде поноса 2010. 
Ово је нарочито важно с обзиром да су оба случаја у при-
ближно подударним временским оквирима окупирала ме-
дијску пажњу. Зато би подробнија анализа дискурса, одно-
сно тема, актера, начина на који су они цитирани у медијима, 
образаца медијског извештавања, контекста и слично, тре-
бало да покаже шта је то што ова два случаја повезује, у од-
носу Цркве и медија, и на који начин. Но, подсетимо се 
укратко контекста друге студије случаја. 

Прва београдска Парада поноса организована је 30. јуна 
2001. На тргу Републике велика група припадника десни-
чарских организација и навијачких група је напала мању 
групу учесника Параде. Повређено је више од четрдесет људи. 
Иако су организације цивилног друштва реаговале, изоста-
ла је званична реакција тадашњих власти. Безуспешни по-
кушаји да се поново организује Парада обележили су 2004. 
и 2009. У међувремену, 2009. године у србији је изгласан 
Закон о забрани дискриминације. Друга Парада одржана је 
10. октобра 2010. у парку Мањеж. И тога дана дошло је до 
сукоба хулигана са полицијом; повређена су 132 полицајца и 
25 грађана, а неколико објеката у центру града је разбијено. 
Полиција је тог дана привела око 250 особа. с обзиром на 
овај исход, државне власти нису дозвољавале одржавање 
Параде до 2014. године. трећа Парада је одржана 28. септем-
бра 2014. године, а четврта, без већих инцидената, 20. сеп-
тембра 2015. 

Медијска покривања догађаја у вези са Парадом поноса 
су увек пратила и изјаве представника сПЦ. тон је углав-

15 Од наступа у 
штампаним медијима 

треба поменути 
интервју који је тада 

умировљени Епископ 
рашко-призренски 

Артемије дао 
недељнику Печат 26. 
маја 2010 (http://www.

pecat.co.rs/2010/05/
vladika-artemije-cuvar-

vere-je-narod/), а у 
којем је изложио своје 

виђење ситуације у 
вези са његовом 

сменом. У интервјуу је 
изложио мишљење да 

су прави узроци 
његове смене 

поменути ставови 
које заступа.
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ном био критички; централно место заузимала је теза да 
представници сПЦ својим јавним наступима пружају леги-
тимитет насилним и десничарским групама, не ограђујући 
се, чак ни декларативно, од подршке истима. Ипак, оваква 
генерализација није могућа, нарочито када је у питању 201016 
и ако се узме у обзир да је званични став, изнет у саопштењу 
светог Архијерејског синода, садржао недвосмислену осу-
ду свакога насиља, али и самога скупа17.

Полазећи од проблема интерпретативног оквира, теш-
ко је не узети у обзир да је битна карактеристика оба случаја 
у томе што су актери који (са различитих позиција) иступају 
у име Цркве у медијском простору, на различите начине, че-
сто заокупљени причом о угрожености народа. чак и када је 
нема у тексту, ова прича је присутна у контексту. Наиме, 
бивши Епископ Артемије се управо на тај начин бранио и 
брани од свих оптужби и критика које су истакнуте против 
његових сарадника и њега лично. Но, оно што ствара забуну 
и, консекветно, узрокује озбиљан проблем за Цркву је чиње-
ница да је критички дискурс према Паради поноса 2010, да-
кле, у периоду ескалације кризе у вези са Рашко-призрен-
ском епархијом, али и касније, готово доминатно обојен 
сличним ставовима и реториком. У ме ди јима су биле веома 
заступљене изјаве у којима је Парада више пута довођена у 
везу са НАтО бомбардовањем18, а организатори су оптуже-
ни да раде за интересе страних налогодаваца19. 

16 У том смислу 
на ро чито указујемо на 
интервју Епископа 
григорија Политици 
од 19. октобра 2010 
(http://www.politika.rs/
rubrike/drustvo/
raskol-u-SPC-nije-
nemoguc.lt.html), који 
се на првом месту бави 
случајем Епископа 
Артемија, али садржи 
и веома одмерен став у 
вези са догађајима око 
Параде поноса. 

17 http://spc.rs/sr/
saopstenje_svetog_
arhijerejskog_sinoda_
povodom_najava_
gejparade_u_beogradu. 

18 тако стоји, примера 
ради, у медијски веома 
заступљеној изјави 
Митрополита 
Амфилохија из 2010. 
(http://www.b92.net/
info/vesti/index.
php?yyyy= 
2010&mm=10&dd=  
14&nav_id=465324).

19 Ефекат оваквог приступа је да се пропушта прилика да се проблем са-
гледа дубље у теолошком контексту; наиме, суштински изазов који пред 
Цркву поставља Парада поноса је питање радикалне другачијости и ра ди-
кално Другог, што је питање које и иначе заузима изузетно важно место у 
савременом теолошком дискурсу. Могућност прихватања радикално дру-
гачијег, не само кроз трпељивост (толеранција), већ и делатну љубав према 
њему, представља афирмацију слободе без које је бесмислено говорити о 
могућности човековог обраћења Богу. то никако не мора да значи и усвајање 
погледа на свет (па и на сексуалност) који би био супротстављен хриш-
ћанском предању. На друштвеном нивоу, јасно је да такав став представља 
чин прихватања одговорности за конкретног другог, насупрот одговорности 
за народ. У том смислу, чини се да су јавни иступи представника Цркве често 
иза њене (и њихове) теологије. Ипак, ова несагласност је за Цркву прилика 
да медијски простор задобије самокритиком с обзиром на сопствена начела 
која је једини начин да се успостави морални ауторитет, а за медије прилика 
да се развије суштински критички приступ улози који Црква има у нашем 
друштву.
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У таквом интерпретативном оквиру, грађанин и вер-
ник, конзумент медијских садржаја чију су свест обликовала 
слична објашњења политичке стварности коју је живео по-
след њих деценија, забринут за судбину народа, веома лако 
може да донесе закључак да су екстремне опције једине ис-
тините, јер су једине доследне. У том смислу, одговорност 
свих који се баве медијским образовањем, без обзира да ли се 
декларишу као припадници неке вере или не, односи се на 
подизање капацитета разумевања начина на који медији ства-
рају и одржавају доминантна значења у друштву, разумевање 
њихових веза и односа са доминантним друштвеним инсти-
туцијама и актерима, оспособљавање критичког односа пре-
ма медијским садржајима и, у крајњем, деконструкцију ин-
терпретативних матрица које онемогућавају отворен дијалог 
о важним питањима који су стављени пред заједницу.

. . .

Маријана Матовић: Рођена у Београду 1978. Основ-
не студије (смер Новинарство), као и мастер студије (смер 
Комуникологија), завршила је на Факултету политичких 
наука у Београду, где је тренутно докторанткиња на смеру 
студије културе и медија. На истом факултету ради као 
истраживачица и сарадница у настави Одељења за нови-
нарство и комуникологију.

Вукашин Милићевић: Рођен је у Београду 1982. За-
вршио је основне студије на Православном богословском 
факултету у Београду, мастер студије на Филозофском 
факултету у Београду (Историја Византије), докторанд je 
на Православном богословском факултету. На истом фа-
култету је асистент групе за систематско богословље. Па-
рох је при храму св. саве.
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StANISlAv SlAtINEK

CErKEv IN vErNIKI KOt tArčA 
ZAlEZOvANjA SlOvENSKIH MEdIjEv

Uvod
temeljna in nepogrešljiva naloga katoliške Cerkve je prizade-

vanje za verske in etične vrednote. Katoliška Cerkev je navzoča v 
svetu in vstopa v politično življenje. Politika jo zanima in jo mora 
zanimati, saj je tudi ona eden od pomembnih dejavnikov za obli-
kovanje politične kulture. Kot del civilne družbe je dolžna, da se 
kritično opredeljuje do tiste politične prakse, ki povzroča kultur-
no, moralno in duhovno krizo sodobnega človeka. Zaradi zveste-
ga opravljanja svojih nalog si je katoliška Cerkev v Sloveniji nako-
pala veliko zamer v liberalnih političnih krogih. Nekateri vidni 
politiki, predvsem pa tiskani mediji so postali dežurni kritiki ka-
toliške Cerkve. v slovensko ustavo se je zapisalo, da je v Sloveniji 
»zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopa-
nja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja. vsakdo lahko svobo-
dno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja« (Ustava 39. člen). No-
vinarjem se je tako dala zelena luč, da lahko zasledujejo delo kato-
liške Cerkve v Sloveniji in katoliških vernikov in objavljajo vse, 
tudi informacije, ki žalijo, šokirajo in vznemirjajo ljudi.1

Pravica do dobrega imena

temeljno pravilo novinarske etike je načelo dobronamerno-
sti. gre za prvenstveno dolžnost oglaševalcev do resnicoljubno-
sti pri vseh oblikah in vsebinah oglaševanja. gre za skupno korist 
in javni blagor. Novinarji bi morali pri svojem delu vsako novico, 
ki jo želijo objaviti, temeljito preveriti. Šele takrat, ko ni več dvo-
ma o neki zadevi, je etično dopustno, da na primeren način spre-
govorijo o zadevi. Novinarji se ne morejo sklicevati na javni in-
teres, ko objavljajo novice ali celo fotografije iz zasebnega življe-
nja posameznika. v javnem interesu bi to ravnanje bilo takrat, če 
neka oseba krši zakon ali kako drugače ogroža javni red in mir. 

1 Ivan janez Štuhec, 
Cerkev – sveta in 
prekleta, Celje 2005, 
108.
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javni interes je namreč drugo ime za preprečitev škode, ki bi jo 
trpela javnost, oziroma za korist, ki bi jo javnost imela od deja-
nja, s katerim je enemu izmed svojih članov prizadela škodo. 
Neresno novinarstvo pa je tisto, ki javni interes enači z ljudsko 
radovednostjo. dejstvo je, da novinarji prav tega koraka, to je 
kritična presoja novice, največkrat niso sposobni, zato s povr-
šnim oglaševanjem pogosto jemljejo posameznikom pravico do 
dobrega imena. Z negativnim oglaševanjem so na osebnostni 
ravni zlasti izpostavljeni predstavniki katoliške Cerkve (škofje, 
duhovniki) in verniki. Nizkotni medijski poskusi imajo namen, 
da se v tiskanem mediju onečasti njihovo dobro ime tako na 
osebni kakor na poklicni ravni. Pri tem prednjačijo osrednji slo-
venski časopisi kot so delo, večer in Mladina.2 takšnemu stanju 
smo priče v slovenskih razmerah, kjer še vedno prevladujejo 
enostranski interesi določenih skupin, ker še ni uresničena plu-
ralizacija medijev.3

Kadar slovenska sodišča odkrijejo, da je bil kršen Kodeks 
novinarjev Slovenije (KNS) in da je novinar posegel v dobro ime 
človeka, naložijo kršilcu odškodnino, ki jo je dolžan plačati 
oško dovancu. časopisne hiše v takih primerih branijo novinarje 
s trditvijo, da njihovo poročanje ni bilo nezakonito. dejstvo je, 
da pogosto slovenske novinarje malo zanima, kaj je dobro za 
človeka. Novinarji se pri svojem pisanju predvsem ozirajo na 
odziv javnosti, čeprav pravica do obveščenosti temelji na resnici, 
svobodi, pravičnosti in solidarnosti.4 če je njihovo poročanje v 
javnosti vzbudilo ogorčenje, potem vedo, da so prestopili meje 
dopustnega. Kljub temu se novinarji le redko opravičijo. Po slo-
venski ustavi ima namreč vsak posameznik pravico, da se v me-
diju objavi popravek, če je bila prizadeta njegova pravica do 
ugleda, časti in dobrega imena.

Pravica do osebnega dostojanstva
Pri oglaševanju se predvsem zahteva nujnost spoštovanja 

človeške osebe.5 Pravico do časti in dobrega imena (Obligacijski 
zakonik, 179. člen) slovenska ustava imenuje pravica do osebne-
ga dostojanstva (Ustava, 34. člen). Ima status posebne osebno-
stne pravice (Ustava, 35. člen). je osebnostna dobrina in pomeni 
tudi pravico do ugleda. Prav zaradi svoje posebnosti je med naj-
bolj izpostavljenimi osebnostnimi pravicami človeka. Zloraba te 
pravice je danes velikokrat navzoča v oglaševanju. Poseg v pravi-

2 drago jančar, duša 
Evrope, ljubljana 2006, 

122.

3 rafko valenčič, 
Uvo dna beseda, v: 

Pa peški svet za 
družbeno obveščanje, 

Eti ka oglaševanja 
(Cer kveni dokumenti 
72), ljubljana 1997, 6.

4 Papeški svet za 
družbeno obveščanje, 

Etika oglaševanja 
(Cerkveni dokumenti 
72), ljubljana 1997, 8.

5 Congregazione per la 
dotrina della Fede, 

Istruzione circa alcuni 
aspetti dell’uso degli 

strumenti di comunica-
zione sociale nella 
promozione della 

dottrina della Fede, 
Città dell vaticano 

2009.
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co do osebnega dostojanstva pomeni poseg v širšo pravico do 
zasebnosti. Najpogosteje gre za žaljivo izjavo v tiskanem mediju, 
oziroma za objavo dogodkov iz osebnega življenja posameznika. 
S tem ko novinarski prispevek v posmehljivem tonu poroča o 
dogodkih iz človekove intime, odreka njegovo vrednost v družbi 
in povzroča grob poseg v njegov notranji svet. Zaradi medijske-
ga linča človek nima praktično nobene možnosti, da bi si v do-
glednem času vsaj simbolno povrnil dobro ime. Zaradi takega 
ravnanja trpi duševne bolečine, ogrožen je njegov mir, čast in 
dostojanstvo. Objava dejstev iz zasebnega življenja nekoga, ne da 
bi za to obstajali tehtni razlogi, je z etičnega vidika nedopustna,  
pa čeprav je lahko s pravnega vidika kdaj opravičljiva. Zato se 
pogosto postavlja vprašanje, ali ima medij pravico objaviti neko 
novico iz zasebnega življenja posameznika. Slovenski pravni sis-
temi zagovarjajo stališče, da imajo ljudje pravico, da so informi-
rani o življenju javnih oseb, če je to pomembno za skupnost. 
Med javne osebe spadajo tudi katoliški škofje in duhovniki, ker 
imajo določeno vlogo v javnem življenju.

Slovenski pravniki menijo, da morajo javne osebe, kot so 
katoliški duhovniki, dopustiti, da se javnost zanima za dogodke 
iz njihovega življenja, v posameznih primerih tudi o zadevah, ki 
sodijo v njihovo intimno življenje.6 Na ta način naj se odkrije, če 
so pri zagovarjanju svojih stališč iskreni ali ne. Pri tem morajo 
biti pripravljeni, da bodo mediji razkrili tudi manj lepe strani iz 
njihovega življenja. v slovenskem medijskem prostoru prevla-
duje mnenje, da imajo mediji pravico obveščati javnost o vseh 
tistih dogodkih iz zasebnega življenja neke javne osebe, ki kaže-
jo, da zasebno življenje posameznika odstopa od stališč, ki jih 
zagovarja v javnosti. Z objavo podrobnosti iz zasebnega življenja 
se razkrije morebitna dvoličnost javne osebe, če v javnosti zago-
varja visoka moralna načela, živi pa povsem drugače.7

Slovenska ustava ne dovoljuje, da bi si medij lahko izmišljal, 
lagal ali trdil nekaj, za kar nima dokazov. tudi etični novinarski 
kodek ne dovoljuje, da se neko javno osebo obremeni za stvari, 
ki niso dokazane. vsakdo mora veljati za nedolžnega, dokler ni 
dokazano nasprotno: dokazati je treba krivdo, ne pa nedolžnost; 
če krivde ni mogoče dokazati, mora obdolženec obveljati za ne-
dolžnega.8 vrhovno sodišče v Sloveniji zato ne dovoljuje, da me-
dij o neki javni osebi grdo in nedostojno piše in jo obremeni z 
dejanji, ki niso dokazana. Kljub temu pa večina razlagalcev no-

6 janez jerovšek, 
Pravica do svobode 
izražanja pred pravico 
do zasebnosti, v: delo 
– Sobotna priloga (15. 
september 2012), 29.

7 Stanislav Slatinek, 
Pravica do časti in 
dobrega imena, v: lex 
victrix in caritate, 
ljubljana 2013, 104.

8 Anton Stres, Med 
Bogom in cesarjem, 
ljubljana 1989, 145.
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vinarske stroke meni, da spada v svobodo tiska tudi pretiravanje 
in provokacija. Za Slovenijo velja, da mora človek kar naprej 
dokazovati svojo nedolžnost in pravičnost, namesto da bi vsak-
do že v naprej veljal za poštenega in zaupanja vrednega človeka, 
kdor pa bi temu hotel ugovarjati, bi svoj sum moral dokazati.9

Sovpad dveh pravic
Pravica do svobode izražanja pogosto sovpada s pravico do 

zasebnosti. Mejo med svobodo tiska in pravico do dobrega ime-
na pogosto določa sodna praksa. vsak spor se v Sloveniji najprej 
rešuje na rednem sodišču. če se tožnik ne strinja z odločitvijo 
sodišča, se lahko pritoži na ustavno sodišče. Sodbe slovenskih 
sodišč ugotavljajo ali so novinarski prispevki podajali vredno-
stno sodbo. Ugotavlja se, kako in na kakšen način je bila kršena 
pravico do zasebnosti, časti in dobrega imena. Med razlagalci 
novinarske stroke prevladuje mnenje, da ima v Sloveniji svoboda 
izražanja prednost pred pravico do zasebnosti. trdi se, da ima 
tiskan medij dolžnost, da javnost obvešča o dejstvih, ki so zanjo 
pomembna. gre za primere, ko novinarji s svojimi prispevki, s 
fotografijami ali karikaturami, prizadenejo pravico do časti in 
dobrega imena. Zato se v Sloveniji pogosto zlorablja svoboda 
tiska. Ugotavljamo, da so danes najbolj izpostavljene zanimanju 
javnosti osebe iz verskega življenja, kot so katoliški škofje, du-
hovniki in verniki.10

Sporne fotografije 
Oglaševanje s fotografijami lahko spoštuje dober okus in je v 

skladu z visokimi moralnimi načeli. včasih pa postane tudi grobo 
in moralno ponižujoče. danes mnogi oglaševalci v Sloveniji za-
vestno iščejo, kako bi šokirali z objavljanjem spornih fotografij. 

Posebna medijska afera se je v Sloveniji zgodila leta 1998. Afe-
ro je sprožil takrat ljubljanski nadškof in metropolit Franc rode, 
ko je v romarskem središču na Brezjah napadel »55. člen slovenske 
ustave«, ki zadeva pravico do svobodne izbire splava. Oster govor 
je spodbudil člana zasedbe Strelnikoff, da sta izdala plošček Bitc-
hcraft, na katerem je bila upodobljena Marija, ki namesto jezuščka 
pestuje podgano.11 Za katoliško Cerkev v Sloveniji je objavljena 
fotografija pomenila žalitev. Avtorja spornega ploščka sta v izjavi 
za javnost povedala, da nista imela namena kogarkoli žaliti. »Smo 
ateisti in ne pripadamo nobeni verski ločini, ne verjamemo v bo-

9 Prav tam, 146.

10 Stanislav Slatinek, 
Pravica do časti in 

dobrega imena, v: lex 
victrix in caritate, 

ljubljana 2013, 105.

11 http://www.discogs.
com/Strelnikoff-

Bitchcraft/
release/1753743 
(pridobljeno 25. 

oktober 2015).
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ga. Spoštujemo vse ljudi, ne glede na njihovo versko prepričanje. 
Želimo živeti v svobodni državi, kjer lahko vsak pove svoje mne-
nje, vsak pa ima pravico, da se s tem mnenjem ne strinja«.12 Proti 
njim je bila vložena civilna ovadba državnemu tožilcu, ki pa je bila 
po petih letih ovržena kot brezpredmetna. Sodišče je ugotovilo, da 
avtorja nista posegla v osebno sfero domnevno razžaljenih. »Po-
pačena nabožna podoba ne pomeni negativne vrednostne ocene 
domnevno prizadetih, ker izraža samo negativno stališče obeh 
obdolženih glede tega verskega simbola«.13 Sodišče je še ugotovilo, 
da je glasbena skupina le na samosvoj način protestirala proti sta-
lišču predstavnikov katoliške Cerkve do splava.

Podobne kršitve spornih fotografij so se zgodile v obdobju 
od leta 2006 do leta 2009. Slovenski tiskani mediji (delo, dnev-
nik, direkt, Slovenske novice) so v tem obdobju objavljali novi-
narske prispevke o domnevnih spolnih deliktih duhovnikov.14 
Obtoženi duhovniki so bili v novinarskih prispevkih imenovani 
z imenom in priimkom. Prav tako so bile objavljene njihov foto-
grafije. v tem času je bilo objavljenih kar 153 prispevkov z žaljivo 
vsebino. Osumljeni duhovniki so se opisovali kakor storilci ka-
znivih dejanj. tudi potem, ko je bil sum kaznivega dejanja ovržen, 
se noben tiskan medij ni opravičil zaradi jemanja dobrega imena.

Odzivi krajevne Cerkve na poročanje novinarjev so bili zelo 
spravljivi. Mnogokrat so se predstavniki Slovenske škofovske 
konference potegovali za podajanje korektnih informacij, za ob-
jektivno in kar je najpomembnejše, za pošteno poročanje. Slo-
venska Cerkev je bila vselej aktivno osredotočena na obtožbe 
duhovnikov. Ščitila je njihovo dostojanstvo in osumljenih du-
hovnikov nikoli ni obtoževala, ampak je zagovarjala, da je po-
trebno vsak sum raziskati in na podlagi sodbe sodišča razglasiti 
kaznivo dejanje in storilca.15

Navajam še primer sporne fotografije, ki je bila leta 2007 
objavljena v dnevniku delo v rubriki Kultura. gre za performans 
dueta Eclipse.16 Sporna fotografija predstavlja motiv Matere Bož-
je s Ptujske gore, na kateri je namesto Matere Božje upodobljena 
razgaljena ženska (tina), pod njenim plaščem pa so namesto 
vernikov lutke moškega spola.17 Zoper žaljivo fotografijo je bilo 
poslanih več prijav uradu za verske skupnosti zaradi razpihova-
nja verskega sovraštva in nestrpnosti. Okrožno državno tožilstvo 
je vse ovadbe zavrglo kot neutemeljene. tudi novinarsko častno 
razsodišče v Sloveniji je razsodilo, da objava sporne fotografije v 
ničemer ne poziva k nestrpnosti ali nasilju.

12 http://www.mladina.
si/97663/blasfemija-po-
slovensko/ (pridobljeno 
25. oktobra 2015).

13 Sebastijan Ozmec, 
Blasfemija po sloven-
sko, v: Mladina 39 (3. 
oktober 2003), 35.

14 dejan Frangež, 
Ob tožbe duhovnikov v 
slovenskih časnikih 
(2005 – 2007), ljubljana 
2009.

15 Prav tam, 56.

16 Neža Mravlje, 
Slovenska cerkev spet 
na nogah, v: Mladina 23 
(17. junij 2007), 35.

17 http://www.mladina.
si/90952/m-eclipse/ 
(pridobljeno 25. 
oktobra 2015).
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Sporne karikature
Moderen človek je sit poplave besed in dostikrat naveličan 

poslušanja. Ker se ga pogosto besede več ne primejo, živi v kul-
turi podobe. tega dejstva se močno zavedajo medijski mojstri, 
zato se v tiskanih medijih poleg fotografije pogosto pojavljajo 
tudi karikature, kot sredstvo za informiranje ljudi.18

Slovenski časnik večer je v obdobju od leta 2001 do leta 2011 
objavil 157 karikatur o Cerkvi, ki so jih risali trije karikaturisti: 
Erih Koren, jelko Peternelj in drago Senica.19 Karikature imajo 
vedno namen, da pri bralcih zbudijo zanimanje, da opozarjajo in 
ne žalijo.20 Predvsem ima informacija v obliki karikature v časo-
pisu namen, da javnost obvešča o problemih, s katerimi se uba-
damo vsi skupaj. Problematično je samo to, da se ob tem pogosto 
krši pravica do dobrega imena. dokler karikatura ne žali niko-
gar, jo ščiti zakon. Karikatura mora bičati napake, ne pa osebno 
žaliti. danes so podobe veliko bolj privlačne, kot besede. Zato je 
risanje karikatur zelo pomembno.21

Najbolj prikupne podobe za karikature slovenski novinarji 
iščejo v katoliški Cerkvi. Katoliški škofje in duhovniki običajno 
računajo s tem, da si jih bodo mediji s karikaturami privoščili, 
jih smešili in tudi žalili. »Slovenske karikature so bolj surove in 
brez dlake na jeziku, kot drugje po svetu. Zbadajo in prebadajo 
vsakršno oblast, pa naj bo civilna ali cerkvena. Smejati se vsake-
mu, ki je na oblasti, je glavno orožje karikaturistov«.22

Najbolj pogosta tarča karikatur so bili v tem obdobju katoli-
ški škofje in duhovniki (43,8 %). Med preprostimi verniki pa ma-
ti z otrokom, delavec, obrtnik, upokojenec ali kmet (30,6 %). 
Ostale karikature so upodabljale ljudi z ulice (25,6%). Katoliški 
škof in duhovnik v karikaturah nista bila nikoli narisana sama. 
vedno sta bila v neki družbi. Škof je bil v družbi z drugimi škofi, 
verniki laiki ali politiki. tudi duhovnik je bil v družbi z drugimi 
duhovniki ali redovniki. Zanimivo je, da sta bila duhovnik in škof 
redko v vlogi voditelja kakega liturgičnega obreda, pogosto pa sta 
bila figurirana sredi nekega političnega ali cerkvenega dogodka. 
duhovniki so bili pogosto predstavljeni kot tisti, ki molijo, vodijo 
procesije ali pogreb, pridigajo in krščujejo. le redko pa je bil ka-
kšen duhovnik postavljen v spovednico in v vlogo eksorcista.23

Osebe, ki jih v karikaturah lahko prepoznamo, so papež janez 
Pavel II. in nekateri ljubljanski nadškofje. Med njimi so bili največ-
krat upodobljeni nadškof Franc rode, nadškof Alojzij Uran in škof 
gregorij rožman. Na nekaterih karikaturah se je lahko prepoznal 

18 Carlo Maria Martini, 
Cerkev in javna glasila 
(Cerkveni dokumenti 

55), ljubljana 1994, 21.
19 Stanislav Slatinek, 

Karikature o Cerkvi v 
časniku večer (2001 

– 2011) in pravica do 
dobrega imena, v: 

Bogoslovni vestnik 72 
(2012) 1, 7-19.

20 tina recek, Zaradi 
karikature ob dobro ime 

in čast?, v: večer (22. 
oktober 2009), 26.

21 viktor Papež, Kristjan 
in njegove temeljne 

pravice v Cerkvi, 
ljubljana 1999, 64.

22 jela Krečič, Kaj je 
šala? Pot od A do B po 
drugi poti, v: delo (10. 

februar 2012), 17.

23 drago Senica, 
Karikatura,  

v: večer (9. april 2011).
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tudi kardinal Alojzij Stepinac. drugih duhovnikov in vernikov lai-
kov v karikaturah ni bilo mogoče prepoznati. Kleriki so bili obleče-
ni v duhovniško obleko, v črni talar. Nekateri so bili oblečeni tudi v 
črni talar z albo ali koreteljem in štolo. Običajno so karikaturisti 
škofom glavo pokrili s črnim biretom. Karikature vedno prikazuje-
jo katoliške škofe z naprsnim križem, mitro ali solidejo.

Za slovenske karikaturiste so bili najbolj zanimivi nadškof 
Franc rode, nadškof Alojzij Uran in kardinal Alojzij Stepinac. 
Zanimive so na primer scene, v katere so karikaturisti postavili 
škofe. Njegovi nastopi so bili vselej vezani na politične dogodke 
v državi. Kardinala Alojza Stepinca so karikaturisti predstavljali 
kot sporno osebnost, ki je med drugo svetovno vojno aktivno 
sodelovala z okupatorjem in podpirala ustaški režim. Ko so kar-
dinalu Stepincu v Sloveniji postavili spominsko ploščo pri kape-
li Marije Snežne na Kredarici, so na ta račun nastale številne 
karikature. Ene so prikazovale kardinala Stepinca in rožmana v 
nebesih, druge pa so ponudile serijo komičnih domislic, šal in 
aforizmov, ki so na ta račun skušali zabavati bralce.24

takoj za škofi in kardinali sledijo karikature, ki so opozarja-
le na spolne afere v katoliški Cerkvi (20,4 %) in na pridobivanje 
cerkvenega premoženja (9,6 %). Od spolnih afer se je v karikatu-
rah največkrat omenjala pedofilija, homoseksualnost, celibat in 
erotika. Najbolj ključne so tiste scene, ki v tem obdobju smešijo 
duhovnikovo podobo, ker ga postavijo v vlogo prodajalca erotič-
ne literature ali pa ga etiketirajo kot pohotnega človeka. Največ 
duhovniških prizorov je namreč vpetih v spolne afere ali pa v 
pridobivanje cerkvenega premoženja. Pogosti so prizori, ki 
predstavljajo duhovnika kot zapeljivca otrok – kot pedofila (38 
%) ali pa ga uprizarjajo kot čustveno nestabilnega ali istospolno 
usmerjenega bralca erotične literature. Nič manj ostre pa niso 
tiste scene, ki duhovnika potapljajo v kontekst fevdalnega gospo-
da, ki brezsrčno kopiči svoje premoženje (32 %).

Srbska pravoslavna Cerkev v slovenskih menijih
v tiskanih slovenskih medijih (delo, večer, dnevnik) se 

Srbska pravoslavna Cerkev le redko omenja. Med katoliškimi 
tiskanimi mediji, ki redno poročajo novice tudi o Srbski pravo-
slavni Cerkvi velja omeniti slovenski katoliški tednik družina in 
katoliški ekumenski zbornik v edinosti. Od leta 2013 pa o Srbski 
pravoslavni Cerkvi poroča tudi revija za ekumensko teologijo in 
medverski dialog z naslovom Edinost in dialog, ki jo izdaja teo-

24 tamara grisser – Pe-
čar, rožmanov proces, 
v: Med sodbo sodišča in 
sodbo vesti, ljubljana 
2009, 272.
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loška fakulteta v ljubljani, Enota v Mariboru. Novinarji civilnih 
tiskanih slovenskih medijev v glavnem opisujejo samo tiste do-
godke, ki so povezani s pravoslavno Cerkvijo (smrt srbskega 
patriarha Pavla, izbira novega moskovskega patriarha Kirilla v 
rusiji, izbira novega patriarha Srbske pravoslavne Cerkve Irine-
ja gavrilovića) in so le redko umeščeni v širši slovenski prostor 
(pravoslavni božič v Sloveniji, liturgična razsežnost pravoslavne-
ga verouka in izkušnje Srbske pravoslavne Cerkve). v zadnjih 
treh letih je največ prispevkov o pravoslavni Cerkvi objavil dnev-
nik delo (153) in večer (57). veliko manj pa o teh temah beremo 
v dnevniku (13) in Mladini (7) in Slovenskih novicah (3). v za-
dnjem času je največ novinarskih prispevkov opisovalo posame-
zne afere (vladika vasilije Kačavenda, vladika Artemije radosa-
vljević), gradnjo Srbske pravoslavne Cerkve v ljubljani in željo 
pravoslavnih vernikov, da bi dobili svojo cerkev tudi v Kranju. 

Sklepne ugotovitve
Ugotavljamo, da slovenski tiskani mediji (delo in večer) 

veliko pozornosti namenjajo katoliški Cerkvi. v povezavi z njo 
se omenja tudi evangeličanska Cerkev in islamska skupnost. Bolj 
malo pa novinarji pišejo o Srbski pravoslavni Cerkvi.

Novinarji s svojimi prispevki v obliki fotografije ali karika-
ture radi reproducirajo klasične teme, kot so spolne afere, du-
hovniške razvade, pehanje za denarjem, skrb za cerkveno pre-
moženje in podobno. gre za skrajno reakcionarne skice, ki pri-
kazujejo serijo konzervativnih modelov Cerkve. Besedila, ki jih 
spremljajo, so pogosto polna agresivnosti, primitivnih dialogiz-
mov, praznih vulgarizmov in političnih šal, ki takojšen smeh 
razumejo kot edino vredno plačilo. gre za poceni karikature, ki 
iščejo smeh in se brez smeha sploh ne priznavajo. v ta tip spada-
jo novinarski prispevki brez posebne umetniške vrednosti.

Novinarski prispevki v obliki karikatur so v prvi vrsti name-
njeni Cerkvi, da bi jih sprejela kot resno opozorilo in premislila 
kriterije svojega ravnanja, da bi opustila ponesrečene načine na-
stopanja (pretirano ukvarjanje s posvetnim, z denarjem in poli-
tiko) ter se resneje lotila svojega primarnega poslanstva, to je 
oznanjevanja evangelija. Zato ocenjujemo, da so lahko sporni 
prispevki, fotografije in karikature najbolj všeč prav Cerkvi, ker 
niso samo spontane šale, ki se težko razumejo, ampak nosijo v 
sebi modrost, kaj je treba pri osnovnem poslanstvu katoliške 
Cerkve opustiti in kaj ohraniti. tiskane medije lahko razumemo 
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kot nosilce Božjega sporočila, nekakšen rob plašča, to je mesto, 
kjer se lahko tudi verni srečamo s Kristusom.25

Kljub temu, da slovenski tiskani mediji pogosto povzročajo 
veliko škodo ljudem in skupnemu dobremu, še posebej če pomi-
slimo na sporne fotografije in žaljive karikature na račun Cerkve, 
ne bi bilo prav, da bi oglaševanje v tiskanih medijih izginilo. 
Oglaševanje je pomembna prvina v sodobni družbi. velja pou-
dariti, da novinarski prispevki v tiskanih medijih premalo opisu-
jejo dejstva, ki resnično odgovarjajo celostni podobi katoliške 
Cerkve v Sloveniji. dejstva, da je katoliški duhovnik predvsem 
mašnik in da je škof predvsem pastir, novinarski prispevki v za-
dnjem obdobju niso zadosti objektivno predstavili. Pri novinar-
skih prispevkih o katoliški Cerkvi in cerkvenem življenju je bila 
v glavnem v ospredju ignoranca temeljne človeške etike.

če upoštevamo dejstvo, da so pritožbe zoper novinarske 
prispevke, ki so žalili ali jemali dobro ime (sporne fotografije in 
karikature) zelo redke in da jih je Novinarsko časno razsodišče v 
Sloveniji večinoma reševalo v prid novinarja, lahko ocenjujemo, 
da je v zakup pač treba vzeti dejstvo, da morajo javne cerkvene 
osebe (katoliški škofje in duhovniki) na račun svoje profesional-
ne vloge, ki jo imajo v družbi, trpeti več kritik, roganja in posme-
ha kakor drugi ljudje. Kljub temu lahko upamo, da bodo v pri-
hodnosti tudi tiskani mediji bolj resnicoljubni. da bi to postalo 
pravilo za slovenske tiskane medije velja poudariti naslednje:

»Pravica do svobode izražanja misli, širjenja novic in mnenj je 
neposredna človekova pravica, ki sodi med temelje demo kracije.

vendar pa pravice nimajo samo tisti, ki novice in mnenja 
širijo in izražajo, temveč imajo pravice prav tako tisti, ki so jim 
novice in mnenja namenjena. vsak človek ima pravico do objek-
tivne in vsestranske obveščenosti, do časti ter dobrega imena.

Pravica do obveščenosti je bistveno povezana z dejstvom, da 
so v demokratični družbi vsi državljani poklicani k soodločanju 
o skupnih zadevah. Ne morejo pa odgovorno soodločati, če o 
dejanskem stanju stvari niso objektivno in vsestransko obveščeni.

javna glasila, posebno tista, ki so nacionalnega pomena, ni-
so v prvi vrsti prostor za izražanje osebnih mnenj in stališč novi-
narjev, temveč so v službi celovitega, vsestranskega in nepristran-
skega obveščanja državljanov.

Oblast nosi odgovornost za spoštovanje človekovih pravic. 
Zato mora skrbeti tudi, da bodo državljani celovito in vsestran-
sko obveščeni. Za to pa je pluralnost sredstev obveščanja nujen 
in preizkušen pogoj.

25 Papeški svet za 
družbeno obveščanje, 
Etika oglaševanja 
(Cerkveni dokument 
72), ljubljana 1997, 33.
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Prav tako ima oblast odgovornost, da z zakonodajnimi in 
sodnimi ukrepi skrbi za spoštovanje pravic državljanov do za-
sebnosti in časti ter dobrega imena. Posebno moralno dolžnost 
spoštovati človekovo pravico do dobrega imena in časti imajo 
uredniki in novinarji. Njihova združenja pa morajo to zavest, ki 
sodi med njihove poklicne dolžnosti, krepiti«.26

če se bodo upoštevali ti principi bo to svojevrsten in drago-
cen prispevek k človeškemu napredku in skupnemu dobremu.

. . .

Stanislav Slatinek se je rodil leta 1958 v Celju. Po študiju teologije je 
bil leta 1983 posvečen v duhovnika. Na lateranski Univerzi v rimu je leta 
1993 doktoriral iz civilnega in cerkvenega prava. Na teološki fakulteti Uni-
verze v ljubljani je zaposlen kot docent za civilno in cerkveno pravo. v 
nadškofiji Maribor opravlja različne službe. Med drugim je tudi predse-
dnik metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru in voditelj Centra 
za duhovne poklice v nadškofiji. Njegova najbolj znana dela (Zakon, ki ga 
ni bilo 2005, Pereča pravna vprašanja 2006, Kazni in kazniva dejanja 2010, 
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jEЛЕНА КИсИћ

О „ВИЗАНтИНИЗМУ“:  
ПРИЛОг МЕДИЈсКОЈ КОНстРУКЦИЈИ 

ПРАВОсЛАВЉА*

Јуна 1996. године, новинари утицајног немачког недељника 
der Spiegel тражили су интервју од тадашњег председника 

србије слободана Милошевића. Он је пристао на разговор, 
захтевајући да му се питања унапред пошаљу, али и при-
ставши да одговори на додатна која ће бити постављена за 
време самог интервјуа. У уводнику недељника, поменути 
захтев назван је „једном византијском процедуром“1. Ова 
врста олаког и неадекватног прављења паралела и позивања 
на Византију, када је реч о државама с доминантно право-
славном религијом, није реткост у медијском дискурсу по-
јединих европских земаља, нарочито западних. тако ће но-
винар британског Guardiana, критикујући председника 
Русије Дмитрија Медведева написати: „Он је по образовању 
адвокат – што је вероватно усадило у њега макар неко по-
што вање за владавину права – и његова саопштења и ин-
тервјуи су били добрим делом умерени, чак и либерални. 

1 „Hausmitteilung Betr.: Milosevic.“ (1996, Јун 6). Der Spiegel. http://www.spie-
gel.de/spiegel/print/d-8932636.html

Уобичајена је ствар у новинарству да се председницима држава и влада 
уна пред шаљу питања и/или оквирне теме разговора, и то важи свакако и за 
Западну Европу. У том погледу, Милошевићев захтев је очекиван, поготово 
ако се има у виду деликатност тренутка, као и слика србије и уопште ратова 
у бившој Југославији коју је (ре)проду кова ла немачка штампа. Опширније у: 
Бакић Ј. (1997), „Писање стране штампе о распаду Југославије и рату вођеном 
на њеном тлу (јануар 1991 – март 1992): Анализа садржаја „тАЊУг ПРЕсс 
црвених билтена“. у: со циологија : часопис за социологију, социјал ну пси-
хологију и со цијану антро по логију, 39(3), 401-423; Бакић, Ј. (1999). „сте рео-
типи о ср бима у јавностима појединих западних нација“ у: Нова српска 
политичка мисао, 6 (1–2), 27–56; гли шовић, Љ. (2011). Србија у огледалу 
немачке штампе 19872006. Београд: ЈП службени гласник; Neu. A. S. (2004). 
Die JugoslawienKriegsberichterstattung der Times und der Fra nk furter Allgemeinen 
Zei tung. Baden-Baden: Nomos verlagsgesellschaft.

* Овај рад је базиран 
на деловима мог 
мастер рада - Јор га-
чевић, Ј. The German 
Media Representation of 
the Serbian Orthodox 
Church from 2000 until 
Today, необјављени 
мастер рад, Универзи-
тет у Ерфурту, 
Немачка, 2014.
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Нажалост, речи ипак не значе скоро ништа у једној тако ви-
зантијској земљи».2

У овом раду бавићемо се византинизмом, дискурзив-
ном креацијом која византијско наслеђе посматра у ис кљу-
чиво негативном, претерано симплификованом, стереоти-
пизованом и есенцијалистичком кључу, извлачећи из тога 
закључке и објашњења о савременим друштвима. Оваква 
перцепција Византије има дугу историју.3 Ангелов посмат-
рајући историјски пут жилавих стереотипа о Византији на 
Западу препознаје два периода у којем је искован сам дис-
курс – средњовековни и доба просветитељства у Европи. 
Још у средњем веку, Византија се посматрала као културни 
Други, а главни разлози су се крили у политичким односи-
ма и превирањима између Византије и Запада (обнова све-
тог римског царства од стране Карла Великог, наравно по-
дела између источног и западног хришћанства, крсташки 
походи, њихово пљачкање Константинопоља 1204). У осам-
наестом веку, Византија је постала онај Други који је добио 
све негативне карактеристике на оси добро – лоше, перци-
пирајући се као контраст рационалним идеалима просве-
титељства.4

Марија тодорова у пионирском делу „Имагинарни Бал-
кан“ пише о византинизму као дискурсу који је паралелан са 
балканизмом, заснива се на истим принципима као и бал-
канизам, а често му је и надређен. Православље се, истиче 
тодорова, посматра кроз призму средњовековних предрасу-
да на која се накалемљује хладноратовска реторика и ка снија 
политичка супарништва.5 Као и сваки други дискурс, у Фуко-
овском значењу тог појма, и византинизам онемо гу ћава 
перцепцију савремених православних цркава и друштава у 
којима је је православље доминантно, у њиховим реалним 
историјским, културним и друштвеним контекстима. Бого-
милова примећује да су многе негативне карактеристике које 
се приписују православљу односно православним друштви-
ма пре карактеристике које је православље наследило и при-
хватило него нешто што је оно подстакло и створило.6 

Пишући о савременом православном учењу у домену 
права, политике и друштва, Пол Валиер такође наглашава 
да би саидов концепт орјентализма могао бити примењен 
на проучавање перцепција православног хришћанства.

2 Nixey, j. (2008, Мај 5). 
„The malleable Mr 

Medvedev“. The 
Guardian. http://www.

theguardian.com/
commentisfree/2008/

may/05/themalleablem-
rmedvedev

сви преводи текстова 
из немачке и енглеске 

штампе у раду су моји.

3 тодорова, М. 
(1997/2006). Имагинар
ни Балкан. Београд: XX 

век; Angelov, d. g. 
(2003). “Byzantinism: 

the imaginary and real 
heritage of Byzantium in 
Southeastern Europe”. У 

d. Keridis., E. Elias-
Bursac & N. Yatromano-

lakis (прир.), New 
Approaches to Balkan 

Studies. dulles, virginia: 
Potomac Books Inc, 3-23.

4 Angelov, d. g. (2003). 
“Byzantinism: the 

imaginary and real 
heritage of Byzantium in 
Southeastern Europe”. У 

d. Keridis., E. Elias-
Bursac & N. Yatromano-

lakis (прир.), New 
Approaches to Balkan 

Studies. dulles, virginia: 
Potomac Books Inc, 3-23.

5 тодорова, М.  
(1997/ 2006). Имаги

нарни Балкан. 
Београд: XX век, 311.

6 Bogomilova, N. (2003). 
„Eastern Orthodoxy: 

The new age and the old 
myths”. У: j. Sutton & W. 

van den Bercken (прир.), 
Orthodox Christianity 

and contemporary 
Europe. leuven и Paris: 

Peeters, 19-26.
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„’The misleading stereotypes of Orthodoxy’ refers 
to the way the West percepts Orthodoxy – it has been 
“deeply affected by a Christian ‘Orientalism’ that alter-
nates between a condescending, essentially imperialist 
view of Orthodoxy as a backward form of Christianity 
and a romantic view of it as preserving mystical values 
from which a putatively rationalistic Western Christi-
anity has fallen away”7

Оба ова поједностављена начина посматрања право-
славља, као заосталог и негативног у сваком погледу или 
као егзотичног и мистичног, с друге стране, имплицирају 
његову неисторичност, есенцијализацију га те подразу-
мевају другачији третман и критеријуме од оних којима За-
пад, и други који намећу овакво виђење, процењују себе. 

Низ је стереотипа који учествују у градњи ове кон стру-
кције. тако се друштва са доминантно православном рели-
гијом посматрају као заостала, анахрона, анти-демократска, 
анти-модерна, деспотска, милитантна, а главни кривац се 
види у византинском наслеђу односно православној цркви. 

током деведесетих година и ратова у бившој Југославији 
(1991-1995), у западној штампи, као и јавности словеније и 
хрватске, неретко је био присутан и византинистички дис-
курс. На тај начин се још на самом почетку деведесетих 
приказивала идеја о србима, као негативном Другом, где се 
балканско и византијско наслеђе перципирало као доказ 
њихове неприпадности Европи.

Пошто је сама тема сувише опширна, у овом раду бави-
ћемо се прегледом и анализом научних радова који су у не-
ком свом сегменту обрађивали поменути дискурс кроз ана-
лизу медијских садржаја. Акценат рада је на немачким ме-
ди јима, а циљ је изнаћи главне карактеристике на којима се 
гради и одржава византинизам односно истражити ње гову 
конкретну медијску примену у једном историјском тренут-
ку. Уз то, приказаћемо резултате из нашег претходног рада 
који се бави перцепцијом сПЦ у немачкој штампи након 
2000, када је медијска слика србије била мењана да бисмо 
упоредили медијско извештавање за време рата и у мирно-
допским условима, односно писања о православљу као не
гативној карактеристици, другости срба и, с друге стране, 
конкретној реалности српске православне цркве (сПЦ). 

7 valliere, P. (2007). 
Introduction to the 
modern Orthodox 
tradition. У: j. Witte & 
F. S. Alexander (Eds.), 
The teachings of modern 
Orthodox Christianity: 
On law, politics and 
human naturе. New 
York: Columbia 
University Press, 1.
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Како бисмо се и из још једне перспективе трудили да 
загребемо карактеристике дискурса који истражујемо у ра-
ду те приказали како је употребљиван деведесетих, даћемо 
осврт на два публицистичка дела која су извршиле већи или 
мањи утицај на западно јавно мњење, а баве се сликом пра-
во славља у том периоду. Наиме, књиге Роберта Каплана и 
Викторије Кларк представљају врло илустративан пример 
(ре)продуковања дискурса којим се бавимо. Кроз анализу 
радова о штампаним медијима и публицистичких дела мо-
же се изнаћи слика која је постојала деведесетих о право-
слављу у једном делу западне јавности. 

Византинизам у путописима
главни канали за ширење и одржавање балканизма, а 

отуда и византинизма, су били, како тодорова наглашава, 
квази-новинарска литерална дела - политички есеји, путо-
писи, академско новинарство.8 Деведесетих година прошлог 
века, у низу оних који су покушали да одгоненту узроке рата 
и понуде своје објашњење нашли су се угледни амерички 
новинар Роберт Каплан и британска новинарка Викторија 
Кларк. Њихове књиге су имале јаки одјек у западној јав но-
сти, што се посебно односи на Капланово дело које су, по 
сопственом признању, читали амерички председници и та-
мошња висока администрација те их је оно наводило да (не) 
делају у одређеном правцу.9

Каплан у књизи „Балкански духови: путовање кроз ис-
торију“ описује православље као нераскидиво повезано са 
насиљем, као веру којој је фундаментализам иманентан, 
Оно је, даље, примитивно, сујеверно и потпуно ирационал-
но, натопљено мржњом, заостало, али и с друге стране ме-
сто пуно мистике и дивље лепоте.10 Ова двострука другост- 
негативна и егзотична – наглашава се у супротности са за-
падним религијама које цене идеју и дела, док „источне 
религије“ наглашавају лепоту и магију (за Каплана је право-
славно хришћанство ближе „источним религијама“ него ка-
толичанству и протестантизму).11 Каплан је један од ретких 
за којег је и грчка део Балкана, типичног Истока – царство 
таме, мистерије, туге и ирационалности.12 У својој књизи 
између осталог Каплан преноси свој разговор са славенком 
Дракулић у којем се закључује да рат у бившој Југославији 

8 тодорова, М. 
(1997/2006). Имаги

нарни Балкан. 
Београд: XX век, 75.

9 dumbrell, j. (2009). 
Clinton’s foreign policy: 

Between the Bushes, 
1992–2000. london and 

New York: routledge, 
81; Bissell, t. (2006). 

Euphorias of perrier: 
The case against robert 

d. Kaplan. A National 
Journal of Literature & 

Discussion, 82(3). 
Преузето са: http://
www.vqronline.org/

euphorias-perrier-case-
against-robert-d-kaplan

10 Kaplan, r. d. 
(1993). Balkan ghosts: A 
journey through history. 

[Kindle верзија], 
пролог. 

Преузето са:  
Amazon.com.

11 Idem, 1. поглавље.

12 Idem, 15. поглавље.
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није само рат између капитализма и комунизма, већ римо-
католичанства против православља, Рима против Констан-
ти нопоља, хабсуршког наслеђа против наслеђа отоманске 
турске, једном речју – Истока против Запада, историјски и 
културни сукоб.13 сам Каплан, описујући каква је ситуација 
била пре рата, 1989, закључује да су словенија и хрватска 
биле у мирној транзицији, док се чак и у србији – тако ви-
зантијској, тако православној, тако источној- могли наћи 
трагова либерализма.14

 Викторија Кларк се бави искључиво православљем у 
свом путопису „Зашто анђели падају: путовање кроз право-
славну Европу од Византије до Косова“. сличан опис, попут 
Каплановог, се може наћи и овде – православље као мистич-
на религија коју красе предивни манастирски пејзажи. Ипак, 
византијске земље, пише Кларк, карактерише недостатак 
транспарентности у вишим нивоима власти и иритирајући 
осећај да се „све важне одлуке доносе преко неколико шљи-
вовица, у руској сауни или на грчкој јахти.15 (Занимљиво је 
да се о „византијским земљама“ још пише као о неком и да-
ље постојећем ентитету). Кларкова налази нераскидиву ве-
зу између суровог насиља и православља и истиче „право-
славно схватање времена“ који није спирално нити линеар-
но, већ се креће у круговима.

Orthodox time has its own dynamic. Its motion is 
spiral, not linear, which means that Orthodox history 
moves in divinely ordained circles, as pleasingly re-
petitive as the patterns on church vestments. Empires 
and lands are lost and regained, lost and regained again, 
lost and regained, until the end of the world. The past is 
never forgotten because it comes around again, and the 
future is never new.16

Ове две карактеристике су иначе опште место када је 
реч о визанзинизму – повезаност православља са насиљем 
и његова статичност и аисторичност. Коначно, вероватно 
да је ретко ко допринео, у западном јавном мњењу, фор-
мирању и репродуковању разних дискурса о Другоме и сли-
ци непомирљивих непријатеља, као што је то чланак, а по-
том књига семјула хантингтона о сукобу цивилизација, коју 
су медији, склони дихотомним поделама, симплификовали 
и популарисали до планетарних размера. Према хантинг-

13 Ibid.

14 Idem, 4. поглавље.

15 Clark, v. (2000). Why 
angels fall: A journey 
through Orthodox 
Europe from Byzantium 
to Kosovo. Basingstoke 
and london:  
Macmillan, 61.

16 Idem, 75.
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тону, религија је одлучујући фактор поделе међу циви ли-
зацијама, те за православне земље у бившој Југославији 
перспектива није ваш тако светла – заосталије су економ-
ски и тешко да могу развити стабилан демократски поли-
тички систем.17 хантингтон, Каплан и Кларкова закључују 
да православне земље неће/не могу/не треба да се прикључе 
Европској Унији и НАтО-у. 

Слика православља у Немачкој штампи
Још на самом крају 1990. године новинар Frankfurter 

Allgemeine Zeitung-а писао је како сФРЈ мора потонути, на-
зивајући је „јужнословенском краљевином српско-ви зан-
тијског кова“.18 Јово Бакић, анализирајући западну штампу 
у периоду од јануара 1991. до краја марта 1992. године изна-
лази, између осталог, следеће тенденције у немачким листо-
вима FAZ и Die Zeit: „Крајња пристрасност према католич-
ком културном кругу, поистовећивање католичанства и де-
мократије, отворено симпатисање словеначке и хрватске 
стране у јужнословенском сукобу и, аналогно томе, одбој-
ност према православљу, поистовећивање православља и 
комунизма, крајња одбојност према србима као носиоци-
ма, према овом виђењу, комунизма, византизма, оријен-
талног деспотизма, православља“.19 Важно је поменути да у 
његовим налазима немачка штампа није изузетак, те да се и 
Италији и Аустрији, на пример, чeсто користила хладнора-
товска парадигма „комунисти vs. демократе“, која се потом 
мешала са парадигмом сукоба цивилизација „католичан-
ство вс. православље“ те су отуда изналазила синтагма о 
„православном комунизму“ и „католичкој демократији“.20

У оваквом виђењу ствари, православље се везује са ау-
торитарним политичким системом, планираном еконо ми-
јом и сиромаштвом, док се католичанство повезује са демо-
кратијом, тржишном економијом и благостањем. Заним-
љиво је да је управо у земљама у којима су део медија и 
јавности стварали ову слику и репродуковали идеју о суко-
бу цивилизација, Римокатоличка црква веома критикована 
онда када се не упоређују се Другим, те да се тешко само-
стално перципира као повезана са и нужна за демократски 
развој друштва.

Комбинацију свих балканских другости, византијске, 
отоманске и комунистичке, оличене током рата деведесетих 

17 Huntington, S. P. 
(1997). The clash of 

civilizations and the 
remaking of world order. 

New York: Simon & 
Schuster, 30.

18 Бакић Ј. (1997), 
„Писање стране 

штампе о распаду 
Југославије и рату 

вођеном на њеном тлу 
(јануар 1991 – март 

1992): Анализа 
садржаја „тАЊУг 

ПРЕсс црвених 
билтена“.“ у: 

социологија : часопис 
за социологију, 

социјалну психологију 
и социјану 

антропологију, 39(3). 
Преузето са: http://

www.komunikacija.org.
rs/komunikacija/

casopisi/sociologija/
XXXIX_3/d004/

show_
html?stdlang=ser_lat

19 Idem.

20 Бакић, Ј. (1999). 
„стереотипи о 

србима у јавностима 
појединих западних 

нација“ у: Нова српска 
политичка мисао, 6 

(1–2), 42-43.
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у србима, детектује и Николаос ставроу, професор међуна-
родних односа, који је анализирао вести и извештаје током 
три месеца за време рата у бившој Југославији. Војници ју-
гословенске армије се називају „православно-комунисти-
чки генерали“, док се срби описују као „православни“, „ви-
зантијски“ и „источни“, где се ови придеви користи у пежо-
ративном контексту, док се хрвати перципирају као „запад-
ни“, „демократски“, „богатији“.21

Проблем ових придева, „византијски“, источни“, „пра-
вославни“ је што се они не користе као неутралне ознаке, 
већ подразумевају негативне карактеристике, као и већу 
вредност другог пола, који се представља као њихова су-
протност. Имплицира се нижа цивилизацијска вредност и 
инфериорност због припадности одређеном подручју (Бал-
кан) или вери (у овом случају, православље) одакле се по-
том извлаче објашњења. Детаљно анализирајући текстове 
немачког FAZ–а и британског TIMESа у оквиру четво ро-
годишњег периода (1991-1995), Александар Ној закључује да 
су читаоци FAZ–-а добијали врло поједностављену „ет-
ничко-идеолошко-цивилиза циј ско одређену црно-белу ше-
му“ о добрим и лошим момцима.22 Земље бивше Југославије 
су виђене као припадници две цивилизације где граница 
потиче још од поделе источног и западног римског царства, 
а данас између  православне србије и Црне горе и римока-
толичке словеније и хрватске.. то подразумева различите 
менталитета, погледе на политику и државу, културни капа-
цитет и као разлог и последицу – другачију религиску ори-
јентацију.23 Истиче се негативна карактеризације Русије, као 
и религијска веза из међу србије и Русије.24

србија, оличење балканске другости, се не посматра, 
још на самом почетку деведесетих, као део Европе. У књизи 
„Како су нас волели“, чија методологија није разјашњена, 
српски новинар Жељко Вуковић анализира такође немачку 
и аустријску штампу у периоду 1991-1995. Поново се закљу-
чује да главна линија разграничења иде између словенаца и 
хрвата на једној страни и њиховог повратка своме јату -„де-
мократском, европском свету“, док срби имају „своју ори-
јенталну, словенско-византијску судбину“.25 Најчешћи при-
деви који се користе за опис срба су, према Вуковићу, бал-
кански, византијски, православни, источни док се, на од ре-

21 Brock, P. (1993/1994). 
dateline Yugoslavia: 
The partisan press. 
Foreign Policy, 93, 
162-163.

22 Neu. A. S. (2004). Die 
JugoslawienKriegsbe
richterstattung der 
Times und der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Baden-Baden: 
Nomos verlagsgesell-
schaft, 142.

23 Idem, 138-141.
24 Idem, 224-226.

25 vuković, S. (2007). 
Kako su nas voleli: 
Nemacko-austrijska 
štampa i razbijanje 
jugoslavije У: M. 
rašević & Z. Mršević 
(Eds.), Pomeramo 
granice. Beograd: 
Institut društvenih 
nauka, 83.
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ђени начин, изједначују, као одређујуће за србе – варвар-
ство, хегемонија и православље.26 слобода од Београда, као 
синоним за србију и Југославију, се понекад представља као 
слобода од комунизма или слобода од Византије.27 Коначно, 
глишовић у анализи немачке штампе у периоду 1987-2006, 
са нагласком на der Spiegel, али и FAZ и TAZ, изналази да се 
слика србије као непријатеља неретко истицала. сви глав-
ни образаци извештавања који су градили слику србије као 
непријатеља укључују и религију као врло важан фактор. 
Истиче се припадање срба византијском и балканском 
наслеђу и (отуда) њихова милитантност, заосталост и ира-
ционалност.28

Ова разграничења, по којима србија и Балкан, због 
своје другости, не припадају Европи, те добијају читав низ 
негативних карактеристика која су објашњења по себи, је 
било присутно и у јавности бивших република. Како су Ба-
кић и Бакић хајден детаљно анализирали, много је оваквих 
примера било у хрватском и словеначком јавном мњењу где 
се тврдило да србија не може постати грађанско друштво 
све док има православно хришћанство (тарас Кермануер), 
као и да је србија типичан пример насилног оријентално-
византијског наслеђа.29 Партос, анализирајући изјаве кле-
рика римокатоличке цркве у хрватској, сумира распро стра-
њени став у два коментара, иначе објављена у Guardijan-у и 
Observer- у: “Here is where the West ends and the East begins. 
We in Croatia are fighting to stop the East from invading the 
West” и други: “This war is a conflict between two worlds, 
between Croatia as defender of Western and Catholic culture, 
against the world of Orthodox vyzentia [Byzantium], which is a 
renegade thing”.30

У мом мастер раду, бавили смо се анализом 248 тексто-
ва, у периоду од октобра 2000. до 2013. у шест немачких ли-
стова Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Süd
deutsche Zeitung (SZ), Die Tageszeitung (TAZ), Focus и Die Zeit.31 
Закључак анализе је да се сПЦ помиње углавном у негатив-
ном тоном, осим када је реч о њеној угроженој позицији на 
Косову и Метохији. слика владика који се помињу у не ма-
чкој штампи је углавном слика екстремних националиста. 
Представа српских владика је дата углавном негативно. Из-
јаве појединих великодостојника који у позитивном светлу 

26 Idem, 91.

27 Idem, 92.

28 глишовић, Љ. (2011). 
Србија у огледалу 
немачке штампе 

1987–2006. Београд: ЈП 
службени гласник, 

293-311.

29 Опширније у: 
Bakić-Hayden, M. & 

Hayden, r. (1992). 
Orientalist variations 

on the theme “Balkans”: 
Symbolic geography in 

recent Yugoslav cultural 
politics. Slavic Review, 

51(1), 1-15.

30 Partos, g. (1997). 
religion and nationalism 
in the Balkans: A deadly 

combination?. У: M. E. 
Marty & r. S. Appleby 

(прир.), Religion, 
ethnicity, and selfidenti

ty: Nations in turmoil. 
Hanover and london: 

University Press of New 
England, 100.

31 Јоргачевић, Ј. The 
german Media 

representation of the 
Serbian Orthodox 

Church from 2000 until 
today, необјављени 

мастер рад, 
Универзитет у 

Ерфурту, Немачка, 
2014.
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говоре о Другом, о Европи, и уопште изражавају отвореније 
ствавове, нису цитиране нити једном. Ретки изузеци у овак-
вом представљању су патријарси, Павле и Иринеј. 

Недељна штампа, који би требало да се бави детаљнијим 
и нијансиранијим анализама, представља чешће сПЦ као 
монолитни ентитет и боји је тамним бојама. Верници Цркве 
су приказани, кроз разне врсте текстове, најчешће као на-
ционалисти, махом задрти, анти-модерни и анти-западно 
орјентисани. Ипак, када је реч о сПЦ, свакако да је негатив-
ни интезитет у текстовима много блажи него деведесетих 
година, док се дискурзивна слика Цркве као искључиво на-
ционалистичке, милитантне, заостале, анахроне, нераски-
дивно помешане са политиком, обнавља интезивније у поје-
диним периодима, што је можда највидљивије у недељнику 
Der Spiegel. У TAZ-у, dei Zeit-у и Focus-у та слика је констант-
но негативно, док у SZ-у и FAZ-у изузетно зависи и од ауто-
ра текста и уме бити врло нијансирана.

У односу на извештавање деведесетих, ипак постоји ја-
сна паралела. И у мирнодопским периодима, иако има мно-
го мање чланака, чак и док се србија представља у нијанси-
ранијем светлу или негде у позитивном, реконструише се 
слика два склопа вредности унутар ње, опет по принципу 
црно-белог света. На једној страни је блок који се залаже за 
прогрес, модерност, будућност, људска права, Европу, то су 
образовани и рационални људи. са друге се, између оста-
лог, налази често Црква, описана као монолитни ентитет у 
којем влада задртост, ирационалност, национализам, зао-
сталост, милитантност, склоност ка рату и конфликтима, 
пре-модерност, која има огроман утицај на државу и испре-
плетана је с њом и која спречава ову прву групу да унапреди 
ствари у друштву, као и политичаре да се понашају рацио-
нално и прамгатично. Упоран комплекс понављаних стере-
отипа у већини немачких новина, симплификовање и једно-
страност у опису и избору догађаја и саговорника, води до 
закључка да и у том временском периоду се доминантан на-
чин извештевања о сПЦ уклапа у византинистички дискурс. 

Закључна разматрања
Изучавање дискурса о Византији још није довољно од-

макло. Колико је балканистички дискурс заживео у науч-
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ним круговима, па и у медијској јавности, толико је изуча-
вање медијски преношених система стереотипа по којем се 
земље са доминантно православном религијом посматрају 
посматрају у есенцијалистичком кључу, и то као заостале, 
назадне, пре-модерне, ирационалне, милитантне, баш због 
религије којој се приписују ове карактеристике, не добија 
довољно академске пажње. Ово би посебно било занимљи-
во изучавати у односу на ме дијско извештавање о Русији.

У Византинизму се провлаче две штетне тенденције. 
Јед на се односи на изокренуто, једнодимензионално и по-
грешно виђење и тумачење Византије и различитих појава 
у њој, а друга на савремену, једнако нетачну и стереотипи-
зовану, перцепцију садашњих друштава. Извлаче се неосно-
ване паралеле, као и објашњења, а та се друштва не посмат-
рају и не мере рационалним мерилима.

Преглед дат у овом раду показао је поједине карактери-
стике византистичког дискурса на примеру слике срба то-
ком деведесетих година у немачким штампаним медијима, 
али и присутност истог у годинама након 2000, само у доста 
мањем интезитету и на другачији начин – Други се сада 
конструише унутар саме државе где се на континуум-у по-
зитивних и негативних вредности, оне негативне припусују 
одређеној групи/групама унутар србије те се оне постављају 
наспрам оних група којима се приписују искључиво пози-
тивне карактеристике поментог континуума. Иако није та-
ко у свим анализираним немачким, штампаним медијима, 
Цркви је углавном допала улога у негативном блоку, а ме-
дијска слика о њој не одудара исувише од типичних дискур-
зивних судова о Византији. 

. . .

Јелена (Јоргачевић) Кисић је новинарка недељ ника 
„Време“, где се углавном бави темама везаним за рели-
гију. Завршила је Факултет политичких наука у Београ-
ду, као и мастер студије теорије културе на истом факул-
тету. Након тога, завршила је дво годишње мастер сту-
дије религиологије на Филозофском факултету у Ерфур-
ту, у Немачкој.
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ИРИНА НЕШИћ

БИБЛИОгРАФИЈА ИЗМЕЂУ ЦРКВЕНЕ  
И МЕДИЈсКЕ стВАРНОстИ

Библиографија чланака о српској Православној Цркви је 
прва фаза пројекта о српској православној цркви у штам-

паним медијима у оквиру кога је израђена исцрпна анали-
тичка библиографија чланака1 који својом тематиком, у це-
лини или делимично, имају за предмет српску Православ-
ну Цркву. Резултати које представљамо дефинишу значај 
аналитичке библиографије у истраживању наше медијске 
стварности српске Православне Цркве у временском овиру 
од 2003-2013. године и оправданост њеног настанка услед 
недостатка таквих истраживања у утврђеним програмима 
библиографских истраживања националних институција 
као и потребом науке да са различитих аспекта сагледа од-
нос медија и Цркве.

Библиографски је пописана грађа која припада времен-
ском оквиру од 2003. до 2013. године према виђеном мате-
ријалу (de visu) у електронски читљивом формату. Услуге 
пресклипинга извршио је Ebart – medijski arhiv. Одабран је 
материјал који се односи на српску Православну Цркву у 
листовима Вечерње новости, Блиц, Политика, Данас, НИН 
и Време, који су у континуитету излазили у наведеном пери-
оду у најзапаженијим тиражима. 

стучни тим који је чине Ненад Идризовић (Народна 
библиотека србије), сања Цвркота (Билиотека града Бео-
града) и Ирина Нешић (Библиотека српске Патријаршије) 
обрадио је и редактирао укупно 15495 библиографских једи-
ница. Први том обухвата попис чланака из листова Вечерње 
новости и Блиц, укупно 6842, други том из листова Поли
тика и Данас укупно 8004 и трећи из недељника НИН и 
Време укупно 649 библиографских јединица. сваки том Би-
блиографије прате хронолошки регистар наслова, Именски 
регистар и Предметни регистар.

1 српска православна 
црква у штампаним 
медијима 2003-2013: 
библиографија. том 
1-3, Београд 2014; 2015,
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Настанак веома обимне аналитичке библиографије ус-
ло вљен је недостатком таквих истраживања у утврђеним 
програмима библиографских истраживања националних 
институција у србији. Инициран је недостатком библио-
графских референци које одговарају потребама науке да 
сагледа религиолошко-политиколошко-културолошки ас-
пект у односу медија и Цркве на нашем простору у протеклој 
временској декади. По први пут на једном месту сакупљени 
су и доступни сви наслови везани за поменуту тему. Би-
блиографија је израђена у складу са међународним стандар-
дом ISBd(CP), на основу узајамног електронског каталога 
србије COBIB.Sr, Правилника и приручника за израду абе-
цедних каталога и друге стручне и приручне литературе 
(тезауруси, стручни речници, енциклопедије, лексикони, 
електронске базе података). Обим и специфичност публи-
кованог материјала одредили су да је библиографија према 
садржини грађе специјална, по обухвату селективна, по об-
лику самостална, на основу врсте извора примарна, према 
хронолошком критеријуму ретроспективна, по начину рас-
пореда ауторска. 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 стручна класификацијa 
по УДК систему не би допринела критеријумима за пре тра-
живање. Предметна класификација са регистром прошири-
ла је границе ауторске библиографије и увећала њену ин-
формативну вредност. Коришћен је систем предметних од-
редница и усвојених и неусвојених упутница на основу по-
стојећих тезауруса и електронских база Народне библиоте-
ке србије, Библиотеке Матице српске и Библиотеке српске 
Патријаршије. Нове одреднице уведене су за појмове којима 
су се дневни листови бавили свакодневно за разлику од мо-
нографских публикација или стручних часописа чији пред-
мет интерсовања 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 свеш-
тенства, појавом и деловањем парацрквених институција. 
Држали смо се уједначености обраде иако је неки чланак 
био сажета вест и у некој широј библиографији не би завре-
ђивао пажњу каталогизатора обрађен је садржински како 
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би се све информације о одређеном догађају нашле под ис-
том одредницом. 

Корпус библиографске грађе не сачињава само пописа-
на грађа са трајнијом информацијском вредности већ се он 
може сместити у шири издавачко-продукцијски контекст. У 
аналитичкој обради 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 библиограф-
ске јединице окупља истост теме и њихова актуелност, а по-
себан информативни и истраживачки значај добијају због 
своје јединствености у томе што су неке од тема до сада об-
рађене једино у дневној и недељној штампи. Овде се доказује 
примењивост библиографије чланака из дневне штампе чи-
ја је вредност вишеструка: архивска, музејска, историјска и 
друштвена. тиме је испуњена трајна динамичка равнотежа 
између општег карактера библиографије чланака и инфор-
мацијске вредности извора и квалитета одабраног чланка. 

Анализa у овирима библиографије2 као што је анализа 
заступљености аутора и броја библиографских јединица по 
листовима и часописима јасно нам даје квантитативан пре-
глед заинтресованости штампаних медија за црквене теме и 
теме које српску Православну Цркву стављају у однос са 
државом и друштвом. Истраживањем именског регистра 
могуће је уочити различитост у концепцији организације 
редакција и утицај сваког аутора појединачно у историјско-
просторној скици односа медија и Цркве. У случају неких 
новинара ова библиографија је својеврсни прилог за њихову 
персоналну библиографију. хронолошки приказ по броју 
наслова у оквиру једног годишта обрађених публикација 
осим статистичког прегледа упознаје нас са хронологијом за 
сПЦ важних догађаја и појавом позитивног или негативног 
публицитета у одређеном временском периоду. Анализа на-
слова отвара простор за истраживање принципа на који је 
један наслов позивао и провоцирао читаоца на читање. 
Најзаступљенија врста новинарског рода су вести као те-
мељ ни облик новинарског изражавања, посебно су бројне 
агенцијске вести, затим тематски чланак, портрети, интер-
вјуи и разговори, фељтони, резултати анкета, прикази књи-
жевних дела и актуелних изложби, саопштења и реаговања. 
Званичне објаве, најчешће су се односиле на одлуке које су се 
тицале устројства епархија, светог Архијерејског синода и 

2 детаљније у: српска 
православна црква у 
штампаним медијима 
2003-2013: 
библиографија. том 3, 
Београд 2015, 99-105



70 | иРиНА НЕшић

светог Архијерејског сабора. Биографски чланци најчешће 
су објављивани поводом избора патријарха, устоличења но-
воизабраних архијереја, поводом награђивања или смрти 
неке истакнуте личности, али и у жижи афера које су потре-
сале медијску друштвено-политичку сцену србије. У посеб-
ну групу прилога спадају посланице поводом Божића и Вас-
крса. Обим новинских текстова од сажетих до коментатор-
ско-аналитичких увелико зависи од уређивачке концепције 
и периодичности излажења. 

Кроз на овај начин презентовану библиографску грађу 
могуће је пратити личности и теме које су занимале јавност 
и продавале тираже, теме које се у континуитету понављају 
и како су се једном истом темом бавили различити листови, 
које су теме избегавали, а које нам упорно доносили из броја 
у број. Заинтересовани читаоци, институције, организаци-
је, стручни и научни радници код нас и у свету у библиограф-
ској грађи која броји 15945 библиографских јединица могу 
пронаћи актуелне информације о српској Православној 
Цркви и њеној унутрашњој организацији, законодавном и 
извршном телу, о епархијама, о историји и делатности поје-
диних цркава и манастира, крађи и повраћају црквене имо-
вине 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 значај дат је 
односу српске Православне Цркве са Римокатоличком Црк-
вом у прошлости и данас и евентуалној посети њеног по-
главара. Највише простора заузимају кључне државно-по-
литичке теме везане за Косово и Метохију и Епархију раш-
ко-призренску и проблеме у односима са Македонском 
Православном Црквом, које се у континуитету објављују. 
Нај број није су одреднице које говоре о српским патријарху 
Павлу, а исцрпност предметизације омогућава нам детаљну 
претрагу текстова о свим истакнутим архијерејима српске 
Православне Цркве. Предметни регистар прати отварање 
нових тема попут Црногорске православне цркве, Епархије 
рашко-призренске у егзилу и других парацрквених инсти-
туција, људских права и сексуалних слобода. Штампани 
медији су свакодневно доносили теме које су везане за улогу 
српске Православне Цркве у значајним историјским дату-
мима и догађајима. Посебно истичемо да један веома мали 
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број чланака говори о односу цркве и медија и обично је 
провоциран неким негативним догађајем. Библиографска 
анализа отвара питање квантитативног односа афирматив-
них и негативних текстова и објава и када почиње негатив-
на кампања. Како је сПЦ одговарала изазовима медија и 
медијске културе, како је утицала на формирање слике о 
себи и шта се то утемељивало у културу и друштво актив-
ним деловањем, а шта пасивним односом према изазовима 
новог начина друштвеног комуницирања су питања на која 
очекујемо одговоре у даљим фазама овог пројекта.

Важно је скренути пажњу да оно што је разрешено за ме-
дијску дневно-политичку сцену није увек и за предметни ка-
талог, оно што је само вест не може бити и усвојена одредница 
иако по томе истраживач формира упит за претра живање. На 
самом почетку усклађивања рада на библио графији, током 
сагледавање тема, предвидели смо овакве евентуалне потеш-
коће. Зато није било двоумљења да се такви случајеви подведу 
под шири појам или само именску тематску одредницу, јер би 
нас супротно довело до прејуди цирања у истраживачком ин-
струменту које библиограф себи не сме да дозволи. Основни 
и суштински значај библио графског рада огледа се у његовом 
информативно-документарном обележју и сабирању чи-
њеница у њиховој суштини без процењивања вредности и 
непостојању простора за било какву интерпретацију поли-
тичке, друштвене или црквене коректности.

Нема ни једне средине, ни земље у којој је објављен ком-
плетан попис садржине периодике, нити има реалних из-
гледа да се то учини.3 Библиографија нам пуно пружа, су-
протно томе библиографији више одузимају него што јој 
одају признање иако је неоспоран предуслов успешог истра-
жи вања. Библиографија је одговором на питање шта су 
српски штампани медији објављивали о српској Право-
славној Цркви у раздобљу од 2003-2013. године темељна ос-
нова и поуздан инструмент за даља мултидисциплинарна 
проучавања аналитичара која треба да нам дају одговоре 
како и зашто. 

. . .

Ирина Нешић (1976- ) библиотекар у  централној 
библиотеци српске Православне Цркве, Библиотеци 
српске Патријаршије. тежишта интересовања Библио-
графија, Историја писма и књиге – стара и ретка штам-
пана књига и библиотеке – легати.

3 В. Максимовић, 
Оснoве теорије 
библиографије са 
примјерима, Пале 
2003, 93.
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АЛЕКсАНДАР ЂАКОВАЦ

ЦРКВА, МЕДИЈИ И сАВРЕМЕНОст

Да бисмо могли ову тему успешно да елебаорирамо, не-
опходно је да се позабавимо неким темељним претпо-

ставкама. Прво питање које се пред нас поставља јесте, шта 
Црква, заправо, жели да поручи и коме је та порука наме-
њена. следеће питање тиче се односа садржаја и форме, тј. 
какве форме одговарају садржају који Црква жели да пре-
несе. Неизоставно је ту и питање које се тиче језика Цркве 
– наравно не у морфолошком и синтаксичком смислу, већ у 
семиотичком и још више симболичком.

По себи је јасно да ће сва ова питања, с обзиром на њи-
хову комплексност, морати да буду обрађена тако да пруже 
само скице увида и предлога основних смерница. Понекад 
се од радова ове врсте очекује да пруже, пре свега, конкрет-
не примере и сугестије који би могли лако да пронађу адек-
ватну практичну употребу. Међутим, пракса, ако је већ о 
њој реч, нас учи да је недовољно и неадкватно теоријско 
разматрање и промишљање проблематике итекако везано 
са практичним последицама које из те неадеквантности и 
недовољности произилазе. често се поједини ставови и гле-
дишта узимају као неспорни и без проблематизовања се пре-
лази на њихову апликацију иако ствари нису тако јасне као 
што то на први поглед изгледа.

Да бисмо могли озбиљно да разматрамо проблематику 
односа Цркве и медија у савременом свету, неопходно је да 
се вратимо на нека темељна питања. Која је порука коју Црк-
ва жели да пренесе, коме жели да је пренесе и у каквом су 
односу садржај κήρυγμα-е и њени реципиенти са начином 
на који се порука саопштава.

Шта?
Распоред обраде питања такође је значајан мада никада 

не може бити у потпуности одговарајућ, уколико се прихва-
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ти чињеница да је у стварности немогуће раздвојити питања 
шта, коме и како, која се показују као узајамно зависна и 
одређујућа. Због тога је неизбежно одређено преплитање у 
аргументацији, пошто су питања која обрађујемо међусоб-
но условљена.

Прво питање које смо поставили тиче се онога шта 
црквене κήρυγμα-е. На први поглед је на ово питање лако 
одговорити: Црква жели да свету пренесе поруку Јеванђеља 
– τὸ κήρυγμα τὸ εὐαγγελικὸν. А та порука се тиче спасења од 
смрти човека и читаве творевине у догађају евхаристијског 
сједињења тварног и нетварног,1 или, још сведеније – тиче се 
смисла постојања света и човека. Потреба за смислом, по-
везана је са питањем смрти и од њега је неодвојива, пошто 
је, у коначној анализи, смисао истоветан са постојањем. та-
ко се смисао/постојање идентификује као истина/посто ја-
ње, уколико истина више није схваћена као поклапање за-
па жања и објекта. Како је приметила хана Арент „потреба 
ума није надахнута трагањем за истином него трагањем за 
смислом. А истина и смисао нису исто“ (Arent 2009: 28). Иа-
ко нису исто, истина и смисао конвергирају, пошто смисла 
нема тамо где је лаж, односно непостојање. Овакви пој мов-
ни низови, смисао-истина-постојање-добро и бесмисао-
лаж-непостојање-зло, темељне су референтне тачке које 
конституишу хришћански теолошки оквир као основ који 
одређује језик Цркве. Ова херменеутичка структура фунди-
ра и тему и језик којим се Црква обраћа свету. Иако је хер-
менутичка основа пара постојање/непостојање увек иста и 
непроменљива, она се креће унутар променљивих интер-
претативних оквира, у којима је ради тога, како нас иску-
ство језика учи, мало шта једнозначно и саморазумљиво. 
свето Писмо представља сведочанство интерпретације до-
га ђаја спасења, при чијој егзегези из вида нипошто не смеју 
бити изгубљени егзистенцијални оквири слушалаца. „Егзи-
стенцијални оквири“ овде означавају свеукупност човека и 
његовог одношења према ономе што га окружује, споља и 
изнутра, што подразумева дијалектичку, не обавезно про-
гресивну, променљивост историчног развоја и постулирања 
семиотичких оквира мишљења и деловања, што је за човека 
једино релевантно. Како је то лепо дефинисао слотердијк 
„људи живе једино у творевинама које су из њих израсле као 

1 Овде намерно дајемо 
сасвим кратку и 
штуру дефиницију, 
пошто њено детаљно 
образлагање није тема 
нашег разматрања. 
Детаљније видети нпр 
у Зизијулас 2003; 
Јанарас 2004.
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њихова друга природа – у језику, у систему ритуала и смис-
ла, у својим конститутивним делиријумима који се, додуше, 
ту и тамо ослањају на земљино тло (Sloterdijk 2010: 84). то, 
мање – више, важи и за друга жива бића у њиховом односу 
једних према другима и према човеку. Како налазимо код 
Агамбена: „Пчела, вилин коњиц или мува, што их посма-
трамо како лете покрај нас током сунчаног дана, не крећу се 
у истом смеру и којем их посматрамо и не деле с нама – или 
међусобно – исто време и исти простор“ (Agamben 2014: 38). 
Ако животиња свет перципира тако што је заокупљена соп-
ственим дисинхибитором који није способна да открије, 
није ли незамисливо да на једном вишем нивоу постоје так-
ви дисинхибитори и код човека, али да се они не тичу непо-
седно инстиктивног владања према стварима, већ схема 
перципирања или мишљења који су у складу са њиховим 
егзистенцијалним оквирима или сферама? И могу ли чак и 
лични односи бити схваћени као дисинхибитори у смислу 
„губљења“ реалности (cf. Agamben 2014: 53)? све то гради 
рудску сферу или егзистенцијални оквир, који не може би-
ти диференциран у односу на неку независну реалност. 
Вра тимо ли се на лакановско питање, постоји ли тако нешто 
као реално, одговор мора бити негативан. Нема реалности 
изван егзистнецијалног оквира личности која кроз односе 
гради реалност. Односи нам говоре о реалности као интер-
субјективној, али не и надсубјективној. та интерсубјек тив-
ност реалности се тиче читавог историјског, дакле спацио-
темпоралног, наслеђа које субјекат баштини у сопственом 
конституисању. Управо због тога је свето Писмо, као нај-
древнији записани облик јеванђелске κήρυγμα-е, непреста-
но потребовало нова и нова тумачења која увек циљају на 
нарочите егзистенцијалне оквире слушалаца који се, услед 
њихове историчности, увек мењају. 

Историјска интерпенетрација Цркве и државе и Цркве 
и друштва у целини, водила је, с једне стране, ширим могућ-
ностима преношења благе вести, али је, са друге стране, во-
дила и ка све већим неспоразумима око садржаја који треба 
да буду пренети. Оваки неспоразуми никако не смеју да бу-
ду проглашени споредним и безначајним, пошто су они у 
многоме утицали на формацију и трансформацију самог 
црквеног устројства, језика Цркве, а тиме и њене κήρυγμα-е. 
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Ови „неспоразуми“ су дубоко инхерентни ситуирању Цр-
кве у друштву и друштва у Цркви, па би можда било исправ-
није говорити о модификацији. та модификација је обостра на 
и тиче се и Цркве и друштва. Канторовиц је разјаснио про-
цесе којима је Christus постао Fiscus (Kantorowicz 1998: 164-
194 ) и како је мистичко тело христово постало тело Краља/
државе. Занимљиво би било испитати у којој мери данас 
присуствујемо обратном процесу у коме се сада Fiscus ин-
вертира у Christus или једноставно у Deus. На сличан начин 
су многи други симболички и фактички прерогативи држа-
ве постали својствени Цркви. Бар како неки тврде, оваква 
конгруентност Цркве и државно-друштвеног система, по-
ред негативних, општепознатих процеса клерикализације, 
који такође нису једнозначни (Крстић 2014: 85-95), водила је 
и ка супротним, секуларизујућим тенденцијама, које не мо-
рају нужно бити схваћене као реакција и ослобађање, већ и 
као трансформација која је суштински сагласна јеван ђео-
ском духу милосрђа (vatimo 2009: 33). слично тврди и Јулија 
Кристева када каже да је „дошло време да признамо, без 
бојазни да ћемо „препасти“ вернике и агностике, да је хри-
шћанство темељ хуманизма“ (Kristeva 2009: 113).

Одмах треба разјаснити да споменута интерпенетра-
ција Цркве и друштва начелно не мора да буде схваћено као 
нешто неспорно лоше и штетно. Заправо, непрестано транс-
формисање у смислу сталне херменеутичке напетости, не 
само да је пожељно, него је и једино могуће, пошто ни једна 
интерпретација не може да буде деследно непроменљива, 
јер долази до промене у семантици појмова и конструкција 
које се користе, тако да, чак и ако се прибегне изношењу исто-
ветних речи, њихово ће разумевање бити другачије у дру-
гачијим околностима и временима.2 Конкретно, чак и да, 
без икаквог тумачења, читамо Библију, прочитано ће бити 
различито интерпретирано од стране оних који слушају. А 
свако слушање подразумева превођење у лични симболич-
ки поредак, тако да је свако примање поруке уједно и интер-
претација која је увек зависна од егзистенцијалног оквира 
слушаоца. У том смислу је немогућа консервација смисла, а 
такви покушаји су осуђени на пропаст, односно на нера-
зумевање, јер се њихово превођење и декодирање показује 
као неуспешно. чак и ако садржај поруке изнесемо нај-

2 cf. Adorno 1978: 90: 
„говорне су форме 
постварене, јер 
посредством 
постварења постају 
форме, те тако 
надживљавају оно на 
шта су се некада 
односиле заједно са 
контекстом у којем су 
се на то нешто 
односиле“.
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дословније, „онако како пише“, она ће на одређени начин 
бити интерпретирана од стране слушалаца. Уколико је слу-
чај, а углавном јесте, да се њихов егзистенцијални оквир 
разликује од оквира оригиналних слушалаца поруке, њихо-
во разумевање неће бити исто управо због разлике у егзи-
стенцијалним оквирима. Дакле, неопходна је апликација 
поруке с обзиром на конкретне егзистенцијалне оквире 
оних којима се обраћамо, јер само тада порука може бити 
разумљена. Поистовећивање Цркве са друштвом и држа-
вом водило је идентификационој историзацији, при чему је 
занемаривана есхатолошка димензија аутентичног цркве-
ног историцизма. Ка реакција на то, са друге стране се јавља 
обрнута тенденција деисторизације и преношење евха ри-
стијског искуства на потпуно трансцедентни ниво, о чему је 
говорио А. Шмеман (Schmemann 1990: 69-88) и касније Ва-
силијадис (Василијадис 2006: 129-130).

Уз овакав развој црквеног теолошког дискурса, не само 
да постоји опасност, већ постоји извесност, да ће се садржај 
и смисао поруке бити суштински измењени. Ово се још лак-
ше догађа због чињенице да сам тумач, такође баштини 
сопствени егзистенцијални оквир. сопственост егзистен-
цијалног оквира одиграва се на два нивоа, општем и посеб-
ном. На општем се тиче ширег контекста у коме кроз интер-
акцију са светом свако конструише сопствени лични оквир. 
Њихова међузависност је растегљива, и креће се од готово 
потпуне идентификације до могуће негације. Но чак и када 
се на посебном плану негира општи егзистенцијални оквир, 
њему се тешко (не и немогуће) може умаћи, као што се теш-
ко може умаћи матерњем језику. Позиција тумача је више-
струко незахвална. Да би био успешан, он мора да буде спо-
собан да правилно разуме поруку коју преноси иако је она 
изречена ван његовог егзистенцијалног оквира. то је нај-
тежи део, чији се успех улази у област генијалности. Поред 
тога, тумач треба да буде способан да реинтерпретира по-
руку стављајући је у одговарајући егзистенцијални кон-
текст слушалаца. При томе мора да пази да из личних или 
идеолошких разлога (или обоје) не подразумева погрешан 
оквир као стваран.3 Уколико је сам тумач недовољно иску-
ствено, што значи делатно, утемељен у (есхатолошкој) ствар-
ности коју тумачи, неминовно ће се процес показати као 

3 Онда ће се, на 
пример, догодити да 

се, полазницима 
веронауке у државним 

школама, обраћа као 
да су пред њим 

благочестиви сељаци 
с краја 19. века.
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реверзибилан: уместо да тумачењем пренесе поруку тако да 
је примени на нови егзистенцијални оквир, он ће сопствени 
и/или општи егзистенцијални оквир учитати у поруку коју 
преноси. На тај начин долази до обртања процеса интер-
прeтације, при чему порука бива преузета и реконтекстуа-
лизована тако да делимично или у потпуности губи соп-
ствену оригиналну интенцију.

тако, на пример, долазило је и долази, до различитих 
идентификација Цркве са државом и државним уређењем, 
са нацијом4 и културним наслеђем, са моралним и (чешће) 
моралистичким концептима, или са обичајношћу која је у 
неком историјском тренутку настала као део процеса не-
кадашње интерпретације егзистенцијалног оквира (o tem
pora, o mores!).5 ту имамо бројне парадоске, као што је, на 
пример, поистовећивање поруке Цркве са фолклорним са-
држајима који су настали као дао некадашњих интерпрета-
тивних напора, или поистовећење Цркве са одређеним мо-
делима политичког устројства као што је монархистички 
или чак феудални систем. На нашим просторима је мање 
заступљено, али је на другим меридијанима било при сут-
није, поистовећење са левичарским, револуционарним идео-
логијама. Упркос разлици у садржају, форма овде, на ширем 
пољу одређује ове системе као идеолошке формације. У 
случајевима левичарских или десничарских политичких 
идеологија, Црква се налази у позицији могуће пасивне ре-
цепције и трансформације сопственог дискурса под таквим 
или сличним утицајима. Међутим, идеологизација не мора 
да буде само спољашња, већ може бити и унутрашња, и че-
шће је таква. тада се, као страно тело, или ако хоћемо као 
квасац фарисејски, усваја идеолошка формација која се по-
пуњава преферираним садржајима. Ови садржаји по спо-
љашој форми могу да кореспондирају са фалсификованом 
јеванђеоском поруком. Инквизиција и верски ратови пред-
стављају најупечатљивије, мада не и једине, примере усва-
јања идеолошке формације са садржајем јеванђелске пору-
ке, мада је ту заправо реч о порицању и негирању ове по-
руке. са друге стране, неке савремене идеологије, попут идео-
логије позитивистичког прогресивизма, атакују на Цркву 
као такву (Биговић 2000: 304-318), која се потом брани апе-
лацијом на старе идеолошке концепте различитих видова 

4 Како је исправнио 
нагласио Р. Биговић 
„Наша Црква никада 
није била 
анационална, али је 
била и остаће 
наднационална“ 
(Биговић 2000: 227).

5 Као што ћемо 
касније видети, 
актуална обичајност,  
с друге стране, 
представља важан 
сегменат 
комуникације.
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симфонијског односа Цркве и државе. Успешност која је у 
неком времену постигнута различитим херменеутичким 
напорима, касније сама постаје окамењена структура која 
онемогућава сваку, неопходно нову, интерпетацију. Овај 
процес интерпретације може се окаменити у сваком тре-
нутку, зависно од психолошких стања и идеолошких модела 
које неко усваја а који суштински нису везани за саму ос-
новну поруку, којој су одређени интерпретативни модели 
или механизми били средство.

На овај начин настаје опасност да јеванђеоска порука 
спасења од смрти не буде схваћена, јер није ни прослеђена, 
пошто сами тумачи губе аутентични смисао који би треба-
ло пренети па стога преносе неку другу поруку погрешно је 
идентификујући са изворном. На овај начин бива компро-
митовано „шта?“ поруке коју Црква шаље свету. На нижем, 
али не безначајном нивоу је ситуација у којој, чак и ако ту-
мачи сами партиципирају у догађају аутентичне поруке коју 
желе да пренесу, то не успевају због тога што користе мета-
форичке конструкције које више нису разумљиве или које 
су промениле смисао. На овај начин бива компромитовано 
„како?“ црквене поруке.

Када је реч о метафоричким конструкцијама, можемо 
говорити барем о два нивоа могућег неспоразума. На пр-
вом, који је једноставније избећи, реч је о примени метафо-
ра које јесу разумљиве али са којим је немогућа иденти-
фикација слушалаца пошто се примери који се користе на-
лазе изван њихових егзистенцијалних оквира. На пример, 
када се становницима метропола обраћамо терминологијом 
и примерима који потичу из руралних или сеоских средина. 
Иако становници урабанизованих средина могу да разумеју 
аналогије које им се предочавају, не могу са њима да се иден-
тификују, оне им остају далеке, због чега делимично губе 
своју основну функцију. Постоји и дубљи ново „метафорич-
ких неспоразума“ који се тичу начелнијих структура егзи-
стенцијалних оквира. ту већ долазимо до теме културолош-
ке рецепције поруке. Познато је да је инкултурација неоп-
ходна да би порука била пренесена. Она на првом месту по-
дразумева говорни језик, али и много више од тога, прила-
гођавање менталитету и општим комуникацијским стан-
дардима, које повезујемо са обичајношћу.6 

6 На пример, уколико би 
неко пред савремене 

урбане мушкарце 
поставио захтев да 

обавезно носе браде или 
да њихове жене не смеју 

да се у јавности појављују 
без мушке пратње, то би 
изазвало неприхватање 

такве поруке. таква 
порука може да буде 

прихваћена само у 
случају да код слушалаца 

постоји психолошка 
основа да агресијом 
реагују на постојећи 

оквир у коме живе. таква 
радикализација није 
немогућа, често је и 

неопходна (на пример, 
захетв да се не клањају 

државним боговима био 
је врло радикалан за 
хришћане првог или 

другог века), али се њен 
промашај тиче саме 

основе захтева за 
преображајем и 

променом. Промашај 
настаје уколико се уместо 

преображаја у складу са 
аутентичном поруком, 

захетва преображај у 
складу са одређеним 

егзистенцијалним 
оквиром из прошлости, 

који суштински не може 
бити једина парадигма 

аутентичне поруке 
(пример су, рецимо, 

Амиши, који јеванђеоску 
поруку, у једном делу 

поистовећују са 
одређеним стилом 

облачења и са 
прихватањем технологије 
само до стадијума у коме 

је била у 17. веку. Иако 
међу радиканијима, 

Амиши нису једини који 
негују овакав приступ).
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хришћанска киригма, ако је аутентична, увек ће се про-
јавити као „лудост проповеди“ (1Кор 1, 21). Оно што Црква 
поручује свету никада не може бити оно што свет жели да 
чује. „Јер Јудејци ишту знаке а Јелини мудрост“, а ми пропо-
ведамо христа и то распетога. Иднтификацијом са држа-
вом, нацијом, традицијом, аутономном моралношћу и „тра-
диционалним вредностима“, киригма Цркве губи своју „лу-
дост“. Она постаје реч свету од овога света. На тај начин она 
само привидно остварује успех, пошто људима пружа оно 
што желе – Јудејцима знаке а Јелинима мудрост – али не и 
христа и то распетога. таква киригма престаје да буде ис-
тинска киригма Цркве. Она остаје сведочење, али више не 
сведочење Царства које долази већ царства овога света. „Ако 
неко дође мени и не мрзи оца својега, и матер, и жену, и де-
цу, и браћи, и сестре, па и живот свој, не може бити мој уче-
ник“ (Лк 14, 26), каже господ. св. Климент Александријски 
тумачи да „мајка“ овде означава отаџбину и родну груду а 
„отац“ закон.7 Царство Божије даје иденетитет Цркви и тај 
идентитет се мора пројавити у њеном обраћању свету. Уко-
лико он буде замагљен, или чак пренебрегнут ради „мајке и 
оца“, биће тиме и секуларизован и сведен на једно од миш-
љења овога света. с друге стране, такве секуларистичке пра-
ксе неминовно воде сакрализацији Црквеног простора и 
језика. Оба ова процеса су комплементарна и узајамно се 
подстичу, пошто је њихов крајњи основ жера да се лудост 
проповеди преобрази у мудрост и сврховитост у овом све-
ту, која ће ради тога бити прихватљива за многе. Међутим, 
лудост проповеди ће остати – и мора остати – лудост за 
многе, јер се управо „изволе Богу да лудошћу проповеди 
спасе оне који верују“. 

Коме?
Анализирајући „шта?“ црквене киригме, донекле смо 

већ зашли у анализу питања коме је одређена порука на-
мењена. У најширем смислу, јеванђеоска порука је намењена 
свету, дакле „свима“ - и Јудејцима и Јелинима. У ужем смис-
лу, намењена је онима који имају такво настројење воље да 
желе да ту поруку чују – онима „позванима“ (1Кор 1, 26). 
Међутим, ту такође долази до неспоразума. Из разлога које 
смо навели у претходном одељку, дешава се да јеванђеоска 

7 „Речју мајка, коју 
треба оставити ради 
христа и његовог 
Јеванђеља, преносно 
је означена отаџбина 
и родна груда. Под 
речју отац, писмо 
подразумева законе и 
поредке изнад којих 
праведник, 
благодарно и 
великодушно, треба 
да се узвиси да би 
угодио Богу и да би 
заузео место са десне 
стране царства 
Божијег.“ (Strom. 4).
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порука буде схваћена као суштински истоветна са одре ђе-
ним формама које су постале традиционалне. тако се, на 
пример, историјски случајни улазак црквенословенског 
језика у богослужбени живот српске Цркве, схвата или као 
њен потпуни мисијски промашај или се глорификује као 
нарочити дар служења на узвишеном, чак божанском је-
зику. Иако још увек актуелан, овај проблем је мање болан. 
Много већи проблем ствара интерпретативни модел који 
Цркву види као стуб друштвене заједнице, па се главни апо-
логетски наступи са есхатолошких тема пребацују на сва-
кодневна политичка или морална питања односа према на-
цији, браку, породици, хомосексуалцима и слично. то Црк-
ву доводи у позицију да она постаје главни протагониста 
одређених, најчешће десничарских идеја и идеологија, због 
чега се, не без разлога, сврстава у блок са политичким пар-
тијама таквог опредељења. тако јеванђеоска порука бива 
кривотворена у њеној онтолошкој пуноћи која се на тај на-
чин занемарује, и последично, не може да буде схваћена од 
оних којима је намењена. Да би могла да буде схваћена, по-
рука Цркве на првом месту мора бити доследна себи, одно-
сно не сме да изневери животворну Реч чији јој је спомен у 
овом свету поверен, „докле господ не дође“ (1Кор 4, 5).

Но, и егзистенцијални оквир оних којима је порука на-
мењена, у савременом свету мења се експоненционално. Не-
када су били потребни векови да би дошло до релативно 
скромних помака на овом плану. Потом су за такве промене 
биле потребне деценије, а данас већ можемо говорити о го-
динама као њиховој мерној јединици. такође је приметно 
смањење кохенрентности одређених егзистенцијалних ок-
вира и њихова све већа дисперзивност. све више имамо по-
сла са стварношћу која је преплављена расутим значењем, 
које у себи акумулира врло различите, и често противречне, 
семиотичке и симболичке поретке. Проблем комуникације 
није само проблем Цркве, већ је то питање које задире у са-
му структуру савременог човека као бића заједнице.

У том смислу ћемо се сада вратити на обичајност коју 
смо споменули. сасвим је тачно да слепо држање застареле 
и напуштене обичајности ремети комуникацију и онемо-
гућава да аутентична порука буде примљена. с друге стра-
не, немогуће је обичајност просто одбацити пошто она 



ЦРкВА, мЕДији и сАВРЕмЕНОст | 81

представља део саме комуникационе структуре, део сложе-
ног система језика. Као што су многи показали, језик ни-
пошто није једнозначан, нити се може редуковати само на 
одређене граматичке форме које нужно кореспондирају са 
семиотичким нацртима. У језик, као начин општења међу 
људима, спада и читав низ невербалних радњи, као и под-
разумеваних образаца. Штавише, како примећује Бенјамин, 
језик представља тоталност духовног бића које се не саоп-
штава језиком него у језику (Benjamin 1974: 33). Језиком, да-
кле, не саопштавамо само поруку коју упућујемо другом, 
већ саопштавамо саме себе. са питањем коме, нераскидиво 
је повезано питање ко.8 

Поред тога, језик континуитетом темпоралности, баш-
тини читаву историчност бића, пошто идентитет онога ко 
се представља, онога ко говори, укључује у себе свеколики 
комунални значењски апарат. Обичајност, у овом контек-
сту, представља део тих подразумеваних комуникацијских 
образаца, који су веома прецизни у значењу. Ево помало 
баналног, али илустративног примера: Знамо, на пример, да 
поздрав „Добар дан“, превасходно има значење одржавања 
основне комуникације у значењу „Познајем те, ти си мој ком-
шија, колега с посла, итд“ ми нисмо потпуни странци. Виши 
ниво, који указује на већу присност је питање које може да 
уследи: „како сте?“. И ово питање је формално, на њега се 
одговара „Добро, а ви?“, при чему се разговор завршава не-
чим као „Поздравите ваше“. У сваком случају, ако би неко, 
што се понекад дешава, погрешно протумачио овакву уоби-
чајену конотацију па почео да нам детаљно излаже своје 
здрав ствне тегобе, били бисмо склони да га сматрамо досад-
љивцем, а његову причу би разумели као неку врсту угро-
жавања наше приватности и прелажење граница.9 Јер, ни-
смо га стварно питали како је, већ смо са њим комуницира-
ли на нивоу геста који је изражен језички. Иако овакве по-
јаве ретко формулишемо, сви умемо да их препознамо и да 
према њима поступамо. Знамо какве све различите поруке 
можемо да пошаљемо и искажемо истим речима, чији сми-
сао може значајно да варира зависно од сасвим суптилних 
општих околности.

Али, обичајност се на овоме не завршава. И много шире 
формације од директне међуљудске комуникације, такође 

8 Осврћемо се овде на 
психолошки увид 
Јулије Кристеве која 
скреће пажњу на 
„чињеницу да мајка 
поново учи језик док 
га дете стиче“ 
(Kristeva 2010: 67).

9 Још се теофраст 
подсмевао оваквим 
људима: „Иако не 
познаје човека, 
прилепи се уз њега и 
одржи најпре пред 
њим славопојку у част 
своје жене, а затим 
прича каква му се 
слика прошле ноћи у 
сну јавила, најзад му 
до у најмање ситнице 
прича шта је све било 
изнесено за ручак на 
сто“ (Карактери III, 2).
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представљају поље подразумевања које омогућава али и зна-
чењски одређује наш језик. читав комплекс моралних нор-
ми и устаљених пракси („тако се не облачи кад идеш у суд“, 
„тако се не седи на часу“, „но може се тако на улицу“) 
ствара контекст у коме саопштавамо и примамо поруке. На 
пример, сви знамо да у неку руку, упркос пословици, одело 
чини човека. Ако би нам се неко обратио на улици обучен 
само у доњи веш (или необучен), највероватније не бисмо 
уопште имали воље да га саслушамо, перципирајући га као 
потенцијалну претњу јер „овај није нормалан“. Више психо-
социјалних експеримената је показало да људи сасвим дру-
гачије реагују кадана пример, на улици падне елегантно до-
теран човек или аљкаво обучен. Првоме сви одреда прилазе 
да помогну, док другог већина заобилази, чак и прескаче. 
Управо, својим облачењем, обојица су нешто поручила сво-
ме окружењу. Први, „ја сам фин, безопасан, ничим вас не 
угрожавам“, а други „можда сам наркоман, пијанац, или ло-
пов“. Наравно, ту се сада укључују предрасуде, које су не-
када с правом али некада и сасвим погрешно, осуђене и про-
кажене, пошто су пред-расуде темер наше комуникације.

читава ова анализа је показала због чега није лако било 
шта саопштити. сви ови механизми, и многи други, морају 
се имати у виду. У свему томе нам помаже наша интуиција, 
која нам често омогућава да са лакоћом комуницирамо, без 
потребе да вршимо рационалну анализу својих и туђих пре-
дстављања. саму интуицију, међутим, морамо брижљиво 
да негујемо, пошто она врло лако подпада под утицај раци-
онално-идеолошких калупа које прихватамо вољно, а још 
чешће по аутоматизму.

Одређујући коме се обраћамо ми истовремено одређу-
јемо још барем две ствари, а то је ко смо ми који се обраћамо 
и шта је то што саопштавамо. само одеђење коме се обра-
ћамо, у значајној мери одређује наш сопствени идентитет 
као и садржај поруке. христос се обраћао сиромашнима, и 
то није случајно. Они су били ти које су препознати као они 
који су спремни, или најспремини (био је ту и Никодим) да 
приме благу вест, док са друге стране, младић „отиде жало-
стан, јер беше врло богат“ (Мт 19, 22). Обраћао се и грешни-
цима и са њима јео и пио. Обраћао се болеснима, кљастима, 
слепима, прокаженима, одбаченима, онима који су на дру-



ЦРкВА, мЕДији и сАВРЕмЕНОст | 83

штвеним маргинама. Управо међу таквима су они који су 
спремни да прихвате благу вест јер је њихове илузије о овом 
свету распршило страдање и патња. то је био христов ауди-
торијум а то треба да буде и аудиторијум сваког савременог 
благовеститеља.

Како (форма и садржај)
Форма у односу на садржај исказа никако није друго-

разредна већ је од њега неодвојива, будући да представља 
конкретизовану пројаву садржаја. Немогуће је излагање не-
ког садржаја без форме, која му је тиме, на нарочит начин, 
интристична. Ипак, форма не представља чврсту структуру 
већ се мења, прилагођавајући се двоструко: садржају исказа 
и циљу који жели да постигне с обзиром на процену оних 
који поруку примају.

У том смислу Црква је у својој киригми, у преношењу 
своје поруке, заправо у преношењу себе – христа – својом 
поруком, вазда морала да води рачуна о форми преношења, 
пошто форма на посебан начин дефинише садржај. Евха-
ристијска форма преношења поруке, једина је у потпуном 
смислу адекватна садржају који преноси. то је због тога што 
се на овај начин порука не преноси као једносмерна интер-
субјективна информација, већ као учешће у догађају. И то 
догађају који је сасвим посебан утолико што на историјске 
чињенице рефирше на нарочити, есхатолошки начин. Ана-
мнеза је увек у склопу анафоре која подразумева савим на-
рочити доживљај стварности као већ актуализоване буду-
ћ ности. Евхаристија као форма преношења поруке, утолико 
је посебна јер се догађа кроз учешће у самој поруци која се 
преноси. Другим речима, поруку која се на овај начин пре-
носи немогуће је преконтекстуализовати нити деконструи-
сати, пошто она, својим перформативним модусом, транс-
цендира сваки могући егзистенцијални оквир. Једни начин 
да ова порука буде кривотворена, јесте дегеративно кварење 
самог литургијског догађаја. сам литургијски догађај је до 
извесне мере подложан рефлектовању одређених егзистен-
цијалних оквира који се препознају као темељни, ступајући 
тако на ниво основног антрополошког оруђа комуникације 
– језика и обичајности. На тај начин, што смо већ показали, 
уместо до есхатологизације, долази до сакрализације спа-
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цио-темпоралног аспекта црквене реалности, што коре-
спондира са секуларизацијом. Овде је реч о унутарцрквеној 
секуларизацији која не треба да буде мешана, иако није ни 
сасвим неповезана, са ванцрквеном секуларизацијом. По-
стоје многи изрази ове унутарцрквене секуларизације који 
су углавном препознати од стране савремене теологије. ту 
спадају, али се тиме не исцрпују, пре свега појаве везане за 
институционализацију, као што су клерикализам, етнофи-
летизам, формализам, хипокризија итд. Да би се избегла 
дијалектичка спирала сакрализација/секуларизација, не-
опходно је изнова и изнова подвлачити и наглашавати Цар-
ство Божије као коначно лежиште идентитета евхаристијске 
заједнице. Нису, дакле, проблем конкретни егзистенцијал-
ни оквири који се потврђују и који треба да се потврђују у 
догађају Евхаристије. Проблем настаје када одређени егзи-
стенцијални оквири који су престали да постоје, настављају 
свој квази-живот као окоштале, безсадржинске форме иде-
ологизоване и институционализоване религиозности. тада 
такви егзистнецијални оквири могу делимично или у пот-
пуности да створе паралелни лажни идентитет, који литур-
гијску заједницу гура у узалудну дијалектичку борбу са-
кралног и секуларног, чији је једини резултат пермаментно 
јачање оба ова пола и свих њихових негативних квалитета.

Из свега овог што је до сада речено, произилази да пред-
сатвљање Цркве у медијима и њен однос према савременим 
технологијама никако нису питања на која се адекватно мо-
же одговорити са становишта Manual-а. Питање је далеко 
сложеније и тиче са саморазумевања Цркве и њеног места и 
задатка у свету. Иако се може учинити да је по том питању 
све „одавно решено“, видимо да то није сасвим тако. Цркви 
је неопходна непрестана теолошка провера а теологији не-
престана црквена рецепција. тек аутентична само рефле-
ксија, која се увек тиче евхаристијског присуства Царства, у 
својој неизмењивој променљивости, може хришћанима 
сваког времена дати онтолошку сигурност која није објек-
тивна већ личносна и баш због тога непроменљива: „Јер 
темеља другог нико не може поставити осим онога који је 
постављен, који је Исус христос“ (I Кор. 3, 11).
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НЕНАД ИЛИћ

ВИРтУЕЛНОст КАО ИсКУШЕЊЕ ЦРКВЕ 
У 21. ВЕКУ

У ери убрзаног технолошког развоја поготово у области 
комуникација Црква се суочава са новим проблемима. 
Људи данас лутају по несагледиво великој бази подата-

ка. У њој има за свакога понешто. Из дана у дан редефинишу 
се старе и појављују се нове потребе. На све стране се нуди 
виртуелно, илузорно задовољење тог малигно нарастајућег 
спектра потреба. 

Виртуелност обухвата планету као бесконачна хори-
зонтална мрежа. Метонимија је победила метафору, симво-
ли су уступили место сигналима, цитати замењују про ми-
шљање, а вертикалне димензије дубине и висине све више 
се смањују. традиционалан начин стицања знања уступа ме-
сто заводљивој површности и „свемудрости“ гугла. Деца 
расту и образују се са протезама за мозак, а заводљивост 
нових могућности „свезнања“ напала је и одрасле. Већ неко 
време у потпуности влада императив брзине, па је пажња 
људи према садржајима којима приступају је све краћа и све 
блеђа. 

Наметнуто такмичење са машинама, рачунарима, до-
носи и замку „мултитаскинга“ – истовременог вршења ви-
ше радњи. Доказано је да људски мозак није способан за 
мултитаскинг. Они који су наизглед најспособнији да врше 
више радњи у исто време заправо су само интелигентни или 
мање интелигентни виртуози површности. Наиме, савре-
мена психонеуролошка истраживања говоре о томе да се 
привидни успешан „мултитаскинг“ састоји само од низа бр-
зих пребацивања пажње са објекта на објекат. Успешност се 
разлива по хоризонтали, и оставља сасвим мало могућности 
за спуштање у дубину и подизање у висину.

Верујући људи у обиљу цитата који круже интернетом 
могу, истина, да пронађу и отачке мисли и упутстава за ду-



ВиРтУЕлНОст кАО искУшЕЊЕ ЦРкВЕ У 21. ВЕкУ | 87

ховни живот, и молитве, и савремене теолошке текстове, 
али све то се употребљава само за тренутне псеудоувиде, на 
њима се не задржава него се похлепно жури даље, до сле-
дећег инстант-увида, до следећег кратког издизања над по-
врш ношћу. До илузије „духовности“ која почиње као и сва-
ки други успех да се мери захваћеном површином базе по-
датака.

Црква не делује спремна за овај убрзани проблематич-
ни развој. Још пре бума интернета компромис са виртуел-
ношћу направљен је некритичким допуштањем тВ преноса 
свете Литургије. Непромишљен уступак новим медијима 
опасно је угрозио дубину прихватања тајне. Потпуно је ска-
редно да се и дан данас допушта директан пренос свете Ли-
тургије и после Литургије оглашених. Бацање бисера пред 
свиње, или макар пред људе са кафом и буреком за недељ-
ним доручком није довело до препуњавања храмова већ 
само до удаљавања већине од препознавања уникатности 
догађаја. чак ни позориште као уметнички облик који се 
заснива на директном контакту публике и глумаца не трпи 
тВ преносе, а шта да се каже за најдиректнији контакт чове-
ка са човеком и човека са Богом. 

Вратимо се сада интернету. слободно самообликовање 
комбиновањем понуђених елемената већ постаје опште пра-
вило. Нешто потпуно подразумевајуће, наизглед природно. 
Ако се један број људи и преко интернета групише око хри-
ста, свако му прилази преко иконе коју сам прави.

свако је данас у стању да у виртуелној зони направи 
заједницу која му одговара. 

Интелектуалне и сентименталне потребе појединаца 
задовољавају се у интернет верзији Цркве, где се могу наћи 
боље проповеди од оних које им нуди свештеник у њиховој 
цркви, и сродније душе него у сопственој парохији. Црква 
на интернету, коју свако сам „склапа“, једноставна изгледа 
боља.

Овакав развој може да буде веома опасан. Један мањи 
број верника свестан је значаја реалног учешћа у Литургији 
и светог Причешћа, међутим оправдана или неоправдана 
несклоност да се учествовање на Литургији и Причешће 
јасно и недвосмислено поставе као неопходан услов живота 
у Цркви, припадања Цркви, то остаје за огромну већину 
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само опциона активност. сви напори литургијске обнове 
прете да заврше у умртвљујућој млакости.

Да ли Црква може да се супротстави овим тенденцијама 
савременог света, а да не потоне у самоизолацију, учаурење? 
Да бисмо уопште покушали да одговоримо на ово питање, 
прво треба да освестимо два можда кључна проблема која 
Цркву чине слабом пред цунамијем виртуелности који ре-
алност претвара у електронску паучину. 

Први велики проблем Цркве у добу владајуће виртуел-
ности и релативности је растакање препознатљивог нара-
тива и одсуство труда да се он сачува и учврсти. Ми као 
Црква данас просто немамо довољно јасну и јединствену 
причу која ће породити праве активности и отпор виртуел-
ности. Уздамо се у христа Бога, али тако да избегнемо нашу 
човечанску обавезу у увек новом формулисању и саопшта-
вању јединствене богочовечанске приче. 

сигурни да се наш велики наратив подразумева, нисмо 
ни приметили да данас Црква не значи исто за свештенство, 
за верујуће који учествују у литургији, за верујуће који при-
мају свештеника и зову га за сечење колача, крштење, венча-
ње и опело и за широку масу крштених са либералним при-
ступом. Црква не значи исто чак ни за различите групе нај-
активнијих верујућих. У обновама које су вођене није се во-
дило о нужности спајања старих и нових наратива, нарати-
ва свештенства и верујућих, превођења наратива Цркве на 
језик времена и ван научних кругова.

Одсуство јасног заједничког наратива чини Цркву сла-
бом у односу на виртуелност у којој ће свако склопити свој, 
често и накарадан наратив. свештенство све мање критич-
ки прихвата наративе грађанског (малограђанског) друштва 
и либералног капитализма. Владавина жеље за моћи, кари-
јеризма, финансијског интереса међу свештенством све је 
видљивија. На Цркву њени противници али и збуњени при-
падници све чешће гледају као на корпорацију. сабори са 
којих се преносе само расправе о финасијском пословању 
сигурно доприносе томе. А верујући, често остављени сами 
себи, а без јасно формулисаног заједничког наратива, раз-
вијају сентименталну потрошњу црквених садржаја. свако 
проналази свој добитак од учешћа у црквеном животу пот-
пуно у духу хиперпотрошачке цивилизације. 
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Постоје чак и разрађене технике за очување и поновно 
успостављање заједничког наратива, али воља да се он учвр-
сти не постоји. А подразумевање и појединачно сналажење 
у замагљеној причи не води на добар пут. 

Други велики проблем је делимично везан уз први и 
њиме изазван. Могао би да се формулише као одустајање од 
вођења и обликовања. теолошка и литургијска обнова с дру-
ге половине двадесетог и почетка двадесет првог века олако 
су одбациле неке затечене облике црквености. У жељи за 
ослобађањем црквеног живота од непотребних па и штет-
них историјских наноса, неопрезно су одбачени елементи 
наратива који су сами по себи били веома отпорни у односу 
на виртуелност. Баш оно што се тиче додира, изузевши 
најважнијег који је с правом у обнови подцртан – светог 
Причешћа – стављано је у заграде и систематски запостав-
љано. Истина символа као видљивог и реалног присуства 
невидљиве стварности у многоме је релативизована. Значај 
подвижништва као уметности над уметностима, заклоњен 
је научним теолошким приступом, колико год да је он био 
важан у покушају активирања Народа Божијег у бого слу-
жењу. Оправдани страх од морализма, због недовољног 
уважавања реалности и дубоких људских потреба, довео је 
до релативизма, а верници су у многоме изгубили инспи-
рацију за свакодневни подвиг уподобљавања христу, оста-
јући између две литургије све беспомоћнији у односу на свет 
и нову виртуелност. Поруке цркве све више почињу да се 
доживљавају као још једна у низу теорија, философија. чак 
и као маркетиншке поруке. само по себи – виртуелност. 
Одсуство труда на вођењу Народа Божијег, недовољно пру-
жање људске и пастирске помоћи, немоћ у формирању ин-
тензивнијег парохијског живота – све ово утире пут пре-
давању виртуелности у којој ће све више пробуђених али 
незадовољних тражити илузорну утеха за оно што не на-
лазе у реалности. 

А у виртуелности нових медија, као што смо већ виде-
ли, може се пронаћи боља, виртуелна Црква коју свако мо-
же да изгради према својим потребама. А то и јесте импера-
тив времена. Буди свој сопствени демијург! И нешто тише: 
буди сам стваралац своје Цркве. 

За крај цитираћу једног од најпознатијих српских мар-
кетиншких стручњака. И маркетиншки стручњаци, не нуж-



90 | НЕНАД илић

но верујући људи који спретно пливају по површини вирту-
елности и успешно раде као комуникатори између оних који 
нешто нуде нуде и оних који су потенцијални потрошачи 
тога што се нуди, препознају да нема стабилније комуни-
кације од оне коју обезбеђује Црква. Комуникације између 
Бога и људи. Али то што нас и они данас виде као неку врсту 
велике и старе маркетиншке агенције са добрим везама мо-
жда ипак треба да нас забрине. стручњаци за сналажење у 
виртуелности очигледно мисле да смо и ми произвођачи 
виртуелности. И то врхунски. 

„Или, да можда, не богохулно него црквенохулно, уз-
мем слободу и да кажем да треба да учимо од најбољих, а то 
је Црква. Која је већ вековима, фантастичан посредник у 
комуникацији између клијента (Бога) и потрошача (људи). 
Она се бави једном константом. А то је људско биће, људска 
душа.

Црква је као агенција. Има бриф: шири Божију реч, по-
штуј и воли Бога. Можда није баш најпрецизнији бриф, али 
клијент је идеалан: не пита за трошкове и рокове, не одбија 
предложена решења.

Црква тумачи Божије законе, прописује правила, води 
рачуна о својим потрошачима, добро зарађује, прилагођава 
се променама, али јој је суштина увек иста.

Посредник је између Бога и људи. Између клијента и 
циљне групе.

Учимо од најбољих, није срамота“. 
Можда могу да почну да уче од нас и нешто друго. А то 

ће моћи само ако ми уместо маркетиншког „брифа“ поново 
учврстимо велики црквени наратив и ако се конкретнијим 
приступом повереним нам људима опремо даљој виртуа-
лизацији.
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ЗДРАВКО ЈОВАНОВИћ

тЕОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ  
И ПОтЕНЦИЈАЛ сАВРЕМЕНИх  

ДРУШтВЕНИх МРЕЖА ЗА 
АРтИКУЛАЦИЈУ тЕОЛОШКЕ МИсЛИ

Значај савремених информатичких технологија за живот 
савременог човека је готово немогуће превидети и зане-

марити. Функционалност нових технологија, социјали зација 
посредством Интернета и друштвених мрежа, ко риш ћење 
едукативних, маркетиншких, пословних и многих других 
потенцијала чине виртуелни простор незаобилазним чини-
оцем савременог живота.1 Када је реч о домену теолошке мис-
ли, о њој је тешко говорити а да се она не по везује са контек-
стом и праксом њеног медијског презен то вања. Коришћење 
медија, почев од усмене артикулације, си м боличких предста-
ва, пиктограма и писане речи не пред ставља само спољни 
чинилац, већ, напротив, представља предуслов испољавања, 
то јест, превођења феномена вере из сфере приватног у сферу 
живота друштва или заједнице. с обзиром на чињеницу да се 
значај савремених технологија одражава и на мисионарско 
деловање Цркве, у овом тексту указаће се на неке од аспеката 
утицаја садвремених дигиталних медија, са нарочитим ос-
вртом на теолошко образо вање и експресију савремене тео-
лошке мисли. Констатовање неопходности интеграције по-
тенцијала Интернета и дру штвених мрежа у процес студи-
рања, поучавања и артику лације теологије не би притом тре-
бало схватити као промо висање својеврсног технолошког 
детерминизма, већ напросто као прилику за рефлексију о 
контексту у коме се данас практикује теолошка мисао и тео-
лошко образовање. Упоредо са костатацијом да је теологија 
културолошки израз par excellence, уобличена и артикулиса-
на аналогно капацитетима медија којима се она изражава, 
теологија стоји у интер акцији и са културолошким, социо-
лошким и историјским окружењем и традицијом у коме се 
савремени медији активно користе.2

1 Опширније у: A. M. 
Kaplan, M. Haenlein, 
„Users of the world, 
unite! The challenges 
and opportunities of 
Social Media“, Business 
Horizons 53/1 (2010), 
59–68; A. greenhill, g. 
Fletcher, „life, death 
and Everyday Experi-
ence of Social Media“, у: 
M. gillespie, d. Eric 
john Herbert, A. green-
hill (прир.), Social 
Media and Religious 
Change, de gruyter, 
Berlin/Boston 2013, 
201-217; M. Castells, The 
Internet Galaxy  Reflec
tions on the Internet, 
Business, and Society, 
Oxford University 
Press, Oxford 2001, 
36-63.

2 Види: K. lundby, 
„Mediatizing Faith: 
digital Storytelling on 
the Unspoken“, у: M. 
Bailey, g. redden, 
Mediating (прир.), 
Faiths Religion and 
SocioCultural Change 
in the TwentyFirst 
Century, Ashgate, 
Burlington 2011, 49-62.
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Комуникациони медији су одувек представљали фено-
мен који у одлучујућој мери преображавају и уобличавају 
човеково друштво и културу, и практично утичу на сваки 
аспект човековог живота. У квантитативном смислу, умно-
жавање комуникационих медија је утицало на њихову све 
ширу рецепцију и примену (у географском и практичном 
смислу), а у квалитативном смилу утицај се огледа у пове-
ћаном социокултуролошком значају самих комуникацио-
них технологија и променама које медији проузрокују у на-
чину комуникације и изградњи међусобних односа унутар 
различитих друштвених заједница.У ништа мање значајној 
мери системи комуникације утичу и на хришћанску тео-
логију која је, што је суштински значајно, утемељена на пи-
саним сведочанствима, тј. на фундаменталном комуника-
ционом медију, о откривењу Бога Логоса у историји. Фено-
мен писмености и писане речи је, дакле, суштински повезан 
са теолошким изразом еклисијалног искуства остварене за-
једнице са Богом и то од најранијих времена.3 Првих хиљаду 
и по година у историји хришћанства обележене су употре-
бом писане речи у рудиментарној линеарној форми, као и 
њеном усменом вербализацијом и рецепцијом наглас чита-
ног текста на молитвеним сабрањима, од стране, проценту-
ално посматрано, већински неписменог аудиторијума. тек-
стови са теолошком (и другом) садржином били су умножа-
вани преписивањем, на папирусу или пергаменту и били су 
доступни мањем броју писмених и довољно имућних људи 
који су себи могли да приуште поседовање копија неког од 
жељених теолошких дела. Аудитивна рецепција и памћење 
наглас читаних текстова су, дакле, у највећој мери каракте-
рисали три четвртине досадашње историје хришћанства. У 
овом контексту, изучавање и студиозно бављење теологијом 
је представљало привилегију малог броја компетентних и 
специјализованих људи.4 Револуционарни преокрет дого-
дио се средином 15. века, са изумом штампарске пресе. Не-
посредни утицај овог изума огледао се првенствено у, до 
тада, невиђеном квантитативном повећању литературе, а 
посредни утицај се манифестовао у аналогном повећању 
процента писмености на европском континенту. Пронала-
зак штампарске пресе имао је такође значајан утицај и на 
начин евангелизације, на начин рецепције теолошке мисли 

3 Уп: S. d. O’leary, B. E. 
Brasher, „The Unknown 

god of the Internet: 
religious Communica-

tion from the Ancient 
Agora to the virtual 

Forum“, у: с. Ess 
(прир.), Philosophical 

Perspectives On 
Computermediated 

Communication, State 
University of New York 

Press, Albany 1996, 
233-270.

4 M. richter, „The 
Written Word in 

Context: The Early 
Middle Ages“, у: K. 

reichl (прир.), 
Medieval Oral 

Literature, de gruyter, 
Berlin 2012, 103-119.
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и на курикулуме теолошких просветних установа. Вероват-
но најдалекосежнија последица огледала се у премештању 
фокуса, када је реч о рецепцији теологије, са слушања на 
читање, што је проузроковано повећаним и олакшаним 
приступом теолошким текстовима, и интересовањем за њи-
хово самостално, непосредовано изучавање. У деветнаестом5 
и, нарочито, у двадесетом веку, појава нових технологија 
као што су телеграф, телефон, радио и телевизија унела је 
нове и импресивне промене у живот и мисију Цркве, али и 
на садржај и експресију теолошке мисли. Непосредност ко-
муникације, преношење живе речи и слике утицали су на 
стварање сасвим новог, интегралног процеса у артикулацији 
јеванђеоске поруке. Нова револуција у сфери технологије, 
по својим капацитетима неупоредива са свим претходним 
технолошким иновацијама, одиграла се на размеђу другог и 
трећег миленијума. Ово се односи на омасовљење доступ-
ности персоналних и преносивих рачунара, али, првенстве-
но, на појаву и убрзани развој Интернета и феномен друшт-
вених мрежа.6 

Комуникационе технологије, почев од најрудимен тар-
нијих и најдревнијих7 све до најсавременијих и најсофи-
стициранијих, као што је поменуто, утичу у огромној мери 
на све аспекте човековог друштва и културе.8 Оне утичу на 
човекову когнитивну праксу и апарат, на успостављање, 
структурирање и динамику међуљудских односа, на про-
светне системе, на трговину и бизнис, на политичке системе 
и структуре, на спортске и забавне програме и садржаје,9 
али, у сваком случају, савремене технологије у огромној ме-
ри, утичу и на теолошку мисао. Један од најзначајнијих аспе-
ката утицаја комуникационих технологија на људско дру-

5 Уп: C. Colligan, M. 
linley, „Introduction: 
The Nineteenth-Centu-
ry Invention of Media“, 
у: C. Colligan, M. 
linley (прир.), Media, 
Technology, and 
Literature in the 
Nineteenth Century 
Image, Sound, Touch, 
Ashgate, Farnham/
Burlington 2011, 1-19.

7 Види: H. Hodges, „Introduction: How we know what we do about Pre-literate 
and Early literate Cultures and their Environment“, у: Technology in the Ancient 
World, Sterling Publishing, New York 1992, 3-20.
8 r. g. Olson, „technologies of Communication: Written language, Educational 
Institutions, and the Character of Natural Knowledge“, у: Technology and Science 
in Ancient Civilizations, Praeger, Santa Barbara 2010, 59-81.
9 Детаљније о различитим аспектима овог феномена у: H. A. Horst, „New 
Media technologies in Everyday life“, у: H. A. Horst, d. Miller (прир.), Digital 
Anthropology, Berg, london/New York 2012, 61-79; P. Bourdieu, Language and 
Symbolic Power, Edited and Introduced by; john B. Thompson, translated by gino 
raymond and Matthew Adamson , Harvard University Press, 1991, 59-85.

6 Опширније у: g. 
Kress, Literacy in The 
New Media Age, 
routledge, london 
48-69; W. griswold, 
Cultures and societies in 
a changing world, SAgE 
Publications, london 
2013, 142- 162; r. 
Koskimaa, „From the 
gutenberg galaxy to 
the Internet galaxy - 
digital textuality and 
the Change of the 
Cultural landscape“, P. 
runnel, P. Pruulmann-
vengerfeldt, P. viires, 
M. laak (прир.), The 
Digital Turn: User’s 
Practices and Cultural 
Transformations, Peter 
lang, Frankfurt 2013, 
271-284; v. Krönert, A. 
Hepp, „religious Media 
Events and Branding 
religion“, у: M. Bailey, 
g. redden, Mediating 
(прир.), Faiths Religion 
and SocioCultural 
Change in the Twenty
First Century, Ashgate, 
Burlington 2011, 89-103; 
B. Wessels, Inside the 
Digital Revolution  Po
licing and Changing 
Communication with 
the Public, Ashgate, 
Burlington 2007, 27-44.
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штво је свакако утицај на аудиторијум. Овде се, пре свега, 
подразумева пропорционално повећање аудиторијума, ана-
логно напредовању комуникационих технологија.10 Ово је 
био случај када је реч о првом софистициранијем пронала-
ску из домена поменутих технологија, а то је првобитно ли-
неарно писмо, а затим и штампарска преса и сви видови 
нових медија који су напред наведени. Када је пак реч о нај-
савременијим медијима и дигиталним технологијама за ко-
муникацију, промена аудиторијума (у квантитативном и 
ква литативном смислу) у сфери теологије је драстична и 
практично у досадашњој историји незабележена.11 Ово за 
собом повлачи неколико конкретних последица. Једна од 
њих је да посредством савремених технологија, конретније 
Интернета и друштвених мрежа, аудиторијум недвосмисле-
но излази из пасивног стања који је углавном карактерисао 
претходне комуникационе технологије и у дискусију се ук-
ључује на слободнији, изразитије егалитаран и динамичан 
начи. Наиме, чак и у случајевима када јесте постојала нека 
врста могућности да читаоци, слушаоци и гледаоци реагују 
на садржај који им се упућује,12 те могућности су биле крајње 
лимитиране у поређењу са могућностима које омогућавају 
савремене технологије. 

Феномен активног учествовања значајно омасовљеног 
аудиторијума у процесу рецепције материјала са теолош-
ким садржајем је, у овом контексту, карактеристичан за сав-
ремене дигиталне медије, а ова чињеница свакако има зна-
чајне импликације. Неке од њих су, примера ради, мани-
фестност личних тумачења од стране реципијената који до-
лазе из различитих слојева друштва и рефлектују из своје 
специфичне статусне перспективе, слобода изражавања и 
аналитичког размишљања о актуелним теолошким тексто-
вима13 (без обзира на епоху из које потичу), теолошкој про-
свети и публикацијама, саопштењима која се издају од стра-
не Цркве, међуцрквених комисија и организација и томе 
слично. Дакле, прелаз из пасивног у активно стање ауди-
торијума посредством савремених комуникационих техно-
логија је нешто са чим би савремена теолошка мисао треба-
ло озбиљно да рачуна. Што се тиче дигиталне револуције у 
медијској области, у Интернет сфери промене су се дешава-
ле заиста поприлично брзо. Наиме, крајем прошлог века, 

10 M. Castells, The Rise 
of the Network Society, 
vol. I, The Information 
Age  Economy, Society, 

and Culture, Wiley-
Blackwell, Oxford 2010, 

21-24; 355-405.

11 Опширније у : W. 
Müller-Funk, „time in 

Modern Cultural 
Analysis“, у: The 

Architecture of Modern 
Culture  Towards a 

Narrative Cultural Theo
ry, de gruyter, Berlin/ 
Boston 2012, 128-134; j. 

Beard, P. dale, „The 
reading E-volution“, у: 

P. dale, j. Beard, M. 
(прир.), Libraries and 

Digital Learning 
Environments, Ashgate, 

Burlington 2011, 105-118.

12 Примера ради, неке 
од могућности 

реаговања аудито-
ријума биле су - при-

кази књига, рецензије, 
књижевна критика, 
укључење у радио и 

телевизијске програ-
ме, писма уредништву 

књижевних едиција, 
часописа, радио  

и тв емисија и сл.

13 Уп: A. F. Wood, M. j. 
Smith, Online Commu

nication  Linking 
Tec h no logy, Identity, and 

Culture, lawrence 
Erlbaum Associates, Inc., 

Publishers, Mahwah/ 
london 2001, 25-46.
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веб странице, наравно не само оне са теолошким садржа-
јима, су биле углавном статичне, плакатског типа, једно-
смерне и читаоцима је углавном било ускраћено да реагују 
на садржај који се поставља, на начин који би био транспа-
рентан, видљив за све и дијалошки стимулативан. са пре-
ласком у двадесет и први век десио се преображај на овом 
пољу - појавом феномена као што су блогови, друштвене 
мреже и различите врсте софтвера за анализу теолошких и 
свих осталих текстова. Нови феномен који се појављује и 
проузрокује дефинишућу карактеристику овог преображаја 
је дијалог. Овде се подразумева дијалошки капацитет који се 
пројављује посредством наведених феномена, где се читао-
ци и реципијенти у великој мери, уколико су заинтересова-
ни, налазе у позицији да износе своје мишљење и да у веома 
кратком року утичу на вредновање садржаја који се по став-
ља на Интернету.14 

Када је реч о савременим дигиталним технологијама и 
њиховом утицају на теолошко образовање и артикулацију 
теолошке мисли могло би се констатовати да се један од нај-
значајнијих доприноса огледа и у домену омасовљене до
ступности теолошких текстова (без обзира да ли је реч о 
библијским, патристичким, средњевековним, реформатор-
ским, савременим теолошким текстовима итд.).15 У овом 
смислу, корисницима дигиталних технологија отвара се са-
свим нов спектар могућности за интерактиван увид посред-
ством специјализованих софтвера и сајтова за изучавање 
теолошких текстова са опцијама претраживања, индекси-
рања, хиперлинковања података.16 На овај начин, савремене 
дигиталне технологије, софтвери, агрегатори и датотеке 
електронских текстова омогућавају заинтересованима да на 
много бржи, студиознији и свеобухватнији начин при сту-
пају материјалима који су неопходни за истраживање.17 Не-
ки од видова дигитализованих текстова који су значајни у 
поменутом контексту су: 1. лингвистички материјали - ен-
ци клопедије, речници, конкорданце и остали референтни 
текстови (без обзира на то да ли су првобитно постојали у 
штампаној форми а касније дигитализовани, или су про-
јектовани специјално за коришћење на Мрежи); 2. изворни 
текстови са критичким апаратом и коментарима; 3. часопи-
си, књиге, туторијали, магазини, итд. све ово, потенцијално 

14 Ibid., 109-128; M. 
Hills, „Participatory 
Culture: Mobility, 
Interactivity аnd 
Identity“, у: g. Creeber, 
r. Martin (прир.), 
Digital Cultures, Open 
University Press, 
Maidenhead 2009, 
107-121.

15 Види: H. A. g. 
Houghton, „The 
Electronic Scriptorium: 
Markup for New 
testament Manu-
scripts“, у: C. Clivaz, A. 
gregory, d. Hamidović 
(прир.), Digital 
Humanities in Biblical, 
Early Jewish and Early 
Christian Studies, Brill, 
leiden/Boston 2014, 
31-60.

16 ср: C. Clivaz, 
„Internet Networks and 
Academic research: 
The Example of New 
testament textual 
Criticism“, у: Digital 
Humanities, Op. cit., 
155-176; g. Chowdhury, 
S. Foo, „digital libraries 
and open access“, у: g. 
g. Chowdhury, S. Foo 
(прир.), Digital libraries 
and information access 
 Research perspectives, 
Facet Publishing, 
london 2012, 143-154.

17 l. Mellerin, „New 
Ways of Searching with 
Biblindex, the Online 
Index of Biblical 
Quotations in Early 
Christian literature“, у: 
Digital Humanities, Op. 
cit., 177-190.
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у огромној мери, утиче на теолошко образовање и, самим 
тим, и на бољу и ефектнију артикулацију теолошке мисли.18

У контексту промена које је савремена технологија ко-
му никације остварила, а поменуте су само неке од њих - про-
мена у величини и компетенцијама аудиторијума, широка 
доступност теолошких текстова и потенцијали за теолошко 
образовање – може се констатовати да несумњиво при су-
ствујемо рађању једне сасвим нове културе (којој теологија 
органски припада) која функционише у виртуелној сфери 
или виртуелном свету. Оно што је такође могуће констато-
вати у вези са овим је да теолошке импликације овог новог 
феномена и ове нове културе, нису још увек у довољној ме-
ри истражене, односно до сада, како се чини, није остварено 
свеобухватно теолошко вредновање свих аспеката ове нове 
реалности. Ово, додуше, не би требало да буде одвећ за чу-
ђујуће с обзиром на чињеницу да је за релевантно вредно-
вање капацитета нових медија, у принципу, увек било по-
требно извесно време не би ли ови медији добили адекватну 
примену. Наиме, ово је био случај са радио технологијом, са 
телевизијском технологијом, које су и по неколико деценија 
након проналаска чекале да начин презентовања и кон-
стантног емитовања програма у јавност посредством њих 
буде уобличен на начин који је касније стандардизован. 

Штавише, поред дефицијентног вредновања савреме-
них технологија чини се да се, као евентуални проблем, мо-
же констатовати и одсуство потребних персоналних компе-
тен ција и технолошких потенцијала, барем када је реч о те-
олошким образовним институцијама. Овде се, пре свега, 
има у виду неадекватан финансијски потенцијал инсти ту-
ција и њихов капацитет да едукативни простор буде оп рем-
ељен савременим технолошким средствима. са друге стра-
не, понекад се може стећи утисак да као да постоји нека 
врста резервисаности према обиљу материјала са теолош-
ким садржајем који се пласира преко Интернета и друштве-
них мрежа, а да се озбиљна пажња преовлађујуће посвећује 
текстовима који настају коришћењем стандардних и про-
верених информатичких медија, а то је понајпре писана реч, 
првенствено у штампаној форми. Интернет и пратећи фе-
номен друштвених мрежа још увек нису задобили одго ва-
рајући простор у систему теолошких образовних инсти ту-

18 Опширније у: Уп: g. 
P. landow, „Compara-

tive literature from 
text to Hypertext or 
What do Electronic 

Media Have to Offer the 
discipline?“, у: A. Sanz, 

d. romero (прир.), 
Literatures in the Digital 
Era: Theory and Praxis, 

Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle 

2007, 23-40.
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ција. Јасно је да је теолошки weltanschauung дефинисан у 
највећој мери старим медијима, а утицај Интернета на учи-
н ковитост комуникације која би се у сфери теологије могла 
применити и искористити због потенцијала које друштвене 
мреже поседују за сада, чини се, још увек није истражен ни-
ти примењен у мери у којој би то евентуално било пожељно. 
сасвим је извесно да, у контексту извесне тензије између 
старих и нових медија, има довољно простора за раз ми-
шља ња и рефлексије о томе на који начин би ова тензија 
могла евентуално да прерасте у квалитетну синтезу и да ни во 
теолошког образовања и артикулација теолошке мисли бу-
де подигнута на један нови и квалитетнији ниво.19 

Оно што је истовремено потребно констатовати је да 
појаву савремених информатичких дигиталних технологија 
не би требало безрезервно романтизовати и тумачити у ду-
ху тзв. „сајбер утопијанизма“ (cyberutopianism). Наиме, 
очигледно је постојање извесних негативних аспеката, као 
што су рецимо злоупотреба Интернета и друштвених ме-
дија за комерцијалне, политичке сврхе, за охрабривање фа-
натизма, контролу популације, међународну шпијунажу и 
саботажу, промоцију терористичких активности и сл.20 Врло 
често се друштвене мреже претварају у неку врсту фестива-
ла вулгарности, некултуре, комуникативне индиспонира-
ности и сл. Међутим, истини за вољу, сви ови негативни 
аспекти могу се срести и у другим медијским и технолош-
ким сферама. 

У контексту указивања на негативне аспекте савреме-
них информатичких технологија, оно што се често може чу-
ти је да у виртуелној комуникацији, поготово у комуни ка-
цији посредством друштвених мрежа, долази до неке врсте 
обезличења, до лажног сусрета аватара, а не аутентичних 
личности.21 У овом смислу, иако би се заиста могло донекле 
говорити о тенденцији одређеног броја људи да комуници-
ра на начин који би се можда могао окарактерисати као обе-
зличавање, могла би се изнети и контратеза да је заправо 
реч о својеврсном миту. Наиме, о миту да је виртуелни свет 
потпуно ексклузиван у овом смислу.22 Оно што је кључно 
када се генереално разматрају теме обезличења, употребе 
лажних идентитета, је сам феномен односа или комуни-
кације међу људима са свим својим конотацијама и начини-

19 Неки од могућих 
начина остваривања 
синтезе предложени 
су у више радова од 
стране хајди Кембел. 
Види нпр.: H. 
Campbell, „Spiritualis-
ing the Internet, 
Uncovering discourses 
And Narratives Of 
religious Internet 
Usage“, Online – Heidel
berg Journal of Religions 
on the Internet, 1/1 
(2005), 1-26.
20 Уп: A. Charles, 
Interactivity 2  New 
Media, Politics and 
Society, Peter lang, 
Oxford, 2014, 1-36.
21 Више о негативним 
аспектима виртуелне 
комуникације и сајбер 
песимизму у: t. Pickell, 
„‘Thou Hast given Me a 
Body’: Theological 
Anthropology and the 
virtual Church“, The 
Princeton Theological 
Review, 17, 2/43 (2010), 
67-79; O. Mauco, „The 
Ideology of the Self in 
ludic digital Worlds“, 
у: Y. Abbas, F. dervin 
(прир.), Digital 
Technologies of the Self, 
Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle, 
2009, 109-123.
22 Уп: d. Houtman, Stef 
Aupers, „religions of 
Modernity - relocating 
the Sacred to the Self 
and the digital“, у: S. 
Aupers, d. Houtman 
(прир.), Religions of 
Modernity  Relocating 
the Sacred to the Self 
and the Digital, Brill, 
leiden/Boston 2010, 
1-29.
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ма упражњавања. У овом контексту, новозаветна еписто-
ларна књижевност сведочи о чињеници да се посредована 
комуникација (у овом случају поредована посланицама) 
може користити не само као замена за лично присуство по-
шиљаоца међу адресатима, већ понекад и као, у специфич-
ним околностима, ефикасније и пожељније средство за су-
че љавање са извесним проблемима у Цркви. Један од раз-
лога је свакако да се писана реч може аудитивно вишекрат-
но веродостојно репродуковати и умножавати.23 Виртуелни 
свет, по себи посматрано, није једини свет у коме се про-
јављују лажни односи и односи који су замаскирани потпу-
но нереалним и произвољним, измишљеним сликама о се-
би и окружењу, нити је обезличење искушење које је искљу-
чиво везано за виртуелни свет.24 И у реалном свету односи 
између личности могу се третирати и третирају се на овај 
начин. то је, у сваком случају, искуство које нам двадесети 
век са својим тоталитарним идеологијама и многобројним 
политичким диктатурама и ратним сукобима недвосмисле-
но јасно показује. Једноставно, идентична искушења посто-
је одувек када је у питању успостављање конструктивног 
односа између људи, искушења која подразумевају зловољу 
и ароганцију, обезличење и све негативне аспекте попут не-
човечног поступања, егоизма, презира и свих осталих деху-
манизујућих настројења - ових искушења не мањка ни у 
реал ном животу. У том контексту посматрано, није много 
другачије ни у виртуелном свету, иако опасности и иску-
шења која су специфична за ову сферу, не би требало зане-
маривати. 

Када је реч о негативним аспектима, оно о чему евенту-
ално вреди дискутовати и о чему вреди промишљати у кон-
тексту теолошког образовања и савремене теолошке мисли 
је тема ауторитета. Посредством савремених друштвених 
мрежа, блогова и, генерално, Интернета, који постаје све 
интерактивнији, појављује се феномен изласка аудито ри-
јума из пасивне у активну фазу, јер реципијенти све више 
читају и све активније се укључују у коментарисање садр-
жаја који им се пласирају. У овом смислу, све наглашенија је 
аутономна улога појединца у његовом сопственом одлу чи-
вању о неким од садржаја који се промовишу од стране 
Цркве или теолошких просветних институција као аутори-

23 j. E. Brickle, „Seeing, 
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Fourth Gospel in 
FirstCentury Media 
Culture, t&t Clark, 

london/New York 2011, 
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University of New York 
Press, Albany 1996, 

45-66; r. Capurro, M. 
Eldred, d. Nagel, Digital 

Whoness  Identity, 
Privacy and Freedom in 
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Books Services limited, 
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тЕОлОшкО ОбРАЗОВАЊЕ и пОтЕНЦијАл сАВРЕмЕНиХ ДРУштВЕНиХ мРЕЖА… | 99

тативни. Ово за последицу има да је контрола над рецеп-
цијом материјала и порука који се пласирају на неки начин 
релативизована, када су у питању поменуте институције. 
Интернет и друштвене мреже свакако подразумевају извес-
ну децентрализацију ауторитета.25 Али ова чињеница, ма 
колико да са собом може носити ризик ипак истовремено 
представља позитивну чињеницу, јер људи једноставно до-
бијају шансу и могућност да се слободно изјашњавају о са-
држајима који им се презентују и на тај начин Цркви по-
вратно пруже реалну слику о начину на који се реципира 
порука која се упућује од стране црквених ауторитета и 
црквених просветних институција.26 Ово би као последицу, 
или макар као неку врсту коректива требало да има, и у то-
ме би евентуално задатак теологије могао бити, да се инси-
стира на неопходности одговорности и транспарентности 
активности јерархијских и просветних структура, управо 
са циљем избегавања ауторитарности у процесу евангели-
зације.27 требало би узети у обзир чињеницу да у виртуел-
ном свету декларације као што су nihil obstat или imprimatur 
више немају онај значај који су за реципијенте имали нека-
да.28 Данас, за известан број људи оне су и потпуно иреле-
вантне и чак доживљаване као, у знатној мери, репресивне. 
У овом смислу, сведоци смо, у свету Интернета и друштве-
них мрежа, процеса формирања нових ауторитета који себе 
доживљавају као идентитете који, на неки начин, премо ш-
ћују или надилазе традиционалне структуре, када су у пи-

25 Више о овом 
феномену у: E. Barker, 
„Crossing the Boundary: 
New Challenges to 
Religious Authority And 
Control as a Conse
quence of Access to the 
Internet“, у: M. t. 
Hojsgaard, , M. 
Warburg, (прир.), 
Religion and Cyberspace, 
routledge, london, 
2005, 67-85; H. 
Campbell, „Who’s got 
the Power? religious 
Authority and the 
Internet“, Journal of 
ComputerMediated 
Communication, 12 
(2007), 1043–1062.

27 Отпор јерархијским и просветним ауторитетима није ограничен само на 
активност у виртуелној сфери, нити представља феномен који је у потпу-
ности нов. Штавише, и поред могућности да се опозиционо деловање и де-
бата манифестује неупоредиво брже и распрострањеније, на друштвеним 
мрежама је, у подједнакој мери, присутно деловање личности који се ангажују 
на позитивном вредновању и протрептичком приступу догађајима и сао-
пштењима који су повезани са поменутим ауторитетима. Уп: P. Hope Cheong, 
„tweet the Message? religious Authority and Social Media Innovation“, Journal of 
Religion, Media and Digital Culture 3/3 (2014), 1-19.
28 „… социолози религије су запазили карактеристичан тренд усмерен ка 
индивидуализованој и персонализованој духовној пракси. Овај нови при-
ступ вери, различито називан трагањем или потрагом, је крајње инди ви-
дуалистички. Људи данас, нарочито млади људи, активно стварају посебну 
или специјализовану веру за себе, усмерену ка њиховим сопственим по-
требама и укусима“, у: S. M. Hoover, „religion and the Media in the 21st Century“, 
Trípodos 29 (2012), 27-35.

26 S. Hjarvard, The 
Mediatization Of 
Culture аnd Society, 
routledge, New York 
2013, 78-102; H. A. 
Campbell, P. E. teusner, 
„Internet and social 
networking“, у: john C. 
lyden, Eric Michael 
Mazur (прир.), The 
Routledge Companion to 
Religion and Popular 
Culture, routledge, 
london/New York 2015, 
154-168.
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тању Црква и теолошко образовање.29 Као нови ауторитети 
појављују се извесне личности које, мање или више оправ-
дано, потражују за себе поверење и пажњу код својих пра-
тилаца у виртуелном простору, а то су на пример веб масте-
ри, администратори сајтова и група на друштвеним мрежа-
ма, модератори, блогери и многи други људи који активно 
учествују у виртуелном свету путем дискусија, форума и 
осталих Интернет платформи.30 Понекад се овај виртуелни 
утицај прелива и у реални, историјски утицај и ово свакако 
представља тему о којој би вредело додатно размишљати.31 

Дигиталне комуникације несумњиво имају своје пози-
тивне аспекте, штавише, позитивни аспекти, како се чини, 
у великој мери превазилазе негативне аспекте које са собом 
као нуспојаву могу имати технолошки изуми, које је често 
могуће користити са позитивним или негативним намера-
ма и настројењем. Ово наравно не подразумева да би због 
феномена Интернета и друштвених мрежа требало ствара-
ти неку врсту утопије и апсолутизовати значај који вирту-
елна комуникација у контексту ових технологија. Заменити 
стварну личну, просторно-временску заједницу и однос ме-
ђу људима који подразумева телесно присуство једноставно 
није могуће, али, са друге стране, не би требало ни занема-
ривати значај који савремене друштвене мреже и Интернет 
имају када је у питању успостављање комуникације у вир-
туелном свету. Наиме, како се чини, друштвене мреже омо-
гу ћавају да присуство личности у виртуелном свету буду 
реалистично; перспективе реалног присуства посредством 
друштвених мрежа личности са којима, због просторних 
дистанци, не постоји могућност остварења непосредне за-
јед нице која подразумева телесно присуство, може, упркос 
томе, бити реално.32 Штавише, овај медиј може бити посма-
тран и као феномен који има велике могућности за уче ста-
лију интеракцију, продубљивање односа, интересантнију, 
искренију и интимнију комуникацију личности које ко му-
ницирају овим путем.33

29 B. Brock, „Theological 
Blogging: A Contradic-

tion in terms?“, The 
Princeton Theological 

Review, 17, 2/43 (2010), 
101-114.

30 t. Finigan, „New 
Movements and New 

Media“, New Blackfriars, 
94/1050 (2013), 223–235; 
H. Campbell, „religious 

Authority and the 
Blogosphere“, Journal of 

ComputerMediated 
Communication, 15 

(2010), 251–276.
31 „Другим речима, 

религиозни блогери 
уобичајено функцио-
нишу као теолози из 

фотеље или критича-
ри културе, с обзиром 

на чињеницу да они 
селективно афирмишу 

само извесне религи-
озне ауторитете, 

текстове или структу-
ре, наглашавајући 

начине на које се ови 
сједињују или 

разилазе са њиховим 
личним уверењима“, 

у: H. A. Campbell, 
„Understanding the 

relationship between 
religion Online and 

Offline in a Networked 
Society“, Journal of the 
American Academy of 

Religion, 80/1 (2012), 
64-93.

33 „Онлајн друштвене мреже нас, у извесном смислу ослобађају, од захтева 
околности “стварног света” и допуштају нам да испробамо различите кон-
цепције сопства, да пронађемо оне концепције које одговарају ономе што 
бисмо волели да будемо у експлицитном друштвеном контексту у коме би 
нам други допустили и сматрали да је потребно да то будемо“, у: t. Wandel, 
A. Beavers, „Playing Around with Identity“, у: d.E. Wittkower (прир.), Facebook 
and Philosophy  What’s on your mind?, Open Court, Chicago/la Salle 2010, 89-96; 
t. Hutchings, „real virtual Community“, Word & World 35/2 (2015), 151-161.

32 Уп: H. A. Horst, „New 
Media technologies in 

Everyday life“, у: (H. A. 
Horst, d. Miller, прир.), 

Digital Anthropology, 
Berg, london/New 

York 2012, 61-79.
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Недвосмислено је да су медији за комуникације одувек 
уобличавали и утицали на човекова сазнања, на читав спек-
тар друштвених питања, на човекову повезаност са светом 
који га окружује, на способност експресије и артикулације 
мисли, на интерпретацију и разумевање феномена који се 
посматрају итд. Питање које би се у овом контексту могло 
поставити је шта је то што је заправо ново у новим дигитал-
ним комуникационим технологијама, у контексту теолош-
ког образовања и савремене теолошке мисли? Оно што се 
најпре намеће као очигледан феномен, који је већ поменут, 
јесте, могућност приступа текстовима, аудио и видео мате-
ри јалима, на неупоредиво олакшан и убрзан начин као и 
могућност претраживања инфоматичких датотека по раз-
личитим параметрима. Ово је, међутим, констатација која, 
како се чини, важи за тренутно стање ствари. У будућности, 
пракса ће утицати на функционалност и рецепцију друшт-
вених мрежа и Интернета, у контексту њихових капацитета 
за унапређење теолошке просвете или теолошких образов-
них институција.34 Наиме, чини се да употреба дигиталних 
технологија у комбинацији са стандардним или старим тех-
нолошким медијима може водити ка стварању једног новог 
профила који бисмо могли назвати флуидним или инте-
гралним моделом презентације теолошких садржаја и арти-
кулације теолошке мисли. Конкретније, оно што се има у 
виду није само препакивање и презентација теологије у но-
вом козметичком изразу, већ коренито нов и комплексан 
приступ теолошкој мисли и артикулацији.35 Ово би требало 
разумевати у контексту прогреса не само у испитивању, ис-
т раживању, егзегези и тумачењу и репродуковању закљу ча-
ка који су проистекли из проучавања информација у текстуал-
ној форми, већ би ова врста синтезе класичних медија и 
Ин тернета могла да помери акценат у теолошком истра жи-
вању и теолошком образовном процесу ка асоцијативним, 
сликовитим и нелинеарним информацијама и методама 
презентовања у просветним институцијама.36

У контексту стварања новог модела научног истра жи-
вања и презентације могли би се и идентификовати неки од 
циљева који би могли бити остварени у контексту савреме-
них инфоматичких технологија. то је пре свега императив 
осмишљавања релевантне употребе нових технологија, 

34 Види: g. g. Chowd-
hury, S. Chowdhury, 
Information Users and 
Usability in the Digital 
Age, Facet Publishing, 
london 2011, 153-168.

35 P. Clayton, „Theology 
and the Church After 
google“, The Princeton 
Theological Review, 17, 
2/43 (2010), 7-20; M. 
terras, „The digital 
Classicist: disciplinary 
Focus and Interdisci-
plinary vision“, у: g. 
Bodard, S. Mahony 
(прир.), Digital 
Research in the Study of 
Classical Antiquity, 
Ashgate, Farnham/
Burlington, 171-189.

36 Уп: A. M. Stamper, 
„Building the Narrow 
gate: digital decisions 
for Christ and the draw 
of rhetorical Space“, 
Journal of Religion, 
Media and Digital 
Culture 3/2 (2014), 
116-151.
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што, свакако, подразумева процес. такође, у контексту кон-
статације која је изречена да потенцијали савремених ме-
дија нису у довољној мери искоришћени требало би свака-
ко у будућности предузимати све више активности, у кон-
тексту све сврсисходнијег коришћења потенцијала савре-
мених технологија који су несумњиво веома велики. У овом 
смислу би такође требало обратити пажњу на систематско 
обучавање, пре свега личности ангажованих у установама 
теолошког образовања и у наставном процесу за употребу 
друштвених мрежа, Интернета и специјализованих софтве-
ра, с обзиром на чињеницу да одсуство систематичне обу-
чености онемогућава да се потенцијали који су присутни 
остварују на релевантан начин.37

такође, у контексту рада на осмишљавању употребе ди-
гиталних медија која може да допринесу артикулацији сав-
ремене теолошке мисли, чини се да је неминовно да теолози, 
а нарочито они који су ангажовани у наставном процесу 
теолошког образовања, на неки начин буду слободни да ек-
спериментишу и креативно осмишљавају и истражују мо-
гућности савремених технологија, али да истовремено врло 
јасно препознају и укажу на лимитираност коју ове техно-
логије евентуално имају. Неке од идеја које би се евентуално 
могле разматрати су следеће – промоција међународних и 
националних догађаја и новости са теолошком или сродном 
тематиком (на друштвеним мрежама, на епархијским, па-
рохијским, манастирским сајтовима, на сајтовима богосло-
вских школа итд.), рефлектовање и размишљање о дога ђа-
јима и новостима релеватним за теологију, писање рецен-
зија, приказа, саопштења у вези са догађајима из области 
теолошких и сродних научних дисциплина и објављивање 
истих на Интернету, одржавање предавања која би се могла 
у већој и активнијој мери пратити у преносу уживо или ка-
сније делити посредством друштвених мрежа, промоција 
агрегатора електронских часописа и датотека електронских 
књига, софтвера, блогова који су оцењени као одговарајући, 
довољно стручни и идеолошки непристрасни, који се при-
том редовно ажурирају, такође и оснивање нових блогова, 
страница и група на друштвеним мрежама, итд. све у свему, 
активно укључивање теолога у квалитетни допринос сај-
товима, блоговима, друштвеним мрежама у писању, ажури-

37 j. Mcgann, „Informa-
tion technology and 

the troubled Humani-
ties“, Text Technology, 

14/2, (2005), 105–21.
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рању и актуелизацији њиховог садржаја, рад на стварању и 
презентовању различитих видова материјала, без обзира да 
ли је реч о материјалима који се тичу било које од много-
бројних теолошких дисциплина, стварање локалних елек-
тронских датотека (скенирање, чување и презентовање у 
електронској форми публикација које су релевантне за тео-
лошке студије а које постоје у наслеђу теолошких школа или 
црквених издавачких кућа), затим, иницирање актуелних и 
релевантних дискусија на теолошке теме на друштвеним 
мрежама представљају неке од начина доприноса релевант-
ности теолошких наратива. Што се пак наставног процеса 
тиче неке од идеја које би могле бити имплементиране су – 
учесталије коришћење Интернета, друштвених мрежа и 
специјализованих, теолошкој настави употребљивих сај то-
ва и блогова, пројектора, PowerPoint презентација, специја-
ли зованих софтвера, израда табела и мапа, употреба видео 
и аудио клипова, фотографија илустративних материјала и 
сл. Основни циљ је, стога, стварање синтетизоване презен-
тације теолошких садржаја која би била карактеристична 
управо по комплексности своје експресије и богата асоци-
јативним и разним другим потенцијалима. Императив је, 
дакле, у овом контексту, напуштање незаинтересованости 
за савремену технологију и дигиталне медије, већ, управо 
супротно, предан рад на интеграцији старих и нових ин-
формационих технологија.

У контексту императива осмишљавања релевантне упо-
требе дигиталних технологија у теолошком образовању и 
неких идеја које су у тексту предложене у вези са обогаћењем 
наставног програма, требало би констатовати, како се чини, 
и једну веома важну чињеницу. Технологија не замењује чо
векову улогу у теолошком образовању нити ће то икада бити 
у потпуности могуће. Напросто, ово је случај због тога што 
је технолошка интеракција у наставном процесу у великој 
мери ограничена пре свега визијом, компетенцијама про-
грамера и дизајнера софтвера, веб страница и друштвених 
мрежа које се могу користити у настави. такође, функцио-
нална лимитираност налази се и у следећој чињеници, наи-
ме, да количина информација које су мултипликоване у не-
вероватним сразмерама нису исто што и знање, тј. оне га не 
производе аутоматски, а ова важна дистинкција између 
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информације и знања понекад изостаје.38 Крајњи резултат 
образовног процеса у контексту дигиталних технологија ће 
подједнако као и у претходним епохама бити вреднован 
сходно учинку који он има за актуелизацију и проблема-
тизовање релевантних тема и за стимуланс даљем размиш-
љању и дијалогу о овим темама. Информације свакако тво-
ре основу и омогућавају постојање једног базена велике ко-
личине података који би могли да послуже онима који су 
заинтересовани и обучени да из велике количине инфор-
мација филтрирају и створе артикулисану теолошку мисао, 
која ће као своје извориште и коначни циљ увек имати ли-
тургијско сабрање Цркве, у коме је стварно, телесно прису-
ство хришћана нешто што је апсолутно незаменљиво било 
каквом технолошком протезом или иновацијом. 

У сваком случају, оно што што се може закључити је да 
савремена дигитална технологија и друштвене мреже ос-
тављају довољно простора наставницима у процесу тео-
лошког образовања за већу флексибилност, креативност, 
посвећивање поучавању у сфери аналитичности, синтези, 
асоцијативног и критичког мишљења студената. Притом, 
наравно, свакако да важност поучавања лицем к лицу, од-
носно непосредног присуства самог предавача остају неоту-
ђиво важан фактор у наставном процесу. тон и драматика 
живе речи су незаменљиво важне за рецепцију наставних 
програма. Фацијалне и телесне експресије ништа мање, као 
и све оно што називамо невербалном комуникацијом је-
дноставно представљају чинилац који у наставном процесу 
није могуће заменити технологијом. У сваком случају, на-
ставницима у теолошким школама пружа се до сада неви-
ђена могућност за подстрекавање ентузијазма и иницирање 
повратне реакције од стране реципијената или студената 
посредством нових техонологија. Ово подразумева и до-
датну релаксацију наставника, тиме што им је омогућено 
напуштање припремања дугих предавања у корист рада на 
интегрисању мултимедијалних капацитета које поседују 
савремени дигитални медији. такође, труд наставног кадра 
може бити додатно усмерен ка оспособљавању студената за 
критичку евалуацију нових медија, као и за стил и садржај 
презентација јеванђеоске поруке путем савремених инфор-
матичких медија.

38 „Људи се често да 
жале да се осећају 

изгубљеним у 
преоптерећењу 

информацијама које 
добијају, и 

софистицирани 
претраживачи су 
програмирани, и 
континуирано се 
програмирају, са 

циљем помагања у 
проналажењу 
релевантних 

информација у што 
краћем року“, у: j. 

Flanders, „The 
Productive Unease of 

21st-century digital 
Scholarship“, у: M. 
terras, j. Nyhan, E. 
vanhoutte (прир.), 

defining, Digital 
Humanities  A Reader, 

Ashgate, Burlington 
2013, 205-218; S. 

guri-rosenblit, Digital 
Technologies In Higher 

Education: Sweeping 
Expectations аnd Actual 

Effects, Nova Science 
Publishers, Inc., New 

York 2009, 58-62.
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са друге стране, још један важан аспект је да развој дру-
штвених мрежа, Интернета и, поготово, развој преносивих 
дигиталних уређаја, као што су лаптоп рачунари, таблети и 
паметни телефони, додатно утврђују још један савремени 
феномен који је констатован као један од закључака пост-
модерне мисли у последње две деценије, а то је напуштање 
секуларног метанаратива који је био један од најистак ну-
тијих амблема модернизма.39 Наиме, очигледно је да су тео-
лошке теме све пристније у јавном, друштвеном дискурсу,40 
а да присутност ових тема бива додатно појачана управо 
развојем Интернета, друштвених мрежа и осталих савреме-
них информатичких апарата који су поменути и, стога, овај 
феномен би се могао окарактерисати као снажна тенденција 
ка десекуларизацији или ресакрализацији јавног дискурса. 

Што се тиче извесних лимита, требало би такође кон-
статовати чињеницу да електронски медији застаревају ре-
лативно брзо, што за последицу има да опремање амфитеа-
тара, сала и учионица представља процес који захтева до-
датна и константна финансијска улагања. такође, неопход-
на је перманентна едукација наставног кадра за коришћење 
савремених технологија, било путем организовања семинара, 
било путем ангажовања компетентних стручњака за конти-
нуирану едукацију у самим просветним установама и сл. 
Додатно, веома важан аспект који не би требало запостави-
ти је да је интелектуалну својину и интегритет врло лако 
могуће нарушити различитим видовима плагирања.41 сав-
ремене дигиталне технологије, у контексту њихових неса-
весних и манипулативних употребљавања, могу бити носи-
оци извесних искључивих идеолошких концепција и про-
мотери дехуманизујућих вредности као што су, примера 
ра ди, апсолутизација учинковитости, агресивна релативи-
зација ауторитета и индивидуализам. Међутим, и поред 
ових лимита и потенцијалних злоупотреба који нису зане-
мариви, савремене дигиталне комуникационе технологије 
свакако могу и морају имати изузетно значајан и конструк-
тиван допринос за теолошко образовање и артикулацију 
савремене теолошке мисли. 

39 r. Samuels, New 
Media, Cultural Studies, 
and Critical Theory after 
Postmodernism 
 Automodernity from 
Zizek to Laclau, 
Palgrave Macmillan, 
New York 2009, 
147-165; The Mediatiza
tion Of Culture аnd 
Society, Op. cit., 78-102.

40 Опшрирније у: C. 
Mathewes, A Theology 
of Public Life, Cam-
bridge University Press, 
Cambridge 2007, 
111-142; M. doak, 
Reclaiming Narrative for 
Public Theology, State 
University Of New York 
Press, New York 2004, 
48-59; g. d’Costa, 
Theology in the public 
square: Church, 
Academy, and Nation, 
Blackwell, Oxford 2005, 
1-37.

41 Види: M. Fraser, 
„Intellectual property 
and digital libraries“, у: 
Digital libraries and 
information access, Op. 
cit., 179-191; C. guertin, 
Digital Prohibition  Pi
racy and Authorship in 
New Media Art, 
Continuum, london/
New York 2012, 199-204.
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drAgAN MUHArEM

INKArNACIjA lOgOSA  
I vIrtUAlNI MEdIjI

„Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po 
prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu“.

(Heb 1,1-2)

Ovo su prve riječi poslanice Hebrejima. govore nam o razli-
čitim medijima božanske objave. Bog je koristio različite 

putove i sredstva kako bi se približio čovjeku. Međutim, pisac 
poslanice Hebrejima ističe kako je najizvrsniji medij božanske 
objave – tijelo: utjelovljenje logosa – druge božanske osobe. U 
ovom izlaganju dotaknuo bih se upravo te stvarnosti tjelesnosti 
kao najeminentnijeg sredstva komunikacije te, u isto vrijeme, 
problematike virtualnosti koja stavlja naglasak na bestjelesnost 
– odsustvu tijela u komunikaciji. 

temeljno polazište kršćanske vjere jest činjenica utjelovljenja 
– „I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama“ (Iv 1,14). ta 
vječna riječ – logos, otjelovio se, uprostorio se, uvremenio se 
kao konkretan čovjek. Komunikacija između Boga i čovjeka do-
gađa se po i u tijelu. Međutim, prateći razvoj kristološke dogme, 
uviđamo da je upravo ta istina bila od samog početka ugrožena, 
napose kada se susrela s grčkom filozofskom mišlju. Prva krivo-
vjerja u kršćanstvu ticala su se Kristove tjelesnosti. tijelo je prin-
cip propadljivoga, prema tome nedostojno utjelovljenja i otku-
pljenja (gnosticizam, doketizam, maniheizam…). druga božan-
ska osoba imala je samo prividno – modernim rječnikom – virtu
alno tijelo. Prvi sabori Crkve morali su se braniti od virtualizacije 
logosa, naučavajući inkarnaciju logosa (ovdje riječ logos može-
mo proširiti u njegovo značenju – kao smisao, istina… bez utje-
lovljenja, istina i smisao bi bili tek apstraktni, virtualni pojmovi).

danas svjedočimo o jednoj suvremenoj gnozi koja ima iste 
korijene kao na početku kršćanstva. tijelo i tjelesnost su prepre-
ka, ograničenje u eri virtualnih medija. Poznat nam je primjer 
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kultne filmske trilogije „Matrix“ iz 1999., koja čovjeka budućno-
sti vidi tek kao zarobljenika, informaciju u umjetno stvorenoj 
stvarnosti – virtualnom svijetu (dok mu je u „stvarnoj stvarno-
sti“ tijelo zarobljeno u stroju). Niz je drugih filmova znanstvene 
fantastike koji temu grade na oslobađanju uma od fizičkoga tije-
la i njegovoj implantaciji u virtualni svijet. 

Zanimljivo je promatrati odnos ovisnika o internetu prema 
svom tijelu – oni ga uglavnom zanemaruju, ne bave se fizičkim 
aktivnostima, ne paze na odijevanje i čistoću, ne mare za urednu 
i zdravu prehranu. Poput gnostičke askeze kojoj je cilj mučiti i 
odbaciti tjelesno. „Naš pravi život je onaj u računalu“ – jasno 
iznosi agent Smith, lik iz spomenutog filma „Matrix“.

Pojam ‘virtualno’ ima više značenja. Osim tehničkog znače-
nja u području informatičke tehnologije, postoji i filozofsko zna-
čenje te riječi. „U filozofskom smislu taj pojam označava nešto 
što postoji potencijalno, a nije se još realiziralo, tj. aktualiziralo. 
laički rečeno, virtualno je nešto suprotno od realnog.” (Predrag 
Haramija, Donosi li Internet novo poimanje čovjeka?, u: Obnov-
ljeni život, 64 (2009).

Za promicatelje digitalne kulture um je ono najvažnije, su-
bjektivno je važnije od objektivnog, predodžba od zbiljnosti, fe-
nomen od bitka. Ovo je na tragu tradicionalne kartezijanske po-
djele na um kao misaoni sadržaj i tijelo kao stroj-okvir. Premda 
internetom povezan sa svijetom i ljudima, čovjek je sve odvojeni-
ji od drugih ljudi (ne dodiruje se tijelom). U virtualnom prostoru 
čovjek je ponajprije um. Na bestjelesan način prenosimo naše 
ideje, osjećaje i misli. Uvjet virtualnosti je bestjelesna interakcija. 

riječi koje koristimo u svakodnevnoj uporabi često puta su 
daleko od njihova izvorna značenja. Konkretan primjer je riječ 
komunikacija/komunicirati. Mladima na spomen te riječi najče-
šće dođe na pamet korištenje mobilnog telefona ili druženje pre-
ko društvenih mreža. Malo tko zadire u korijen spomenute rije-
či koja dolazi od lat. communio – zajednica. Komunikacija je 
zapravo uvođenje u zajedništvo. U latinskoj liturgiji dio mise u 
kojem se vjernicima dijeli sveta pričest naziva se communio. Bog 
se komunicira čovjeku. Po pričesti čovjek ostvaruje svoju komu-
nikativnu dimenziju. Simptomatično je, dakle, što se na spomen 
riječi „komunikacija“ daje ukaz ne na tjelesno već na virtualno. 
Komunikacija je, kako rekosmo – uvođenje u zajedništvo – a tu 
se zahtijeva tjelesnost. A paradoksalno, u ovoj našoj eri komuni-
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kacija nikada nije bilo više osamljenosti (a razlog je bestjele-
snost). 

Kada bismo išli još dalje, a to je već druga problematika, pi-
tanje recimo pornografije – najveći broj klikova na internetu je 
za pornografijom – ulaskom u virtualni svijet čovjek žudi za tje-
lesnošću, ali mu ta stvarnost stalno izmiče. Zato je sv. Ivan Pavao 
II. ustvrdio da problem pornografije nije u tome što pokazuje 
previše, nego što pokazuje premalo. 

već spomenuta ivanovska paradigma – et verbum caro 
factum est – i riječ je tijelom postala – suvremeni digitalizirani 
čovjek obrće – i tijelo postaje riječ – tijelo postaje informacija. 
čovjek se dezinkarnira – odtjelešnjuje se da bi ušao u prostor 
virtualnosti, odnosno simulacije. 

Krist je utjelovljenjem ušao u konkretni prostor, u konkret-
no vrijeme, u konkretni narod. Ulaskom u virtualni svijet čovjek 
ulazi u cyberspace, nešto što ne možemo definirati kao prostor. 
također, kada je čovjek online, on nije u konkretnom vremenu, 
već u jednom sasvim drugačije shvaćenom vremenu. Kad je čo-
vjek offline, vraća se u svoje tijelo i ako je ovisnik o virtualnomu, 
njegovo tijelo mu u offline vremenu predstavlja kaznu, zatvor.

Naposljetku, u virtualnoj stvarnosti čovjek je samo avatar 
– odnosno znak koji predočuje osobu koja razgovara s korisni-
kom računala. govorimo o čovjeku koji je depersonaliziran - jer 
dob, spol, nacija i dr. su tek buka koja ometa tijek čistih informa-
cija. tako levinson, teoretičar medija i komunikacije jasno uo-
čava implikacije računalne tehnologije i interneta na poimanje 
čovjeka i posebice na fenomen bestjelesnosti i odbacivanja osob-
nog identiteta u kiberprostoru. da bi naglasio dojam bestjele-
snosti, ljude nazočne u tom prostoru naziva „online anđeli“.

Kakve su implikacije ovakvih postavki na religiozno pod-
ručje? U teologiji se susrećemo s novim pojmom, cyberteologija. 
Cyberteologija promatra vjeru i duhovnost u virtualnom prosto-
ru te osobito želi vidjeti kako se sveto predstavlja i doživljava 
unutar tog konteksta. javljaju se, također, pitanja o odnosu čo-
vjeka prema Bogu, o doživljaju transcendentnog unutar tih teh-
nologija, i to polazeći od iskustva vjere. Suvremeno doba poziva 
na promišljanje virtualnih prostora kroz teološku prizmu, ali 
jednako tako i promišljanje teologije kroz prizmu logike weba.

Neke poteškoće koje se javljaju su recimo to što cyberspace 
kao virtualna stvarnost može postati problem ako postane nado-
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mjestak za stvarnu sakramentalnu Kristovu prisutnost i za stvar-
nu interakciju s ostalim vjernicima. Na internetu ne postoje sa-
kramenti, a vjerska iskustva koja su ondje moguća zahvaljujući 
milosti Božjoj, nisu dostatna ukoliko su odijeljena od stvarne 
interakcije s ostalim vjernicima.

još jedna poteškoća ogleda se u tome što je virtualni prostor 
kraljevstvo provizornosti: jedan website danas jest, a sutra može 
posve nestati. Uz to, internet je kraljevstvo umnoženosti: količi-
nu podataka koji se susreću na internetu, nije više moguće ljud-
ski obraditi. Postoji prava hipertrofija informacija. dotičemo se 
pilatovskog pitanja istinitosti – Quid est veritas?

Susrećemo pojmove kao što su „online religija“. dakle, onli
ne religija se živi na forumima, chatovima, blogovima… Na te-
melju ovoga neki ukazuju na potrebno razlikovanje između 
„online religije“ i „religije online“.

Papa Benedikt XvI. ukazuje na neke granice karakteristične 
za digitalnu komunikaciju, a to su: jednosmjernost interakcije, 
težnja da se drugima prenesu samo neki dijelovi vlastitog duhov-
nog svijeta. Uvijek je važno podsjećati, piše Benedikt, da virtual-
ni kontakt ne može i ne smije zamijeniti izravni ljudski kontakt 
sa osobama na svim razinama našega života. (Benedikt; http://
www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=129065). 

Na koncu ovoga izlaganja postavljam pitanje o kojima će se 
u budućnosti sigurno još temeljitije promišljati: je li moguća re-
ligioznost preko virtualnih medija? te može li se na internetu 
iskusiti onaj drugi i onaj posve drugi? Ukoliko ne dotičemo čo-
vjeka u njegovoj tjelesnosti, u njegovoj cjelovitosti, možemo li se 
zadovoljiti samo fragmentima? Kako spojiti načelo inkarnacije i 
virtualni svijet medija?

. . .
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РАДЕ КИсИћ

ОДНОсИ ИЗМЕЂУ ПРАВОсЛАВНЕ И 
РИМОКАтОЛИчКЕ ЦРКВЕ ИЗ  

ПЕРсПЕКтИВЕ ДНЕВНЕ ШтАМПЕ  
У ПЕРИОДУ 2003–2013.1

чак и летимичан преглед писања дневне штампе о еку-
менским односима између Православне и Римокато-

личке Цркве као да наговештава да интересовање за њих 
далеко превазилази границе теолошких и стручних круго-
ва. Код упућених у често веома површно медијско извешта-
вање о темама које се тичу строго црквене доктрине и прак-
се ова селективна медијска пажња са правом може да изазо-
ве чуђење и неверицу. стога сам у овом истраживању на-
стојао не да само да представим најфреквентије аспекте ове 
теме у дневној штампи него пре свега да анализирам поза-
дину и квалитет писања о екуменским односима Право-
славне и Римокатоличке Цркве. У обзир сам узео искључиво 
дневне листове (Блиц, Вечерње Новости, Данас, Политика), 
који су обухваћени целокупним пројектом. Бављење днев-
ним листовима лако се може аргументовати чињеницом да 
су дневни листови (како у штампаној тако и у електронској 
форми односно интернет презентацијама) заједно са теле-
визијом један од главних извора информисања. Дневне но-
вине имају на нашим просторима знатно веће тираже од 
недељника и због једноставности своје форме конзумиране 
су од стране већег броја читалачке публике. такође, због на-
чина на који дневне новине функционишу (већи притисак 
простора и времена) њихови текстови су склонији дихо-
томним поделама и већој симплификацији неголи што је то 
случај код недељних. Због свега овога медијска слика коју 
стварају дневни листови јесте пријемчивија за ширу чита-
лачку публику и самим тим је за претпоставити да она игра 
већу улогу у њиховој перцепцији.

1 Излагање на 
конференцији 
„српска Православна 
Црква у штампаним 
медијима 2003 – 2013“, 
одржаној 20–21. 
октобра 2015. године у 
Београду. Излагање је 
базирано на тексту: 
Раде Кисић, „Quo 
vadis papa? Дневна 
штампа о екуменским 
односима сПЦ 
2003–2013“, у: 
Владимир 
Вукашиновић (ур.), 
Српска Православна 
Црква у штампаним 
медијима 2003 – 2013. 
Библиографија. Том 
III. Нин – Време. Увод 
у анализу 
библиографијом 
обрађење грађе, 
Београд 2015, 165 – 173. 
Поједини делови овог 
текста дословно су 
преузети у доњем 
излагању.
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Не-теолошки фактори

Екуменски односи никада нису били продукт искљу-
чиво теолошког дијалога, него су на њих (често пресудан) 
утицај имали и тзв. „не-теолошки фактори“, односно дру-
штвено-културне, историјске и политичке околности.2 Кар-
динал Валтер Каспер је често истицао да управо ови „не-
теолошки фактори“ битно одређују ток теолошког дијалога 
и да стога не смеју бити занемарени. Када се у виду имају 
односи Православне и Римокатоличке Цркве довољно је 
поменути да је на званични дијалог значајно утицала хлад-
норатовска блоковска подела, као и њено касније нестајање 
са бројним последицама (између осталих: поновно успо-
став љање унијатских Цркава и напетости у односима са ло-
калним Православним Црквама). Штампани медији који су 
били предмет ове анализе потврђују ову чињеницу. Наиме, 
екуменски односи се у њима често посматрају кроз призму 
политичких, историјских, националних, унутарцрквених и 
других чинилаца. тако екуменски односи између сПЦ и 
Римокатоличке Цркве често бивају тематизовани у контек-
сту дешавања из даље (Други светски рат) односно ближе 
историје (ратна дешавања из деведесетих година прошлог 
века), у контексту односа са државама региона (пре свега са 
хрватском), па чак и у контексту европских интеграција.

Колико је са једне стране ова контекстуализација еку-
менског дијалога неопходна, проблематично је, са друге стра-
не, што се теолошком димензијом екуменског дијалога ме-
дији баве спорадично3 и, очекивано, без превеликог удуб-
љивања у теолошку проблематику. Можда нај бољи пример 
овог феномена представља тзв. Равенски документ односно 
медијско бављење њиме. Равенски документ, који је 13. окто-
бра 2007. године усвојила Мешовита међународна комисија 
за богословски дијалог Православне и Римокатоличке Црк-
ве представља прекретницу и свакако најважнији догађај у 
последњој деценији екуменског ди јалога између ове две 
Цркве.4 Међутим, у поменутим штампаним медијима он је 
прошао готово незапажено, што свакако изненађује, упркос 
чињеници да се овде ради о научном и комплексном тексту. 
У анализираним дневним листовима у периоду 2007/2008. 
године (дакле непосредно после издавања документа) нема 

2 У том погледу 
интересатно је дело 

Ив Конгар, Девет 
векова касније. 

Белешке уз „Источни 
раскол“, Београд 2014.

3 Види нпр. Вечерње 
Новости, „Ватикан и 

православље (6)“,  
30. 08. 2010.

4 Пун назив документа 
гласи „Еклисиолошке 
и канонске последице 

светотајинске 
природе Цркве. 

Црквено општење, 
саборност и аутори-

тет“ 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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нити једног ауторског те кста који би се позабавио, ако не 
самим садржајем, а оно макар потенцијалним последицама 
овог документа на бу дућност међуцрквених односа. Равен-
ски документ се поми ње тек у појединим интервјуима и као 
једна од тема која се нашла на дневном реду пролећног за-
седања светог архије рејског сабора сПЦ 2008. године. У 
разговору недеље за Политику Андрија Копиловић пози-
тивно карактерише не само документ већ и цео процес за-
једничког рада („У Равени је скуп радио врло плодоносно и 
с пуно узајамног ува жавања па је и теолошки дијалог пошао 
интензивнијим корацима напријед“.5), док са друге стране 
Патријарх московски и целе Русије Алексије II у разговору 
за Блиц образлаже због чега Руска Православна Црква није 
прихватила Равенски документ (поред непостојања унутар-
православног консензуса око присуства представника Ес-
тонске Апостолске Православне Цркве и тиме узрокованог 
руског напуштања равенског заседања, РПЦ има озбиљне 
замерке и на сам са држај документа)6.

Анализа писања о Равенском документу а пре свега ана-
лиза целокупног медијског дискурса недвосмислено упућују 
на закључак да су медијски извештаји о екуменском ди-
јалогу пре свега подстакнути „не-теолошким факторима“ и 
појединим специфичним темама у међуцрквеним односима 
(долазак папе у србији, канонизација Алојзија степинца) 
док теолошка димензија дијалога најчешће стоји у другом 
плану и квалитативно посматрано ниво извештавања о њој 
није висок. тиме тврдња о релативно завидној пажњи коју 
медији поклањају екуменским односима сПЦ није оспоре-
на, али ипак у циљу стицања исправне представе о медијској 
по кривености екуменских дешавања треба бити стављена у 
одговарајући контекст. 

Кључне теме
Када је реч о екуменским односима, тема која апсолут-

но доминира медијским дискурсом у периоду 2003–2013. го-
дине јесте папина посета србији. током овог времена није 
престајало лицитирање о датуму папине посете, при чему је 
оно бивало посебно интензивирано у одређеним периоди-
ма. тако је папина посета Бања Луци у јуну 2003. године дала 
нови имплулс за нагађања о могућем сусрету папе и српског 

5 Политика, „Нема 
будућности без 
правде и мира“,  
23. 12. 2007.

6 Види Блиц, „Косов-
ске светиње нису за 
политичку трговину“, 
11. 01. 2008.
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патријарха. У опширном тексту посвећеном папиној по-
сети Босни и херцеговини под насловом „генерална проба 
за србију?“ Данас пише: „Оно што је Украјина прошле годи-
не била за Русију, то је сада папина посета Бањалуци за ср-
бију, испипавање пулса православне Москве односно Бео-
града“.7 Блиц иде и корак даље па папину евентуалну посету 
ставља у геополитичке оквире: „У нашој цркви се углавном 
следи политика Московске патријаршије, 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“.8 Иоле упућенијим познаваоцима ме-
ђуцрквених односа овакве тврдње могу измамити осмех на 
лице. Не улазећи даље у вредносно одређивање и комента-
рисање ових теза, кратко желим да напоменем да су Москва 
и Ватикан у последњих двадесетак година развили интен-
зивне и садржајне односе (теолошке, дипломатске, академ-
ске...) и то без било каквог посредовања Београда, тако да 
горе поменуте (сензационалистички интониране) тврдње 
просто нису тачне.

Медијске спекулације око доласке папе у србију нерет-
ко су се базирале и на изјавама црквених великодостојника. 
Блиц тако преноси изјаву блаженопочившег Митрополита 
загребачко-љубљанског Јована да би „било веома добро да 
папа Бенедикт XvI дође у србију пре почетка разговора о 
коначном статусу Косова“9, мислећи да би његов утицај на 
решавање косовског питања могао бити позитиван по ср-
бију. Долазак Бенедикта XvI на римску катедру подгрејао је 
гласине o доласку папе, јер се сматрало да је нови папа, као 
одличан теолог наклоњен екуменском дијалогу са Право-
славном Црквом, „пожељнији гост“ од Јована Павла II, који 
на челу Римокатоличке Цркве био у недаћама испуњеним 
деведесетим годинама (рано признање хрватске и сло веније 
није једино из тог периода шта се Ватикану ставља на терет). 
У том периоду Епископ шабачки Лаврентије наводи да тео-
лошки посматрано сабор сПЦ нема ништа против посете 
поглавара Римокатоличке Цркве србији али да наслеђе Дру-
гог светског рата представља озбиљан проблем у међу соб-
ним односима две Цркве.10 Уредник радија „глас Цркве“ 
свештеник Љуба Ранковић је чак тврдио: „сведочим да је 

7 Данас, „генерална 
проба за србију“,  

28. 06. 2003.

8 Блиц, „Папа је 
потребан србији“,  

24. 10. 2004.

9 Блиц, „Добро би 
било да дође папа“,  

22. 07. 2005.

10 Блиц, „Добро би 
било да дође папа“,  

22. 07. 2005. 
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већинско расположење у народу да је папа добродошао у 
србији.“11

У овом излагању није могуће ни фактографски помену-
ти свако „очекивање“ папе, у којима је јавност у србији по-
средством медија учествовала последњих година.12 стога ћу 
се још само осврнути на последња два догађаја који су по-
такли нове-старе наде и очекивања међу присталицама па-
пиног доласка – избор патријарха и прослава 1700-те го-
дишњице доношења Миланског едикта. Већ као Епископ 
нишки Патријарх Иринеј је недвосмислено указивао на по-
требу поновног зближавања и интензивирања дијалога из-
међу две Цркве. Приликом посете Бечу, где је између оста-
лог добио повељу Про Оријентеа (организације која ради на 
васпостављању јединства између источне и западне Црк-
ве)13, Патријарх Иринеј се заложио за помирење са Римока-
толичком Црквом14. Медији нису пропуштали прилику да 
нагласе патријархову отвореност према Ватикану и да ис-
такну како је његова лична жеља да папа дође у Ниш.15 Ова 
патријархова отвореност као да је инспирисала и представ-
нике Римокатоличке Цркве у србији, који су са више извес-
ности почели говорити о папином доласку.16 Вечерње Ново
сти су писале да се десио обрт у врху сПЦ, да се папа на-
лази на корак до Ниша и да је посета римокатоличког по-
главања скоро извесна.17

Међутим, у првој половини 2011. године ова еуфорич-
но-оптимистична атмосфера као да почиње да јењава, а све 
више се истичу политички аспекти ове посете. Политика је 
писала да би папина посета могла донети „убрзање процеса 
европских интеграција, стварање позитивније слике о ср-
бији, али и макар делимично превазилажење наслеђа про-
шлости, нарочито оне из Другог светског рата“.18 судећи по 
медијима управо се ова прошлост још једном испречила на 
папином путу ка Београду. После пролећног заседања све-
тог архијерејског сабора сПЦ Политика 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. свети архијерејски синод сПЦ послао је, како се 

11 Блиц, „Против 
папине посете све 
мање владика сПЦ“, 
01. 10. 2005.
12 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 температу-
ра.“; Блиц, „страх од 
папе“, 20. 08. 2006: „с 
времена на време све се 
узбурка у Београду око 
папиног доласка.“

13 Види Блиц, 
„Патријарх Иринеј 
добио пеовељу ,Про 
Оријенте‘“, 12. 09. 2010.

14 Види Блиц, 
„Помирење са 
Ватиканом“,  
13. 09. 2010.

15 Види нпр. Вечерње 
Новости, „Најпре да 
сачекамо позив“, 06. 
06. 2010.

17 Види Вечерње Новости, „Папа на корак до Ниша“, 06. 06. 2010.
18 Политика, „Папина посета србији између религије и политике“, 06. 05. 2011.

16 Види Блиц, „Папа 
Бенедикт долази у 
Ниш“, 23. 05. 2010: 
„Београдски надби-
скуп станислав 
хочевар и зрењаниски 
бискуп др Ласло 
Немет потврдили на 
дводневној бискупској 
конференцији у 
Зрењанину да су у 
Нишу започете 
припреме за 
обележавање 1700. 
годишњице Милан-
ског едикта, и да 
очекују да на просла-
ви 2013. у Нишу 
присуствује папа 
Бенедикт XvI.“
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незванично сазнаје, писмо Ватикану у врло оштром тону, 
протестујући због папиног ходочашћа на гроб кардинала 
Алојзија степинца“.19 Бенедикт XvI је том приликом гово-
рио о степинцу као о бранитељу православних, о хумани-
сти који се супроставио усташком режиму бранећи србе, 
Јевреје, Роме.20 Блиц је уз то пренео изјаву Епископа бачког 
Иринеја, да су речи Бенедикта XvI о Алојзију степинцу у 
нашој средини изазвале додатну контроверзу и болну нео-
доумицу.21 Непозивање папе на прославу 1700-те годи-
шњице Миланског едикта22 у медијима није прошло без из-
весне дозе резигнације. Илустративан је пример Данаса 
који је пренео изјаву фра Ника Јосића: „Прослава јубилеја 
Миланског едикта је у екуменском смислу – промашај!“23 
Међутим, ту прича није готова – у мају 2013 Данас доности 
текст под насловом: „Могућ долазак папе Фрање у србију“.24 
гледајући уназад желим још напоменути да су медијске спе-
кулације о папином доласку последњих година (после маја 
2013) ипак утихнуле. 

сажимајући целокупно извештавање о папиним (не)
доласцима у србију неопходно је истаћи да медији мало или 
нимало пажње посвећују пастирским односно теолошким 
аспектима потенцијалне папине посете. Узгредно се додуше 
помиње да би папа у србију дошао и као духовни отац ри-
мокатоличких верника, односно да би његова посета могла 
допринети бољем разумевању и напретку у теолошком ди-
јалогу, али ови аспекти у медијском извештавању ипак ос-
тају у другом плану. Поред тога, интересантно је да медији 
папин долазак најчешће представљају у позитивном светлу. 
чак се критикује сПЦ због наводног одсуства жеље за по-
сетом папе.25 Овде се поставља питање да ли ова медијска 
слика одговара расположењу у српском друштву, тј. рефлек-
тују ли медији постојећу стварност или можда производе 
неку нову? Увидом у писање неких других (таблоидних али 
ипак тиражних) дневних или недељних листова, интернет 
портала као и на основу личног искуства сматрам да ме-

25 Види Блиц, „геополитика хришћанства“, 28. 07. 2006: „Ако се, дакле, 
наша црква буде ускогрудо 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 егзистенцијалне 
интересе. Да ли уопште има потребе да се доказује да ће они пре бити са-
чувани у јединству него у расколу хришћанског света?“

19 Политика, „Протест 
сПЦ због папине 

по сете гробу степин-
ца“, 07. 06. 2011.

20 Види Политика, 
„Протест сПЦ због 

папине посете гробу 
степинца“, 07. 06. 2011.

21 Блиц, „Болне изјаве 
папе“, 24. 06. 2011.

22 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 надлежно-
сти 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‘.“

23 Данас, „Католици у 
Нишу“, 28. 09. 2013.

24 Данас, „Могућ 
долазак папе Фрање у 

србију“, 29. 05. 2013.
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дијски дискурс по овом питању тешко да осликава ве ћин-
ско расположење у српском друштву. Претенциозно би би-
ло на овоме месту ући у детаљно разматрање разлога због 
којих друга, папиној посети мање наклоњена, страна слабије 
долази до изражаја у анализираним медијима.26 Утисак је 
свакако да се папина посета ставља у неке шире геополи-
тичке контексте који превазилазе прости сусрет поглавара 
две хришћанске Цркве и да је управо то могући разлог при-
лично пристрасног медијског извештавања о папиним „до-
ласцима“ у србију. 

О још понечему
Иако спекулације о папином доласку доминирају у из-

вештавању, оне ипак не исцрпљују сасвим медијски дискурс 
о екуменским односима између Православне и Римокато-
личке Цркве. Поред њих, медији највише пажње посвећују 
екуменским односима на локалном нивоу, сарадњи две 
Цркве по одређеним питањима, као и њиховим међусобним 
проблемима. тако Вечерње Новости пишу о првом сусрету 
чланова синода сПЦ и Бискупске конференције сЦг и о 
договореном заједничком наступању по питањима верона-
уке, враћања црквене имовиме и свих других питања од обо-
страног интереса.27 Поред сарадње по практичним пи та-
њима, медији извештавају и о теолошким скуповима, као 
што је нпр. скуп на тему „Исус христос. светлост света, те-
мељ и нада Европе“, одржан у Новом саду у заједничкој 
организацији обе Цркве28 или међународни научни симпо-
сион поводом 950 година од великог раскола у Цркви и 800 
година од пада Цариграда, одржан у Београду 2004.29 Поред 
локалних тема, медији пажњу посвећују и заседању Мешо-
вите међународне комисије за богословски дијалог Право-
славне и Римокатоличке Цркве, које је након дужег кризног 
периода у раду комисије одржано у Београду од 18 – 25. сеп-
тембра 2006.30

Међуцрквеним односима на глобалном нивоу Вечерње 
Новости се посебно баве у фељтону „Ватикан и право слав-
ље“, 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 Римо-
католичке Цркве, унутрашње прилике Римокатоличке Цр-

26 Види Вечерње 
Новости, „Исти 
циљеви“, 30. 04. 2003.

27 Види Вечерње 
Новости, „Две Цркве“, 
12. 09. 2006.

28 Види Вечерње 
Новости, „Разлика 
под лупом“,  
19. 11. 2004.

29 Види Блиц, „Две 
Цркве о помирењу“, 17. 
09. 2006; Данас, 
„После шест година 
наставак теолошког 
дијалога“, 15. 09. 2006.

30 Вечерње Новости, 
„Ватикан и 
православље (2)“,  
26. 08. 2010.
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кве). 2004. године Политика такође доноси фељтон „Ка хри-
шћанском измирењу“ у коме се исцрпно (и готово у иди-
личним тоновима) извештава о сусрету Папе Јована Павла 
II и Васељенског патријарха Вартоломеја у Риму.

Кратка оцена

Квантитативно посматрано, медијској пажњи коју у 
анализираним дневним листовима уживају екуменски од-
носи Православне и Римокатоличке Цркве тешко да се мо-
же нешто замерити. Међуцрквеним односима ови медији 
приступају из различитих перспектива посебно апостро-
фирајући не-теолошке факторе. Иако схватљив, овај фокус 
на не-теолошке факторе ипак суштинску (теолошку) ди-
мензију дијалога ставља у други план и чини да се међу црк-
вени односи понекад представе у погрешном светлу. тео-
лошка димензија екуменског дијалога најчешће не пред-
ставља примарну област интересовања, али ипак није сасвим 
запостављена.

Међутим, када се анализира садржај извештавања лако 
су уочљиви пропусти и простор за побољшање. Поред већ 
поменутог селективног интереса и специфичне перспекти-
ве из које медији најчешће приступају екуменским односи-
ма, посебан проблем представљају очигледни пропусти у 
извештавању. Они се крећу од грешака материјалне при-
роде (нпр. изјава да је 313. године цар Константин признао 
хришћанство као државну веру31) преко мањкавог поз на-
вања тематике о којој се извештава (нпр. нетачно се наводи 
да је Папа Јован Павле II посетио грчку без обзира на про-
тивљење грчке Православне Цркве32), до претераних и неу-
темељних спекулација. Иако би било превише очекивати од 
новинара студиозно бављење хришћанском теологијом, 
боље познавање међуцрквених односа свакако би допри-
нело избегавању непрецизних реченица као што је „свеш-
теници српске православне цркве и Католичке цркве слу-
жиће у недељу заједничку ускршњу литургију на градском 
тргу у Бечеју.“33 Будући да евхаристијско јединство између 
две Цркве још увек није ни на видику, овакве најаве иза-
зивају чуђење.

31 Вечерње Новости, 
„Ватикан и православ-

ље (2)“, 26. 08. 2010.

32 Види Вечерње 
Новости, „Ватикан и 

православље (13)“,  
06. 09. 2010.

33 Види Блиц, 
„Заједничка служба“, 

10. 04. 2004.
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такође, посебно неозбиљно изгледа добијање инфор-
мација 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 ује-
дињења‘, имајући у виду све историјске и политичке пре-
преке које постоје...Али у Ватикану ипак верују, пре свих 
сам Бенедикт XvI да је могуће повратити литургијско једин-
ство две стране хришћанске Европе... Није тајна да се по-
главару Римокатоличке Цркве свиђају обреди по право-
славном ритуалу и појање свештеника... Према појединим 
мишљењима на десној обали тибра у Риму, Римокатоличка 
Црква, зарад уједињења хришћанске Европе, била би спрем-
на 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 равнопра-
вност између тзв. два Рима. Међутим у том случају би у игру 
ушао и ,трећи Рим‘ тј. Москва“.34 Осврнути се на све нетач-
ности из овог кратког одломка захтевало би превише про-
стора и труда, али ипак неопходно је само истаћи да је ниво 
нетачности појединих информација као и произвољности 
њихове интерпретације у овом текста запањујући. сличан 
проблем у извештавању је позивање недовољно компетент-
них или упитно релевантних саговорника. Као пример мо-
же се навести текст „Ватикан хоће сам“35 који се бави сложе-
ним 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 релативном дугом периоду (2003–2013) није пре-
више тежак задатак. Ипак треба истаћи да у већини анали-
зираних текстова преовладава тачно и релативно прецизно 
извештавање о међуцрквеним односима и екуменских де-
ша вањима.

Када говоримо о неком генералном тренду (уз сва огра-
ничења оваквог уопштавања) неопходно је нагласити (пре-
тежно) позитиван став медија о екуменском покрету и уло-
зи сПЦ у њему. Овакво становиште тешко да је утемељено 
на теолошкој аргументацији која се тиче еклисиолошког 
схватања јединства Цркве. Анализом медијског дискурса 
стиче се другачији утисак, а то је да се учествовање сПЦ у 
екуменском покрету свесно или несвесно паралелизује са 

34 Вечерње Новости, 
„сПЦ мири два 
,Рима‘?“, 06. 06. 2005.

35 Види Вечерње 
новости, „Ватикан 
хоће сам“, 12. 07. 2007.
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укључивање србије у европске интеграције и да се дели-
мично из тог разлога потенцира и подржава. самим тим се 
и екуменски дијалог појављује у једном другачијем светлу и 
ту се надзире одговор на горе постављено питање да ли ме-
дији рефлектују постојећу стварност или можда производе 
неку нову.

. . .
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РАстКО ЈОВИћ

ОБРАЗОВНА УЛОгА ЦРКВЕ У ОчИМА 
сРПсКИх ШтАМПАНИх МЕДИЈА

У једном од својих последњих текстова, господин Јово 
Бакић у једној оштрој дискусији закључује свој текст 

следећим речима: „требало би опорезовати привилеговану 
институцију која, скоро 10 година ослобођена плаћања по-
реза, масовно заглупљује и веронауку из јавних школа за-
коном пребацити у приватне (ко приватно жели и може да 
приушти учење догме, биће му омогућено).“1 Можда је упра-
во ово било довољан подстрек да се запитамо какву је то 
улогу имала сПЦ у образовању, а какву јој намећу медији у 
србији, заједно са интелектуалном елитом. Линија аргумен-
та ције као да је остала непромењена, Црква заглупљује, а 
веронаука је алатка у том заглупљивању народних маса. За-
што и откуда овакво схватање о Цркви која је на маргини 
српског друштва још од 1945., а само повремено се појављује 
на јавној сцени? 

Другим речима, како је могуће да се Црква изједначава 
са глупошћу, а прогрес само са науком? Да ли је све баш тако 
црно-бело? Овај рад је у неку руку улазак у сиву зону, прева-
зилажење овакве врсте подвајања. Нити има интелектуа-
лизма и истинског прогреса без вере, нити може бити вере 
без интелектуалног развоја.2 Прогрес и чиста наука не воде 
неминовно у боље сутра, што нам је хитлерово доба посве-
дочило, али и хирошима и Нагасаки. то су горки сведоци 
науке без кочница, која се обрушила и поробила човека. 

Данас живимо у свету пост-чернобиља и Фукушиме, 
свету еколошких катастрофа и геноцида. Наука и профит 
руку под руку, не морају бити изрази прогреса, него напро-
тив затирања света. са друге стране, непрестано се школи 
одузима васпитна улога, а намеће само образовна, тј. сти-
цање знања. Застрашујући раскорак који се ствара између 
васпитања и образовања, тј. између етике и знања, јесте 

1 http://www.politika.rs/
rubrike/Komentari/
levica-ponizeni-i-
uvredjeni.lt.html 
(15.10.2015)

2 Критика одбацивања 
интелектуализма код 
неких Православних, 
видети: Илија Ромић, 
„Идентитет право-
славног богословља“, 
Српска теологија 
данас 2009 (11-16), 
(2010), Београд: 
Православни 
богословски факултет, 
Институт за теолошка 
истраживања.
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одвајање знања од појма добра.3 Кроз историју смо већ ви-
дели 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 сотони, нити по својим остварењима Богу.“4

Темељи образовања
Доситеј Обрадовић се веома често представља као чо-

век који је својим делом задужио србију. својим просве-
титељским радом удахнуо је нови живот србији, а годинама 
је истицан као пример борца против заглупљености и вере. 
При свему томе се свесно заборавља и игнорише да је упра-
во он био оснивач богословије. Другим речима, просвети-
тељски дух5 није био анти-верски, него анти-клерикалан. 
слично се резоновало и у грчкој, клир је оптуживан да уми-
рује народ и настављајући агонију незнања и сујеверја омо-
гућава продор католичког прозелитизма.6 Доситеј је сма-
трао слично. 

свети сава, Кирило и Методије, само су неке од лич-
ности на којима су темељи нашег образовања и писмености. 
Без њих губимо тло на којем стојимо. Они су примери који 
опомињу и Цркву и сваког секуларног просветитеља. Када 
год Црква заборави на њих, на своје сопствено интелекту-
ално наслеђе, било би потребно да се подсети ових светлих 
примера који су својим радом просветлили србију и омогу-
ћили јој развој. 

Црквено-школска аутономија коју је Црква имала у Вој-
водини омогућавало јој је да надахњује људе и бори се за 
њихову слободу. Аутономија српског народа у Војводству 
српском огледала се кроз црквено-школске установе.7 Ми-
хајло Пупин се школује и стипендира преко црквене оп-
штине Панчево.8 Док ових дана медији објављују разговор 
са директором ЦЕРН-а који је говорио о томе да верници 
доприносе развоју науке, те да наука и вера нису и не морају 
бити у нескладу.9 
7 О значају епископа за образовање, више: сава епископ шумадијски, Српски 
јерарси од деветог до двадесетог века, Београд: Евро, 1996. XvIII века у 
хабзбуршкој монархији, Нови сад: галерија Матице српске, 2012.
8 саво Б. Јовић, Христов Светосавац Михајло Пупин, Београд: Православна 
реч, 2012.
9 http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2015&mm=09&dd=27&nav_id= 
1044356 (15.10.2015)

3 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.

4 Stefan Cvajg, Jučerašnji 
svet, Beograd: Ethos, 

2009, str.8. 

5 Доситеј Обрадовић 
је прешао дуг пут од 

космополитске у 
националну 

просвећеност: Мило 
Ломпар, Дух 

самопорицања, 
Београд: Catena 

Mundi, 2015, стр. 80-81

6 Пример да 
просветитељство није 
антирелигијско имамо 

и у личности Викен-
тиос Дамодоса 

(1700-1752), био 
филозоф, теолог и 

правник. Основао је 
своју школу где је 

преузео од 
просветитељства 

изучавање науке, али 
истовремено написао 

и догматику. Више о 
просветитељству у 

грчкој: Παντελής 
Καλαϊτζιδης, 

«Ορθοδοξία και 
διαφωτισμός – το 

ζήτημα της 
ανεξιθρησκίας», у 

књизи: Ορθοδοξία και 
νεωτερικότητα, Αθήναι: 
ΙΝΔΙΚΤΟΣ, 2007, стр. 

79-167
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10 Александар 
Зиновјев, Запад: 
феномен 
западњаштва, 
Београд: Наш дом, 
2002, стр. 249.

11 БЛИЦ 11.01.2009 

12 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, Алексан-
дар Раковић, Универ
зитет и српска 
теологија, Београд: 
ПБФ/ИтИ, 2014.

Поред свега овога, када ишчитавамо штампане медије у 
протеклом периоду, уочавамо занимљиву и очигледну ствар 
- постојање мале или готово никакве заинтересованост за 
предмет Грађанско васпитање, његов кадар, обуку, задо-
вољство деце и квалитет наставе тог предмета. Целокупна 
пажња је фокусирана на Верску наставу у свим њеним аспек-
тима, а преко ње и на улогу Цркве у друштву. Медији као 
моћан инструмент за формирање свести, али и усмерење 
укуса људи у жељеном правцу не могу бити стога занемаре-
ни. Или речима Александра Зиновјева, медији су „инстру-
мент који сам себе опажа као друштвену снагу, која све 
остале снаге користи као инструмент за своју владавину 
над друштвом.“10 Друкчије говорећи, колико год ми посма-
трали постмодерно друштво као полифоно, дотле морамо 
признати да медији који обликују стварност често укидају 
полифонију нудећи само њен привид или макар негативну 
инклузију.

Образовање и Црква
БЛИЦ (11.01.2009) објављује интервју са проф. Рајићем 

који, између осталог, закључује како је: „сПЦ безначајна 
институција с тачке гледишта развоја србије.“11 Вероватно 
је проф. Рајић био сметнуо са ума све личности српске кул-
туре које су истовремено биле епископи, свештеници, мо-
наси. Или је заборавио на све школе које су подизале српске 
владике у данашњој Војводини или пак све црквене лично-
сти које су се бориле да србија буде слободна и да се тако 
остваре основне претпоставке за културни развој.12 

ДАНАС објављује 2003 године како хелсиншки одбор 
напада и саму могућност да Богословски факултет буде део 
Универзитета, па се сходно томе и држава оптужује да крши 
начела секуларности. Аутори оваквих апела и текстова неће 
и не желе да говоре о било каквом историјском континуите-
ту, нити о томе да је управо Богословски факултет био не 
само део Универзитета већ и један од његових оснивача 
1905. године па све до његовог насилног избацивања 1952. 
Нажалост, кроз овакве текстове се смишљено жели избри-
сати било какав историјски, културни и образовни значај 
сПЦ, а њено прогањање и избацивање у току комунизма се 
не помиње или игнорише. 
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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 селек-
ције, за које су научни докази ван сваке сумње, да 
би се у истој школи на часовима веронауке учило да 
је Бог створио свет за 6 дана (седми дан му је требао 
да се одмори јер се, како Библија тврди, уморио ра-
дећи 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 су-
нце и остале звезде четвртог дана, итд. Како ће овак-
ве лекције да ојачају академски ниво школа у србији? 
Неопходно је указати да је за православну веру наука 

вековима била комплементарна и неопходна активност 
људске слободе.13 Другим речима, „наука је облик мишљења, 
религија је начин живљења.“14 Ради се, стога, о два пута по-
траге за истинама у свету, научним и религијским. говори-
мо, дакле, о два различита, а никако два непријатељска пу-
та: „два подједнако вредна напора људског духа!“15 такође, 
немамо времена овде улазити у библијску егзегезу стварања 
света, коме је посвећена једна страница Библије! Оно што је 
важно и битно јесте да, барем са становишта Православне 
Цркве, готово да никада није било буквалног тумачења 
ових библијских стихова.16 са друге стране, остајемо запи-
тани. Да ли један предмет у добром школском систему може 
урушити читав систем и довести до срозавања академског 
нивоа или је обрнуто? тј. да ли лош систем срозава академ-
ски ниво, па кроз себе гута и остале предмете? Уколико ће 
пак уистину веронаука угрозити образовање у Републици 
србији, онда се питамо какво је то образовање које један 
предмет може уништити? 

Месец дана касније објављен је нови текст Зашто у Ср
бији? (22.5.2008.) од истог аутора (Неша Илић). Аутор наново 
потврђује елементарно непознавање стварности. тако се у 
овом тексту може прочитати како је хришћанство агресивно 
јер „позива на смрт каменовањем сваког ко покуша да кон-
вертира хришћана у неку другу веру (5Moj 13,6). Цитат из 
Пете књиге Мојсијеве свакога ко се иоле разуме у Би блију 
оставља без текста. Наиме, откуда хришћани у старом завету?! 

13 Јован Зизјулас, 
Догматске теме. 

Нови сад: Беседа, 
2001, стр. 37-102

14 Đuro Šušnjić, „Nauka 
i religija“; u Vera

ZnanjeMir (173-183). 
Beograd: Beogradska 
otvorena škola, 2005, 

стр. 177.

15 Исто, стр. 182. 

16 За више погледати 
књигу о комплемен-

тарности теологије и 
науке: Alexei v. 

Nesteruk, Light from the 
East: Theology, Science, 

and the Eastern 
Orthodox Tradition, 

Minneapolis: Fortress 
Press, 2003.
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17 Више о овоме: 
Иларион Алфејев, 
Православље и 
савременост, 
хришћански култур-
ни центар др Радован 
Биговић, Београд/
Фоча: ПБФ свети 
Василије Острошки, 
2014, стр. 89-103.

18 студија о аутошови-
низму: Мило Ломпар, 
Дух самопорицања, 
Београд: Catena 
Mundi, 2015. 

На сличном трагу је и текст Бошка Јакшића у ПОЛИ-
тИЦИ (29.2. 2012.) Веронаука као системски ДНК где ау-
тор 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 дру-
гови у разреду уче да је „Јеврејин убио нашег бога”? 
У србији сваки други ђак који се определио за веро-
науку учи како да пали тамјан, а не историју свет-
ских религија. Не зна шта је хришћанска шизма, али 
га плаше да му бог неће заборавити жваку залеп-
љену за клупу и да ће, могуће, због тога горети у 
паклу.
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. Зашто би то било спорно? Зар нас мултикултура-
лизам не учи да поштујемо или макар толеришемо друге 
или то изгледа да поштовање увек иде према другима, а ни-
када према нама. ствар је идеолошки много дубља, јер се 
указује на то да Црква заправо представља реметилачки 
фактор када год да се појави у друштвеном систему.17 са 
друге стране, наше вредности се постављају као вредности 
које вређају другог (свети сава), док туђе вредности (нпр. 
ЕУ вредности) јесу део вредносног система који би нам сви-
ма помогао и који је свима прихватљив или би бар морао да 
буде прихватљив. Оваква врста ауто-шовинизма18 јесте вре-
дност по себи, док је Црква са својим светитељима и те како 
упитна вредност јер потенцијално и готово увек вређа дру-
гог. Просветитељство светог саве и његове општељудске 
вредности којима је сведочио значај образовања и науке, 
овде су стављени у други план. свети сава је идентифико-
ван са нацијом, а не са својим општечовечанским значајем.

Да ли образовање подразумева прећуткивање у нашим 
односима? Да ли суживот подразумева да настављамо да 
живимо једни поред других, а не једни са другима? Уколико 
и даље живимо као незнанци, чему се надамо? Зар обра-
зовање није и то да сазнамо више једни о другима. Обра-
зовање подразумева сагледавање света изнад црно-беле по-
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деле, а надилажење тог облика мишљења непобитно значи 
да морамо имати поштовање када о нечему разговарамо. 
Јосиф Бродски у свом чувеном говору на стадиону зак љу-
чује, „ако је реч о верама, ова је ипак најтолерантнија; она 
заслужује вашу пажњу већ и због тога што је родила друшт-
во у којем имате право да је подвргавате сумњи или да одри-
чете њену вредност.“19 У том смислу, Цркву или веронауку 
не морамо да волимо, али бисмо требали да имамо пошто-
вање знајући све историјске чињенице.20 Поштовање озна-
чава да можемо имати здраву критику која може свима слу-
жити на корист. Брутални однос критике према сПЦ само 
ће још више затварати цркву и учинити је неповерљивом 
према свету. А то затварање, учиниће је да се више понаша 
као праведник кога неправедно оптужују – што за Цркву, 
али и друштво, може имати само лоше последице. 

У августу се објављује реаговање наставника Миросла-
ва Младеновића под насловом Посејано семе мржње (17. 8. 
2005). Аутор закључује:

тако данас имамо црквену државу, уместо секу-
ларне, па је свуда и на сваком месту свештеник. сва-
ко ко је желео добро деци, нацији и држави, предла-
гао је да се у школама уведе предмет Историја рели-
гија, уместо веронауке. Друго, у свим демократским 
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 младих решавати на прави на-
чин, никако на улицама и судовима.
Зачуђујуће је да се закључци до којих М.М. долази изво-

де из чињеница које се заправо подразумевају. Једна од њих 
је да сви људи који су против ВН имају „гносеолошки моно-
пол“ 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 де-
ци.“ Аутор се поставља дакле не само као неко ко има моно-
пол на знање21, 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 

19 josif Brodski, Tuga i 
razum, Beograd: 

russika, 2007, стр. 115.

20 Занимљиво би било 
видети како медији са 

дозом поштовања 
говоре о 

Римокатоличкој 
цркви (РКЦ), при 

томе заборављајући да 
статус РКЦ у сФРЈ 

није био исти као 
сПЦ, тј. статус сПЦ у 

Југославији је био 
много тежи и 

незгоднији: Драган 
Новаковић, „Цркве и 

верске заједнице у 
уставима србије“, у 

књизи: Српска 
теологија у двадесе
том веку: истражи

вачки проблеми и 
резултати, књ. 18, 
Београд: ПБФ, стр. 

64-87

21 Иларион Алфејев, 
Православље и 

савременост, 
хришћански култур-
ни центар др Радован 

Биговић, Београд/
Фоча: ПБФ свети 

Василије Острошки, 
2014, стр. 114.



ОбРАЗОВНА УлОГА ЦРкВЕ У ОЧимА сРпскиХ штАмпАНиХ мЕДијА | 127

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 „добро-
бит деце“ готово да никада није била циљ оних који су спро-
водили разне реформе образовања. стога постаје јасно да је 
главни циљ оваквих напада „напад по себи“, а не системат-
ско уочавање проблема. Па ипак, оваквим текстовима се не 
отвара само проблем секуларне државе, него се и сама до-
бробит 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 
здравље деце, али и њихово свеукупно образовање. 

Вера-Љубав-Разум
У току 2005. године ДАНАС објављује реаговање извес-

ног др Зорана стокића (9.11.2005. Романтичарске религиоз
не утопије). У свом тексту, др стокић је ипак отворенији у 
свом захтеву да је веронаука непотребна и самим тим било 
би пожељно укинути је. Аутор закључује: 

србија је болесна од религијских метафизич-
ких тврђења, идолатрије и сујеверја. сматрам да они 
који данас, после свих голгота кроз које смо прош-
ли, 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 вла-
дају помоћу мржње. Емпиријска је чињеница да 
љубав као таква није у стању да доведе до решења 
конфликата, нити је у стању да подстиче непри-
страсност и толеранцију, а то је зато што се не може 
волети апстрактно (предмет љубави може бити са-
мо конкретан). Уместо подстицања емоција као 
државног програма, србији је данас више него ика-
да потребна владавина институција које су под стро-
гом контролом разума, емпирије и критичког миш-
љења.
Искључив став аутора потпуно гуши љубав и супрот-

ставља је разуму, а затим и саму веру подређује критичком 
мишљењу. Просветитељска идеја „здравог разум“ већ и са-
ма у себи садржи религиозне садржаје. Власт Бога је сада 
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замењена влашћу здравог разума – што нас поново доводи 
до арбитрарности и нових злочина у историји – у име сло-
боде.22 Питање је како ће аутор овакав рововски став да по-
мири са силним научницима који су били верујући, међу 
њима конкретно и особито православни (нпр. Михајло Пу-
пин)? Да ли и Пупин није имао разума? 

Политика „здравог разума“ наставља се и у тексту Оп
ро штај греха за Владу Србије гордане Логар (ДАНАС, 9.3. 
2009.). И она у свом тексту наводи увођење веронауке као 
неуставан чин за једну секуларну државу. Ипак, најзна чај-
нија реченица у овом тексту је засигурно: „Највидљивији 
пример јесте тај да је „у миру“, после ратовања и убијања, 
уведена веронаука, макар као изборни предмет у државне 
школе што се финансирају из државних буџета, од свих по-
реских обвезника.“ Дакле, јасно је да је убијање и ратовање 
некако скопчано са веронауком и то на најнегативнији мо-
гући начин. Веронауке није било у школама пре 1990. годи-
не, није је било ни током деведесетих – тј. није је било нити 
пред, нити у току свих ратова и убијања. Какве онда везе 
може имати веронаука 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, рато-
ва и насиља. 

Да ли је ово друштвена снага медија, да стварају једну 
посебну стварност и тако обликују јавно мњење? Још 1919. 
године у једном говору о „слободи штампе“, Лењин је уочио 
оно што ће касније поробити и систем који је он створио. 
Па ипак, његов увид остаје поучан и данас: 

„слобода штампе“ је исто тако једна од главних 
парола „чисте демократије“. Али радници исто тако 
знају… да је та слобода превара, све док су најбоље 
штампарије и огромне залихе хартије приграбили 
капиталисти и док постоји власт капитала над штам-
пом, која се у целом свету испољава утолико јасније, 
утолико оштрије, утолико циничније… Капиталисти 
називају слободом штампе слободу богаташа да по-
дмите штампу, слободу да се богатство искористи за 
фабри кацију и подршку такозваног јавног мњења.23

22 Παντελής Καλα-
ϊτζιδης, «Ορθοδοξία και 

διαφωτισμός – το 
ζήτημα της ανεξι-

θρησκίας», у књизи: 
Ορθοδοξία και 

νε ωτε ρικότητα, Αθήναι: 
ΙΝΔΙΚΤΟΣ, 2007,  

стр. 86. 

23 В. И. Лењин,  
„О буржоаској 
демократији и 

диктатури 
пролетаријата,“ 

https://www.marxists.
org/srpshrva/

biblioteka/
lenjin/1919/03/04.htm 

(21.10.2015)
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У прилог овој тези да медији преко својих господара 
обликују јавно мњење, сигурно можемо навести текст 
теофила Панчића (Поповање неком радовање, ВРЕМЕ 
30.8.2007.) у којем се жали на тадашњег министра Лончара 
који похвално говори о порасту ђака који похађају верона-
уку. таква критика може бити потпуно оправдана и нико не 
спори право г. Панчићу да изнесе свој став. Захтевати од 
министра да буде религијски неутралан, што тражи г. Пан-
чић, није нешто што је спорно – напротив, разумљиво је. 
Међутим, оно што је спорно јесте закључак да се због таквог 
министра просвете Доситеј „окреће у гробу“. Када погледа-
мо живот Доситеја и оно што смо навели на почетку овог 
текста, можемо се само упитати: „А зашто би се Доситеј ок-
ретао у гробу?“ Можда је и ово пример конструкције исто-
рије, а затим и садашњости у улози обликовања јавног мњења.

слично, у ПОЛИТИЦИ Јово Бакић пише текст Пре ми
јер, традиција и веронаука (21.5.2013) где каже: „Заиста, 
треба се вратити просветитељству и разуму доступним 
чињеницама да је веронаука у школама била и јесте једна 
рђава традиција; а рђаве традиције треба укинути.“ И овде 
имамо позив на разум, тј. на схватање да је веронаука нераз-
умна. Ваљда то не би требало да увреди све оне грађане који 
мисле другачије као и младе средњошколце који сами бира-
ју веронауку. 

Уместо закључка
Очигледно је да су штампани медији у србији кроз 

излагање одређених мишљења и ставове као доминантне 
у нашем друштву, онемогућавали истинско постојање се-
куларно-неутралног друштва у коме се морају чути раз-
личити ставови. суштински, улога Цркве у образовању је 
минимизирана или игнорисана. Верска Настава је слу-
жила као полигон где су се разни медији утркивали у 
доказивању како образовање и Црква не иду заједно. Оно 
што оставља мучан утисак јесте оскудност оних који су се 
устремили против постојања веронауке. Доказујући њену 
штетност, несвесно ови аутори су показивали колико за-
право не знају о вери и колико су необразовани. Јер, оно 
што они приговарају ВН, нажалост, није вера, него оно 
што они мисле да она јесте. Управо због свега овога, мо-
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жемо рећи да њихову критику обележава ништа друго него 
предрасуда. 

Штампани медији су кроз одабир текстова стварали 
слику о предмету, али и назадној улози Цркве. И не само да 
није препозната црквена улога у образовању,24 него је Црква 
доживљавана као објекат над којим би требало да се врше 
главни удари, јер је управо Црква она која упропаштава 
образовање, образовни систем, али и „здрав разум“. 

Здрава вера не противречи никад правој нау-
ци, нити права наука негира здраву веру. само бо-
лесни облици и јед ног и другог претенциозни су и 
искључиви. Моја вера у Бога не смета ми да при-
знам и усвојим сву праву науку од алфе до омеге. 
Моја наука пак само добија у јасноћи и пуноћи и 
полету, ако је осветлим и загрејем здравом вером. 
Знајте да кад један научник устаје против вере у 
име науке, то он ус таје против најгорег облика вере 
у име најбоље науке. И кад један богослов устаје 
против науке у име вере, то он устаје против нај-
злоупотребљенијег и најштетнијег облика науке у 
име најбоље вере. Најбоља наука пак стоји у савр-
шеној хармонији с најбољом вером. А најбољи се 
никад и не препиру; најбољи се разумеју и љубе. 
Ниски или неједнаки се препиру и гложе, и уживају 
у препирању и гложењу. Но пре пирање и гложење 
псевдо-вере и псевдо-науке поколеба многе просте 
душе у вери. И кад их поколеба, вера њихова се бо-
ри за опстанак. Но често се борба сврши поразом 
вере. Пораз вере означава тријумф мрака и зла у 
људима.25

Николај Велимировић,  
„Изнад греха и смрти“

24 Не спомиње се ни 
рад организације 

сПЦ „човекољубље“, 
која ради на 
образовању 

сиромашнијих слојева 
друштва: http://www.

covekoljublje.org 

25 Владика Николај, 
Изнад греха и смрти, 
http://www.pouke.org/

upload/fajlovi/knjige/
vladika%20Nikolaj/
Iznad%20greha%20 
i%20smrti-sveti%20 

vladika%20Nikolaj%20 
velimirovic.pdf 

(18.10.2015)
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НЕНАД ЖИВКОВИћ

УЛОгА МЕДИЈА У сКОПЉУ У 
ОДБАЦИВАЊУ НИШКОг сПОРАЗУМА 

2002. гОДИНЕ

Увод
Након скоро четири године обновљених преговора из-

међу српске и Македонске1 православне цркве у Нишу је 17. 
маја 2002. године потписан споразум о поновном успостав-
љању црквеног јединства између ових двеју цркава. Овим 
споразумом било је предвиђено да се црква у Македонији 
врати под окриље Пећке Патријаршије као њена аутономна 
јединица док о њеном коначном статусу не буде одлучено на 
предстојећем свеправославном сабору. тиме не само да би 
био решен раскол који је на снази од 1967. године,2a)b) већ би 

2 a)темељи раскола постављени су непосредно након Другог светског рата. 
Нови режим није дозволио скопском митрополиту Јосифу (Цвијовићу) и 
злетовско-струмичком епископу Викентију (Проданов) да се врате у своје 
епархије у Народној Републици Македонији. Уместо тога основан је од стра-
не неколико локалних свештеника Иницијативни одбор, који је de facto уп-
рављао тамошњом црквом. Он је већ у марту 1945. год., уз подршку и при-
суство високих републичких и савезних власти, али без иједног епископа, 
организовао Први црквенонародни сабор. Већ је овај сабор прогласио об-
нављање древне Охридске архиепископије као независне македонске цркве, 
која би се онда ујединила са, од стране власти, замишљеном југословенском 
патријаршијом. Убрзо је та одлука преименована, а у наредним годинама 
уследила су још два слична сабора, најпре 1958., а затим и 1967. године.

Видети: vraniškoski, “Brief History of the Ohrid Archbishopric,” у: Brief history 
of the Ohrid Archbishopric, прев. на енглески Елена Витанова и Валериа Кјулумова 
(Охрид: Архиепископија охридска и Митрополија скопска, 2008): 70; Пред-
раг Пузовић, Раскол у Српској православној цркви – македонско црквено пи
тање (Београд: свети архијерејски синод српске православне цркве, 1997): 
5–9; doné Ilievski, The Macedonian Orthodox Church: the Road to Independence 
(Skopje: Macedonian review Editions, 1973): 74–80; Радмила Радић, Држава и 
верске заједнице: 1945–1970. Део 2, 1954–1970 (Београд: ИНИс, 2002), 283–285; 
jure Zečević Božić, Die Autokephalieerklärung der Makedonischen Orthodoxen 
Kirche (Würzburg: Augustinus verlag, 1994): 27–30.

b) У току патријарховања Викентија Проданова (1950–1958) односи су се у 
многоме побољшали и чинило се као да ће македонско црквено питање бити 
решено. Међутим, по патријарховој изненадној смрти убрзо је у октобру →

1 Појмови Македонија 
и македонски 

употребљавају се овде 
у контексту Републике 

Македоније и сходно 
томе македонске 

нације и цркве.

→ 1958. год. сазван 
Други црквено

народни сабор, овај 
пут у Охриду. Још 

једном је, као и раније, 
проглашено 

обнављање Охридске 
архиепископије као 

МПЦ. Викарни 
епископ патријарха 

Викентија, а потом и 
германа, Доситеј 

(стојковић) био је 
једини епископ 

присутан на овоме 
сабору (упркос 

отвореном 
противљењу и 

забрани патријарха 
германа да на њему 
учествује) те је као 
такав и изабран за 

митрополита са 
титулом “архиепископ 
охридски и скопски и 

митрополит 
Македоније.” сабор је 

донео и статут МПЦ и 
дефинисао 

јурсдикцију, која ће 
одговарати границама 

НР Македоније.
Видети: Zečević Božić, 

Die Autokepha lieer
klärung der Make

donischen Orthodoxen 
Kirche, 62–79; 91–96; 

Пузовић, Раскол у 
Српској православној 
цркви, 51–54; Ilievski, 

The Macedonian 
Orthodox Church, 

93–97.
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3 Видети: Нацрт 
Споразума о васпо
ста вљању црквеног 
јединства у: Заради 
идното Царство, Том 
I/For the Kingdom to 
come, Vol. I, Ур. Борјан 
Витанов, прев. на 
енглески Елена 
Витанова и Валериа 
Кјулумова (Охрид: 
Православна 
охридска 
Архиепископија, 
2005), 106–111.

и македонска црква, кроз јединство са српском патри јар-
шијом, коначно била призната од стране других аутокефал-
них православних цркава. с друге стране, стицао се утисак 
да је предложени модел аутономије заправо аутокефалност 
de facto, будући да се према одредницама споразума патри-
јаршија не би мешала у унутрашње одлуке македонске црк-
ве као што су формирање нових епархија, избор и постав-
љање нових епископа, укључујући и архиепископа, па чак и 
учествовање на међуправославним конференцијама и са-
ветовањима без посебног благослова патријарха итд.3

Међутим, по повратку у земљу и након што је текст спо-
разума постао јаван, македонска делегација суочила се са 
најоштријим критикама на свој рачун, као и са оптужбама 
за издају због потписивања споразума. У наредних неколи-
ко недеља, у ишчекивању седнице синода МПЦ на којој би 
се одлучивало о ратификацији споразума, македонска јав-
ност била је путем медија изложена дебати, и истовремено 
увучена у њу, да ли синод треба да прихвати споразум или 
не. суштински, могуће прихватање споразума и тиме ауто-
номног статуса МПЦ било је представљено као велеиздаја 
националних интереса. Због тога не треба да чуди да је на 
концу одбачен не само споразум, већ и укупни резултати 
четворогодишњих преговора.

Циљ је овог чланка да покуша осветлити позадину од-
ба цивања Нишког споразума као и да покуша приказати 
којим је средствима у јавности вршен притисак на црквене 
чиниоце у Македонији како би они коначно одбацили ра-
није потписани споразум. 

Пажња је превасходно усредсређена на новинске члан-
ке два утицајна скопска дневна листа: Утрински весник (ју-
тарње вести) и Дневник. Као утицајни листови, и као листови 
блиски национално опредељеној странци ВМРО-ДПМНЕ, 
која је 2002. год. била на власти, узети су као објекат анали-
зе. Анализа је на првом месту усредређена на дискурс, као и 
на садржину чланака.

Позадина одбацивања споразума
„Македонско питање“ по себи је, најблаже речено, ви-

шеструко и вишеслојно. Црквени аспекат овог питања, од-
носно „Македонски раскол“ стога није могуће у потпуности 
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раздвојити од шире представе „Македонског питања.“ Дру-
гим речима, црквено питање у Македонији није искључиво 
црквено.4 Један од најпроблематичнијих аспеката овог пи-
тања, сасвим могуће најпроблематичнији, јесте проблем 
имена (Македонија т.ј. ‘Македонска православна црква’). 
Питање имена је посебна тема и као таква привлачи пажњу 
истраживача, али и јавности, деценијама уназад, а поготово 
од 1991. год., откад Македонија постоји као независна држа-
ва.5 Као таква она превазилази оквире овог чланка. Међу-
тим, неопходно је осветлити позадину конфузије и донекле 
хистерије која је пратила потписивање Нишког споразума 
2002. год., а која у великој мери има везе управо са питањем 
имена. Конкретније речено, са начином на који је ово пи-
тање третирао текст Нишког споразума.

четрнаести и петнаести члан споразума су на овом ме-
сту незаобилазни, будући да је име аутономне цркве у Ма-
кедонији, као и титула њеног поглавара, управо њима дефи-
нисана. Они гласе: 

„14. сагласно древном црквеном предању и ис-
то ријској пракси, Црква о којој је реч носи назив 
Охридска Архиепископија. Охридска Архиепи ско-
пија може, по досад устаљеној вишедеценијској 
пракси, у свом унутрађњем међусобном службе-
ном општењу са Пећком Патријаршијом да кори-
сти назив који је до сада користила.

15. Из истих разлога, Поглавар званично носи 
титулу Архиепископа охридског и Митрополита 
скопског, а у унутрашњој употреби може да кори-
сти и досадашњу титулу.“6

Уочљиво је да одређење „македонска“ уопште није упо-
требљено, када се дефинише име цркве.7 Уместо тога, црква 
се установљава односно признаје као Охридска архиепи-
ско пија, пратећи, како четрнаести члан наводи, древно црк
вено предање и историјску праксу. с друге стране, оба члана 
наглашавају да име које је до сада било коришћено (т.ј. Ма-
кедонска православна црква), као и титула архиепископа, 
могу и даље, без ограничења, бити употребљавани у зва-
7 У целокупном тексту споразума свега три пута се налази одређење Македо
нија. Два пута је оно употребљено у контексту имена републике (Република 
Македонија). У трећем случају се оно односи на македонски народ, што је 
веома важно, јер показује да се он ни у ком случају не доводи у питање. 

4 Наравно, опште 
питање је да ли је било 

које црквено питање 
искључиво црквеног 
карактера – у ширем 

смислу речено, 
теолошког. Уп. victor 

roudometof, Globaliza
tion and Orthodox 

Christianity: The 
Transformations of a 

Religious Tradition (New 
York: routledge, 2014), 
80–101, посебно 88–91.

5 Неки од скоријих 
радова укључују: 

Macedonia – the 
Political, Social, 

Economic and Cultural 
Foundations of a Balkan 

State, ed. victor C. de 
Munck and ljupcho 

risteski (london: 
taurus, 2013), victor 

roudometof, Collective 
Memory, National 

Identity and Ethnic 
Conflict – Greece, 
Bulgaria and the 

Macedonian Question 
(Westport: Praeger, 

2002), The Macedonian 
Question: Culture, 

Historiography, Politics, 
ed. victor roudometof 

(Boulder: East European 
Monographs, 2000), The 

New Macedonian 
Question, ed. james 

Pettifer (Basingstoke: 
Macmillan, 1999).

6 Нацрт Споразума о 
васпостављању цркве
ног јединства, 106–107.
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8 три македонска 
епископа која су 
пот писала споразум у 
Нишу одржала су 
заједничку 
конференцију за 
штампу желећи да 
објасне и одбране свој 
поступак, као и сам 
текст споразума. 
Новински чланак под 
насловом “‘Автономна 
охридска 
архиепископија’ ја 
води црквата до 
автокефалност” 
известио је о овој 
конференцији и 
пренео њихове изјаве. 
Видети: НН, “‘Авто-
номна охридска 
архиепископија’ ја 
води црквата до 
автокефалност,” 
Дневник, 29. мај 2002, 
приступљено 06. 
август 2015, http://star.
dnevnik.com.
k/?pBroj= 
1860&stId=3136.

9 Митрополит Петар 
је, на пример, назван 
‘српским шпијуном’ и 
‘Јудом.’ Видети: 
Бранко Ѓорѓевски, 
“Владиците Кирил и 
Агатангел ги вратија 
‘автономистите’ на 
патот за самобитност,” 
Дневник, 27. мај 2002, 
приступљено 08. 
август 2015, http://star.
dnevnik. com. mk/? 
pBroj=1858&stId=2977.

ничној комуникацији са Пећком патријаршијом. Рестрик-
ција имена односи се, дакле, на спољашњи, међу-православ-
ни свет, где је предвиђено да се црква појављује као Охрид-
ска архиепископија.

Извесно је да је овај уступак учињен како би се избегао 
отпор грчких власти с једне, и такозваног блока грчких цр-
кава, с друге стране.8 На тај начин се питање имена умешало 
у и утицало на иначе обећавајући покушај превазилажења 
раскола.

Као што ће у наставку бити приказано, изостављање, 
односно ограничавање коришћења одређења „македонска“ 
у имену цркве било је представљено од стране политичких 
актера и медија као негација државности Републике Маке-
доније и македонске нације. такав публицитет послужио је 
као својеврсно уперивање прстом у јерархију МПЦ, чија је 
лојалност држави и македонској нацији тиме доведена у 
питање.

Медијски притисак
Потписници споразума, који су сачињавали делегацију 

МПЦ (три митрополита: аустралијски и администратор 
Преспе и Пелагоније Петар, дебарски и кичевски тимотеј и 
струмички Наум) били су по повратку у Македонију изло-
жени жестокој медијској кампањи због издаје, коју су, наво-
дно, потписивањем споразума починили.9 Они су, међутим, 
стали не само у своју већ и у одбрану споразума, аргументу-
јући због чега је он прихватљив. Из тог разлога су 28. маја 
одржали заједничку конференцију за новинаре.10 том при-
ликом су се сложили да је овај и овакав споразум најбољи 
предлог од свих који су до сада постојали и да ће он извесно 
у будућности водити ка аутокефалном статусу. Митропо-
лит Петар је изразио своју и намеру остале двојице сапот-
писника на македонској страни да њихова не црква остане 
у расколу са целокупним православним светом. Митропо-
лит тимотеј је указао на чињеницу да их је свака православ-
на црква коју су у прошлости контактирали у вези са ре-
шењем њиховог статуса упутила да решење нађу у сарадњи 

10 Ова конференција за штампу одржана је два дана након заседања синода 
МПЦ на коме је први пут после потписивања дискутовано о Нишком спо-
разуму.
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са Пећком патријаршијом, будући да ниједна црква неће 
признати њихову, „у стилу пуча“ проглашену аутокефал-
ност.11 Аустралијски митрополит је поред тога нагласио да 
према свеправославном договору из Шамбезија (Швај цар-
ска) аутокефалност може бити додељена само кроз саглас-
ност свих аутокефалних православних цркава, што такође 
значи да ни сПЦ нити било која црква нема надлежност да 
им додели аутокефални статус. Управо из тог разлога би 
прихватање оваквог споразума водило ка најсигурнијем и у 
сваком случају много регуларнијем путу ка аутокефално-
сти, од оног којим су се до сада кретали.12 

Проблематично решење имена цркве није могло проћи 
незапажено те су се ови епископи изјаснили и тим поводом. 
Они су казали да је назив Охридска Архиепископија иза-
бран као званично име како би се избегао отпор такозваног 
блока грчих цркава, пре свега Атинске Архиепископије 
(гПЦ), али да им се све православне цркве осим напред по-
менуте обраћају именом Македонска православна црква.13

Упркос изнетим аргументима и детаљним објашње њи-
ма, или управо због њих, медији о којима је овде реч, наста-
вили су у извештавање о Нишком споразуму у истом духу. 
тако су, најпре Дневник истог дана кад је одржана поменута 
конференција за штампу, а Утрински весник три дана ка-
сније, објавили интервју са Донетом Илиевским, бившим 
генералним секретаром и председником Комисије за верска 
питања социјалистичке Републике Македоније од 1953. до 
1973. године. Илиевски је био активан учесник црквено-на-
родних сабора 1958. и 1967., као и других важних догађаја у 
назначеном периоду.14 Поред тога написао је историју борбе 
за аутокефалност МПЦ15 те до своје смрти 2005. год. важио 
у македонском друштву као велики стручњак на истоимену 
тему. Другим речима, као активни учесник догађаја у сР 
Македонији и заговорник аутокефалности, важио је за један 
од највиших ауторитета по том питању. Из наведених раз-
лога је важно разумети какав ефекат су његове речи крити-
ке и неодобравања могле имати на формирање јавног мње-
ња по питању Нишког споразума.

15 Видети: Доне Илиевски, Аутокефалноста на македонската православна 
црква (скопје: Нова Македонија, 1972). Књига је такође преведена на енгле-
ски језик: doné Ilievski, The Macedonian Orthodox Church: the Road to Indepen
dence (Skopje: Macedonian review Editions, 1973).

11 Ово се односи на 
проглашење аутоке-

фалности 1967. године. 
Прим. Н. Живковић. 
Видети: НН, “‘Авто-

номна охридска 
архиепископија’ ја 

води црквата до 
автокефалност.”

12 Уп. Верче георгиев-
ска, “Владиката Петар 

го брани нишкиот 
споразум,” Утрински 

весник, 29. мај 2002, 
приступљено 08. 

август 2015, http://star.
utrinski.com.

mk/?pBroj= 878&stId= 
11450&pr=2. 

13 Уп. георгиевска, 
“Владиката Петар го 

брани нишкиот 
споразум;” НН, 

“’Автономна охридска 
архиепископија’ ја 

води црквата до 
автокефалност.”

14 Бранко Ѓорѓевски, 
“Предлогот за 

‘автономна Охридска 
архиепископија’ е 

пеколен,” Дневник, 28. 
мај, 2002, 

приступљено 08. 
августа 2015, http://star.

dnevnik.com.
mk/?pBroj 

=1859&stId= 3080; 
Виктор Цветаноски 

– Коста Попоски, 
“Автономијата значи 

бришење на 
историјата на 

Македонската црква,” 
Утрински весник, 31. 

мај 2002, приступљено 
08. август 2015, http://

star.utrinski.com.
mk/?pBroj= 880&stId= 

11621&pr=3. 
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16 “Некој сака со 
црквата да ни се случи 
она што сега ни се 
случува со државата и 
да се обезличиме сосе-
ма како нација. […] 
тоа народот нема да 
го прифати.” Цветано-
ски – Попоски, 
“Автономијата значи 
бришење на 
историјата на 
Македонската црква.” 
Превод Н. Живковић.

17 “[Н]е смее да се 
отстапи од името на 
црквата и од титулата 
на архиепископот. Во 
титулата намерно е 
потенцирано дека 
нашиот архиепископ 
се нарекува ‘охридски 
и македонски’ бидејќи 
со тоа се истакнуваат 
и минатото и 
сегашноста.” 
Ѓорѓевски, “Предлогот 
за ‘автономна 
Охридска 
архиепископија’ е 
пеколен.”

18 “со неа му се 
нанесуваат несоглед-
ливи штети на 
црковно-национално 
достоинство на 
македонскиот народ и 
се урива веќе 
остварениот автоке-
фален статус на 
нашата црква.” Ibid. 
Превод Н. Живковић.

19 Ibid.

Илиевски је тако, између осталог, рекао: „Неко жели да 
се са нашом црквом деси оно што нам се управо догађа са 
државом и да се у потпуности обезличимо као нација. […] 
Народ то неће прихватити.”16 Предложени споразум он је 
окарактерисао као ‘паклени’, сматрајући да он поништава 
све што је досад било учињено у историји МПЦ. Поред тога, 
казао је да се не сме одустати од титуле архиепископа јер она 
са разлогом садржи одређења ‘Охридски и Македонски’. Она, 
наиме, у титули уједињују прошло и садашње.17 Поврх тога, 
наслов чланка који је садржао интервју са Илиевским, гла-
сио је: “Предлог за ‘аутономну Охридску Арехиепископију’ 
је паклен.”

Исти чланак известио је о томе да се светски македон-
ски конгрес, невладина националистичка организација из 
скопља, снажно противи Нишком споразуму и да је затра-
жила од синода МПЦ да га одбаци јер се њиме “наноси не-
сагледива штета црквено-националном достојанству маке-
донског народа и подрива већ остварени аутокефални ста-
тус…“ македонске цркве.18 Неме нису остале ни политичке 
партије. У то време владајућа партија ВМРО-ДПМНЕ (Уну-
трашња македонска револуционарна организација – Демо-
кратска партија за македонско национално јединство) из-
дала је саопштење у коме је речено да је било каква промена 
имена МПЦ неприхватљива, док је портпарол соци ја ли-
стичке партије Македоније, Зоран Витанов, изјавио да обе-
з личење МПЦ истовремено значи и обезличење македонске 
државе и нације.19

Веома важан аспекат јесте и то како је односно на који 
начин извештавано. Довољно је само кратко обратити па-
жњу на наслове у овим новинама како би се дошло до пре-
лиминарног закључка да су они били крајње запаљивог то-
на. У том маниру су Утрински весник и Дневник, у данима 
који су претходили седници светог архијерејског синода 
МПЦ на којој ће коначно бити одлучено да ли ће споразум 
бити прихваћен или не, објавили неколико чланака. Неки 
од њих гласе: “Под притиском верника синод ће одбацити 
Нишки споразум”, “Независне државе имају право на неза-
висне цркве”, “Владика стефан обећао да ће синод гласати 
за аутокефалну МПЦ”, “Раскол у Цркви ако синод изгласа 
аутономију?”, “Народ не даје МПЦ сПЦ-у”, “Поглавар и 
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архијереји ће погазити своје заклетве прихватањем ауто-
номије.”20

Медијска кампања је посебно појачана како дан пред, 
тако и на сам дан седнице синода МПЦ. тако су 5. јуна оба 
листа објавила по два чланка у вези са споразумом. Утрин
ски весник је још једном консултовао Илиевског,21 истовре-
мено извештавајући да ће у току тог дана заседати Владина 
комисија за верске заједнице како би разматрала Нишки спо-
разум и заузела званичан став у односу на њега. Аутор члан-
ка је том приликом закључио: “Мишљење овог тела је не-
опходно, будући да ће владике моћи да чују глас народа, од-
носно стручних лица по питању предлога српске цркве.”22 
Дневник је, поред извештавања да се верни народ, као и мно-
ги свештеници, противи споразуму те да Наставно-научно 
веће теолошког факултета у скопљу сматра да је он непри-
хватљив, објавио интервју са професором овог факултета, 
Јованом Белчовским.23 Он је указао на то да према канон-
ском праву православне цркве, као што и пример сПЦ по-
сле Првог светског рата илуструје, свака независна држава 
има право на независну цркву, закључивши да су историјске 
околности довеле до тога да самосталне (аутокефалне) цр-
кве постану главно обележје независних држава.24 Оно што 
је Белчовски хтео да поручи јесте да Македонија, будући 
независна држава, има право на аутокефалну националну 
цркву која већ постоји те да као таква не може бити дегра-
дирана на аутономни статус нити може бити лишена свог 
имена.25

20 Видети: Бранко Ѓорѓевски, “Под притисок на верниците синодот ќе је от-
фрли спогодбата од Ниш?” Дневник, 05. јун 2002, приступљено 09. август 2015, 
http://star.dnevnik.com.mk/?pBroj=1866&stId=3412; Бранко Ѓорѓевски, 
“самостојни држави имаат право на самостојни цркви” Дневник, 05. јун 2002, 
приступљено 09. август 2015, http://star.dnevnik.com. mk/?pBroj= 1866&stId 
=3413; Бранко Ѓорѓевски, “Владиката стефан ветил дека синодот ќе гласа за 
автокефална МПЦ,” Дневник, 06. јун 2002, приступљено 09. август 2015, http://
star.dnevnik.com.mk/ ?p Broj =1867&st Id=3418; Верче георгиевска, “Раскол во 
Црквата ако синодот изгласа автономија?” Утрински весник, 04. јун 2002, 
приступљено 09. август 2015, http://star.utrinski.com. mk/?pBroj= 883&stId= 
1904& pr=2; Верче георгиевска, “Народот не је дава МПЦ на сПЦ,” Утрински 
весник, 05. јун 2002, приступљено 09. август 2015, http://star.utrinski.com.
mk/?pBroj=884&stId=11992 &pr=2; Виктор Цветаноски, “Поглаварот и архи-
јереите со автономијата ќе ги погазат дадените заклетви,” Утрински весник, 
05. јун 2002, приступљено 09. август 2015, http://star.utrinski. com.mk/?pBroj = 
884&stId = 11993&pr=2.

21 Уп. Цветаноски, 
“Поглаварот и 
архијереите со 

автономијата ќе ги 
погазат дадените 

заклетви.”

22 георгиевска, 
“Народот не је дава 

МПЦ на сПЦ.” 
Превод Н. Живковић.

23 Уп. Ѓорѓевски, “Под 
притисок на верници-

те синодот ќе је 
отфрли спогодбата од 

Ниш?”

24 Мисли се, наравно, 
на државе које су 
настале у оквиру 

источно-православне 
традиције. “се дојде 

во ситуација низ 
историјата 

самостојните цркви да 
стануваат главно 

обележје на независ-
ните држави.” 

Ѓорѓевски, 
“самостојни држави 

имаат право на 
самостојни цркви.”

25 Уп. Ѓорѓевски, 
“самостојни држави 

имаат право на 
самостојни цркви.”
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26 сашко Димевски, 
“Владиците-потпис-
ници црковно да се 
казнат и да се покајат,” 
Утрински весник, 06. 
јун 2002, приступљено 
10. август 2014,  
http://star.utrinski.com. 
mk/?pBroj =885&stId 
=12046&pr=2.

27 “[...] владиците со 
потписот направија 
дрзок и велепредав-
нички чин.” Димев-
ски, “Владиците-пот-
писници црковно да 
се казнат и да се 
покајат.”

28 Димевски,  
“Владиците-потпис-
ници црковно да се 
казнат и да се покајат.”

Врхунац ове медијске кампање без сумње је било објав-
љи вање закључака седнице Владине комисије за верске за
једнице на сам дан заседања синода МПЦ. Већ је наслов овог 
извештаја „запаљив“: “Владике потписници да се црквено 
казне и покају.”26 Укратко, ова комисија је оштро препору-
чила синоду МПЦ да не прихвати Нишки споразум, који је 
окарактерисан као штетан за цркву, државу и нацију. Ко-
мисија је поред тога истакла да су епископи који су потпи-
сали споразум починили издају. Елеонора Петрова, члани-
ца комисије, истакла је своје мишљење да су тројица епи-
скопа приликом потписивања споразума највероватније 
деловали према раније начињеном договору чланова сино-
да МПЦ, а не самостално, што за њу значи да је тиме пуштен 
пробни балон како би се тестирао став македонске јавности 
по овом питању. члан комисије из редова ВМРО-ДПМНЕ, 
Михајло георгиевски, био је убеђен да се од борбе за при-
знање аутокефалности не сме одустати иако су епископи 
“починили дрзак чин велеиздаје.”27 Комисија се једногласно 
сложила да МПЦ ни по коју цену не сме одустати од свог 
имена. Коначно, преовладало је мишљење да је целокупно 
питање више политичког карактера, а не искључиво цркве-
ног, како МПЦ, према мишљењу ове комисије, покушава да 
га представи. Признање МПЦ биће могуће тек онда када 
Република Македонија заједно са својим суседом, грчком, 
нађе решење по питању имена државе, био је закључак Пе-
трове.28

Вредно пажње јесте то како је једно владино тело заузе-
ло оштар и директан став против споразума те како је у том 
духу предложило, у маниру који више одаје утисак наредбе 
него сугестије, да он мора бити одбачен.

Ништа мање није вредно пажње како је конкретно овај 
дневни лист, на дан на који ће синод МПЦ заседати, објавио 
тако детаљан извештај са седнице Комисије за верске зајед
нице. Оно што је још важније, јесте да је исти лист на дан пре 
него што ће бити одржана седница ове комисије, унапред (!) 
поручио архијерејима да почују глас народа, који ће, наво-
дно, бити изражен у закључцима комисије. Обе чињенице, 
како закључци комисије, тако и начин на који је овај медиј о 
њима известио, указују да је главна сврха ових поступака 
била да се синод МПЦ застраши, чиме би се утицало на 
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његову одлуку. то се учинило стварањем атмосфере у којој 
је предложени споразум представљен као издаја и чин про-
тив интереса нације, што би значило да би синод МПЦ и 
сâм деловао против националних интереса прихватањем 
споразума. У том циљу је ово секуларно тело и предложило 
да црква казни (!) своје епископе за наводни чин издаје. 
Поставља се питање, међутим, ако је до такве издаје заиста 
дошло, зар онда не би било у надлежности истражних и пра-
восудних органа да случај истраже и, уколико је сумња оп-
равдана, против ових лица подигну оптужницу? то свакако 
наводи на закључак да је оваквим политичким изјавама и 
потоњим медијским извештајима заправо требало послати 
поруку члановима синода МПЦ, али и утицати на јавно 
мњење.

Истог дана Утрински весник објавио је још два чланка у 
сличном маниру под насловима: “свети синод пред исто-
ријском одговорношћу” и “Владике, чујте глас народа!”29 
Ови чланци обилују једним напетим тоном, на шта и сами 
наслови упућују. У првом чланку се најављује мирни про-
тест незадовољних верника, који се, како аутор тврди, “прo-
тиве могућем прихватању, према њиховом мишљењу, за бу-
дућност МПЦ штетног споразума.”30 У овом чланку се такође 
наглашава да је Комисија за верске заједнице одбацила спо-
разум као неприхватљив те да су, поред незадовољних гра-
ђана, и политичке партије позвале на мирне протесте. По-
ред тога, поменуто је и да црквене општине у дијаспори спо-
разум виде као негирање историје македонског народа и црк-
ве.31 Аутор другог чланка упозорио је да “уколико неколи-
цина изабраних црквених представника одлучи да делује 
против воље сопственог народа, лако им се може десити да 
постану једина црква на свету без својих верника,”отворено 
апелујући на синод да ослушне глас свог народа, будући да 
је он већ дао прави одговор.32

31 “Против договорот се огласија и македонските црковни општини од ди-
јаспората, оквалификувајќи го како документ со кој се негира историјата на 
македонскиот народ и Црква.” Ibid.
32 “Зашто, доколку неколкутемина избрани црковни претставници, сепак, 
решат да одат наспроти волјата на сопствениот народ, може лесно да им се 
случи да станат единствена црква на светот без свои верници. [...] членови-
те на синодот денес навистина немаат потреба од големи мудрувања, непо-
требни тактизирања и процени за штетите од натамошниот развој на на-
станите. треба само да го слушнат гласот на сопствениот народ, кој покажа 
трезвеност [...]” Дувњак, “Владици, слушните го глас на народот.”

29 Верче георгиевска, 
“светиот синод пред 

историска одговор-
ност,” Утрински 

весник, 06. јун 2002, 
приступљено 10. 

септембар 2015,  
http://star.utrinski.com.
mk/?pBroj=885&stId= 
12045&pr=2; гордана 

Дувњак, “Владици, 
слушните го глас на 
народот,” Утрински 
весник, 06. јун 2002, 

приступљено 10. 
август 2015, http://star.

utrinski.com.mk 
/?pBroj=885&stId 

=12074&pr=8. 

30 георгиевска, 
“светиот синод пред 

историска одговор-
ност.” Занимљиво је да 
ће исти аутор касније 

известити да се, 
упркос најављеним 

протестима верника, 
испред седишта 

архиепископа 
појавило свега 

неколико људи. Уп. 
Верче георгиевска, 

“синодиот едногласно 
го отфрли нишкиот 

нацрт-договор” 
Утрински весник, 07. 

јун 2002, приступљено 
05. септембар 2014,

http://star.utrinski.com.
mk/?pBroj=886& 

stId=12176&pr=2. 
Овај податак наводи 

на питање да ли су 
најављени протести 

били само „трик“ како 
би се створио још 

већи притисак?
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33 Уп. Ѓорѓевски, 
“Владиката стефан 
ветил дека синодот ќе 
гласа за автокефална 
МПЦ.”

34 “[...] трагично е што 
во време на 
оспорување на 
македонскиот народ 
од една важна 
институција каква 
што е МПЦ, однатре, 
се оспорува нашиот 
идентитет;” и “Не 
само што МПЦ се 
става под капа на 
сПЦ туку се негира 
македонската нација.” 
Ѓорѓевски, “Владиката 
стефан ветил дека 
синодот ќе гласа за 
автокефална МПЦ.”

35 Уп. Ѓорѓевски, 
“Владиката стефан 
ветил дека синодот ќе 
гласа за автокефална 
МПЦ.”

36 Ibid.

Коначно, Дневник је на овај дан допринео само једним 
чланком, али ништа мање важним. Под насловом “Владика 
стефан обећао да ће синод гласати за аутокефалну цркву” 
извештено је о закључцима Комисије за верске заједнице и још 
једном наглашено да су епископи-потписници починили 
издају.33 Поново је тема била наводно негирање македонског 
националног идентитета Нишким споразумом: “[…] трагич-
но је да се у време оспоравања [постојања] македонског на-
рода национални идентитет оспорава изнутра, од једне важ-
не институције каква је МПЦ ” и “не само што се МПЦ ставља 
под контролу сПЦ, већ се негира и македонска нација.”34

Међутим, оно што је још важније јесте то да је овај чла-
нак известио како се председавајући Комисије за верске 
заједнице, горги Наумов, срео са архиепископом стефаном, 
који му је том приликом обећао (!) да синод неће одустати, 
како од законитог и уставног имена цркве, тако ни од њеног 
аутокефалног статуса. Поред тога, Наумов је напоменуо да 
су два највиша државна званичника, председник републи-
ке, Борис трајковски, као и премијер, Љупчо георгиевски, 
по овом питању истоветног мишљења као и комисија којом 
он председава.35 Пред крај чланка наводи се и то да је пред-
седник трајковски приликом ранијег сусрета са председни-
ком Руске Федерације, Владимиром Путином и Васељен-
ским патријархом Вартоломејем затражио да МПЦ буде 
призната исто онако како су признате и бугарска, румунска 
и албанска црква.36

Анализа
Може се рећи да су ова два штампана медија показала 

праву марљивост у извештавању о Нишком споразуму. У 
периоду од 22. маја до 06. јуна Утрински весник и Дневник 
заједно су објавили 22 чланка која су се непосредно одно-
сила на контроверзу у вези са овим споразумом. Поједи-
начно, Утрински весник допринео је у периоду од 27. маја до 
06. јуна са 10 чланака, док је Дневник у периоду од 22. маја до 
06. Јуна објавио 12 чланака. У чисто квантитативном смислу 
може се рећи да се притом ради о прилично солидном кон-
тинуитету. Управо је такав континуитет омогућио да тема 
буде актуелна, односно да не ишчезне са „медијског неба,“ 
што је изузетно важан аспекат активне медијске кампање.
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с друге стране, дискурс који је употребљаван у овим 
извештајима обилује како претећим тако и наредбодавним 
тоном, истовремено шаљући садржином чланака поруку да 
су државност и национални интереси угрожени те да је мо-
билизација јавног мњења неопходна како би се стало у од-
брану ових интереса.37 Неретко се користе речи и изрази по-
пут велеиздаја, незадовољство, историјска одговорност, 
штетан (споразум), негирање цркве, нације и државе, кр
шење заклетве, раскол у цркви (уколико се прихвати спора-
зум) итд. Поред тога, као што је раније напоменуто, избор 
наслова такође указује на један запаљив и неконструктиван 
тон, као и на популистички дискурс. „свети синод пред ис-
торијском одговорношћу“ и „Владике, чујте глас свог наро-
да!“ само су неки од раније наведених примера који указују на 
намеру ових извештаја да се у јавности створи утисак криз-
ног момента када је у питању опстанак нације и њене државе. 
Употреба оваквог дискурса носи озбиљну тежину. Јер, када 
се говори о незадовољству верног народа, који је, наводно, 
спреман да протестима „брани“ опстанак своје црк ве, одно-
сно када се говори о могућем расколу у цркви који би настао 
као последица чина којим су прекршене епископске заклетве 
и којим је негирана национална и црквена исто рија и уз то 
почињена велеиздаја, лако је претпоставити да ће просечни 
прималац ових информација осетити огорченост и неза до-
вољство спрам оних који су такав преступ „по чинили“.

Посебно је упечатљив начин на који су се чланови Ко
мисије за верске заједнице изјаснили према споразуму. Дис-
курс који је тамо примењен, ни на који начин не доприноси 
смиривању ситуације, већ напротив, има за циљ да пошаље 
једну снажну поруку члановима синода МПЦ да је за држа-
ву прихватање овог споразума неприхватљиво. Међутим, у 
изјави да су епископи починили „дрзак чин велеиздаје“ ра-
ди се не само о преувеличавању, већ и, како се чини, о не-
основано тешким оптужбама. Ради се наиме о оптужби за 
најтежи преступ који грађанин једне државе против ње мо-
же починити, а управо тим речником оптужени су еписко-
пи који су потписали споразум у Нишу. У складу са тим не-
јасно је, као што је раније речено, зашто се цркви, уместо 
истражним и правосудним органима, предлаже да наводне 
починиоце издаје казни. 

37 Видети: duška 
Matevska, “The 

relationship between 
the political and 
religious elite in 

contemporary 
Macedonian society,” у: 

Politikologija religije/
Politics and Religion/

Politologie des Religions 
v/1 (2011): 137.
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38 Видети: todor 
Cepreganov, Maja 
Angelovska-Panova and 
dragan Zajkovski, “The 
Macedonian Orthodox 
Church,” in Eastern 
Christianity and Politics 
in the TwentyFirst 
Century, ed. lucian N. 
leustean (london: 
routledge, 2014): 428.

Коначно, запрепашћујућ је податак, који ови медији по-
државајуће преносе, да је Комисија за верске заједнице за-
право наредила синоду МПЦ, на челу са архиепископом, да 
не прихвати Нишки споразум те да је сâм архиепископ обе
ћао да споразум неће бити прихваћен. Запрепашћујуће је 
заправо то, какав се ауторитет од стране извештача придаје 
овој комисији, која је једно, пре свега, политичко тело уну-
тар једне уставно секуларне државе и које постоји као вла-
дино „контакт тело“ за сарадњу са свим признатим верским 
заједницама у Републици Македонији.

Завршне напомене
Узимајући у обзир напред поменуто: тенденцијелно на-

редбодавне изјаве владиних званичника, као и других по-
литичких актера, али и начин и став ова два медија прили-
ком извештавања, чини се недвосмисленим да се радило о 
стварању амтосфере која би притисак јавности према МПЦ 
учинила критичним, а прихватање Нишког споразума не-
мо гуће, што се на крају и догодило. Овај притисак свакако 
је увећан и добио на значају такорећи сталним нагла ша ва -
њем међузависног односа губитка аутокефалног статуса 
МПЦ и губитка македонске државности, у чему ни тадашњи 
председник трајковски није заостајао.38

Црквени актери у Македонији стављени су у позицију у 
којој је одлука за или против Нишког споразума тумачена 
као одлука за или против македонске државе и нације. Важ-
но је, међутим, на самом крају овог кратког и ограниченог 
прегледа, напоменути ни да унутар саме МПЦ није постојао 
безусловно јединствен став по питању Нишког споразума, 
али и да је временски моменат у коме је он потписан у нај-
мању руку био неповољан за његову имплементацију (тек 
завршен сукоб македонских безбедносних снага и албан-
ских сепаратиста, дакле борба за територијални интегритет 
државе као и предстојећи избори, који су потом одржани у 
септембру 2002. године.).

Улога медија у овом процесу, пре свега ова два штампа-
на скопска медија, ни у ком случају не би смела бити занема-
рена. Она, штавише, завређује много већу и у обиму ис тра-
живања ширу пажњу, него што је то овде случај па остаје 
нада да ће се у будућности наћи још и више, а посебно ква-
литативно темељнијих студија на ову тему.
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гОРДАНА ЈОЦИћ

сЛИКА О ШУМАДИЈсКОЈ ЕПАРхИЈИ  
НА ОсНОВУ ПИсАЊА ШтАМПАНИх 

МЕДИЈА ОД 2003. ДО 2013. гОДИНЕ

На почетку неколико података о спроведеном истражи-
вању. слика о Шумадијској епархији на основу писања 

штампаних медија од 2003. до 2013. године састављена је на 
основу Библиографије „српска православна црква у штам-
паним медијима 2003-2013“, објављене у три тома 2014. и 
2015. године. Анализиране су оне библиографске јединице 
из предметног регистра које су се односиле на српску пра-
вославну епархију шумадијску, Његово преосвештенство 
епископа шумадијског г. Јована, цркве и манастире у Епар-
хији, као и на личности који су клирици Епархије шума-
дијске и, такође, на град Крагујевац, као град седиште шу-
мадијске Епархије. то је укупно око 80 библиографских 
јединица за 10 година у четири дневна листа: „Политика“, 
„Данас“, „Вечерње Новости“ и „Блиц“. (Задатих библиограф-
ских јединица није било у Библиографији „НИН-а“ и „Вре-
мена“.) Овог пута желели смо да ставимо у други план и 
квантитет и квалитет новинских информација о Шума диј-
ској епархији, а да се само задржимо на томе који су догађаји 
дошли у жижу пажње српске јавности из десетогодишње 
историје Епархије, руководећи се познатим новинарским 
афоризмом: „Оно о чему нису извештавали медији, није се 
ни догодило“.

следи листа догађаја: Најава о Николаја ктитора мана-
стира Доброводица да ће у овом манастиру правити и бол-
ницу (2003,); Проплакао крст у Цркви светог саве у Кра-
гујевцу (2003); Војислав Коштуница поклонио иконе Епар-
хији шумадијској (2003.); Уклањање бисте Ђуре Јакшића из 
порте манастира Липар (2004, 2006, 2007, 2011,); Патријарх 
Павле у Орашцу на прослави Дана државности (2004.); 
Оскрнављена црква у Шумарицама у Крагујевцу (2004.); 
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Проплакале иконе у Цркви светог Димитрија у Крагујевцу 
(2005.); Инцидент око емисије телевизије Крагујевац о црк-
ви (2005.); Бесплатно венчање у манастиру Каленић (2005.); 
Почела санација Цркве светог Димитрија у Лазаревцу (2005.); 
Лажни монах скупља прилоге у Јагодини (2005.); Црква по-
делила 2000 пакетића за Божић деци (2006. 2012.); Покрену-
та иницијатива да се у Епархији направи стационар за ле-
чење болести зависности“ (2006.); Освештани крстови у Ја-
години (2006.); Протест мештана Венчана због смењивања 
свештеника и сукоби са владиком Јованом (2007.); Освеш-
тана звона у тополи (2007.); семинар у Крагујевцу о иконо-
стасима (2007.); Обнова цркве у Бабама (2007.); сукоби око 
литургијских промена у Епархији (2008.); Завршетак Вла-
дичанског двора (2008.); Оснивање Радија Златоусти (2009.); 
сукоби око увођења „новотарија“ у Епархији (2009.); хап-
шење после напада на свештеника у Крагујевцу (2009.); са-
станак уредника црквених медија (2010); Изградња „Ђур-
ђевданског крста“ у Крагујевцу (2010.); Долазак патријарха 
Иринеја на освећење Цркве свети сава у Крагујевцу (2010.); 
Наступ хора у манастиру Павловац (2010.); смотра цркве-
ног беседништва у Поповићима (2011.); Владика Јован био 
на отварању затворених базена у Крагујевцу (2011.); Цркве у 
Епархији добиле противпожарне апарате (2012.); Враћено 
земљиште реституцијом (2012.); Патријарх Иринеј у Крагу-
јевцу на освећењу Владичанског двора (2012.); томислав 
Николић гради цркву у родној Бајчетини (2013.); Пренос 
посмртних остатака Карађорђевића у цркву на Опленцу 
(2013.); Додела ордена политичару Вељи Илићу (2013.). 

Шта нам „говори“ ова листа? Каква је слика стварана о 
Шумадијској епархији у српској јавности у поменутом де-
сетлећу?

Најпре можемо рећи – непотпуна, јер су прескочени 
мно ги важни и значајни догађаји (подвукао аутор): јуби-
леји, оснивање институција, организација значајних мани-
фе стација, признања, израдње храмова, парохијских домо-
ва, болничких капела, одсликавање храмова... о којима шта-
мпани медији нису писали. Примера ради, у овом десетлећу 
је обележено 600 година од постојања манастира Каленић, 
10 година постојања Богословије „свети Јован Златоусти“, 
изграђене су многе цркве, обновљени манастири који веко-
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вима нису били у употреби, одржане разне свечаности, 
ђаци у неколико наврата награђени путовањима у хилан-
дар... али, о свему томе није било ни речи. 

Очигледно је да су неки догађаји долазили у жижу па-
жње јавности без неког нарочитог разлога, можда због мар-
кетинга организатора догађаја, или добрих односа новина-
ра и организатора. Пример за ово је извештавање о осве-
шта вању звона и крстева у Јагодини и тополи. то су важни 
догађаји за Епархију, али таквих догађаја сваке године има 
на десетине широм Епархије, а о томе се не извештава. сли-
чан пример је славски наступ хора „Љубав, вера, нада“ у 
манастиру Павловац. Шумадијска епархија има свој фести-
вал хорова о којем није било ни речи у поменутим медијима, 
у сваком Намесништву има по више хорова који имају че-
сте, запажене, па и награђиване наступе у земљи и иностран-
ству, има Одсек црквеног појања при Музичкој школи у 
Крагујевцу, бројне иконописачке школе или зналце, одлич-
не црквене архитекте и слично, а информације о томе нису 
стигле до јавности.

Пажња српске јавности често је била усмеравана ка ин-
цидентним догађајима у Епархији или макар онима у којима 
има нечег таблоидног, попут чланака о чудесним догађајима 
у појединим храмовима, а у појединим случајевима очи-
гледни, претежући мотив информисања јавности о њима, 
био је тај што се догађај може повезати са свакодневном 
политиком.

Усудила бих се да отворим питања шта нам ова листа 
говори о самом односу Епархије према слици која се о њој 
преноси преко штампаних медија, као и шта нам говори о 
медијима који на овај начин креирају слику јавности о јед-
ној од централних Епархија српске православне цркве? 

И поред чињенице да у Епархији шумадијској постоје 
бројне радио и телевизијске емисије у локалним медијима, 
радио Епархије, бројни листови и часописи Епархије или 
епархијских храмова, Информативна служба Епархије, зва-
нични сајт Епархије и мноштво сајтова намесништава, цр-
кава, хришћанских заједница... информације које стижу до 
националних медија, укључујући и штампане медије су ра-
зу ђене, некоординиране, често стижу тек пошто се нешто 
догодило, те одсликавају неискоришћени канал Цркве за 
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њену мисију. Другим речима, институција Цркве овим по-
казује да је незаинтересована за стварање праве слике о се-
би, сарадњу са медијима и едукацију медијских посленика о 
специфичности проблематике којом живи или да не зна ка ко 
да осмисли свој однос са медијима који у савременом дру-
штву управљају стварношћу, те су због тога и важни и неза-
обилазни креатор не само јавног мњења, него и јавног жи-
вота. такође је незаинтересована и за едукацију својих ка-
дрова за рад у (са) медијима. Посебна тема је одбијање црк-
вених посленика да говоре о дешавањима у Цркви због та-
козване „ненадлежности“. 

Шта нам говори о медијима ова иста представа једне 
епархије у јавности? 

Медији се (у нормалним условима) управљају догађа-
јима, актуелношћу, информацијама које имају. Оваквим из-
бором догађаја у Епархији шумадијској о којима су писали, 
показују своју неинформисаност о дешавањима у Цркви, 
своје непознавање црквене проблематике, можда и неспрем-
ност, нежељеност да се у њу удубе, и у појединим слу чаје-
вима скретање ка таблоидности, односно, склоност ка сен-
зационализму и идеологизацији, односно политиканству.

На крају овог рада изложили би као прилог за раз миш-
љање анализу неколико текстова о Епархији шумадијској 
објављених у поменутој штампи. Изабрали смо да то буду 
текстови о доласцима Његове светости патријарха српског 
г. Иринеја у Крагујевац, текстови о иницијативи да се у Кра-
гујевцу направи стационар за лечење болести од зависно-
сти, као и оне најбројније о уклањању бисте Ђуре Јакшића 
из порте манастира Липар.

ПРИМЕР 1. Јавност је испратила два доласка српског 
патријарха у Крагујевац. Један је био на освећење храма 
светог саве у Крагујевцу 2010, други на освећење Влади-
чанског двора 2012. године. 

У „Политици“ од 25. 10. 2010. године објављен је текст 
„Патријарх позвао на дијалог са младима“. У њему се осве-
ћење храма светог саве у Крагујевцу помиње узгред („ре-
као је Патријарх... уочи освећења храма светог саве“), шта 
више у први план се ставља његова посета Радију Златоусти 
и интервју који је дао овом Радију а главна тема чланка је 
изјава о „дијалогу са младима“. „Вечерње Новости“ о томе 
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не извештавају, док „Данас“, такође, помиње освећење цркве 
само узгред, а у први план ставља део Патријархове беседе 
који се односио на Косово („Највећа духовна битка нашег 
времена – битка за Косово“, Данас, 25.10.2010.) и поново ин-
тервју дат Радију Златоусти. „Блиц“ једини, коректно опи-
сује сам догађај освећења храма и долазак Патријарха у Кра-
гујевац, али и он у наслов извлачи његову изјаву о Косову 
изречену у пригодној беседи „Косово било и јесте српска 
земља“ (Блиц, 25.10.2010. аутор Бранка Куљанин.).

За „Политику“ су у 2012. години од свих догађаја, па и од 
завршетка и освећења Владичанског двора и посете патри-
јарха Иринеја тим поводом Крагујевцу, о чему не пише, 
важнији догађаји „Манастири добили противпожарне апа-
рате“ и „три васкрсења цркве у Неменикућима“ (једина два 
догађаја о којима су писали те године). „Данас“ и „Вечерње 
Новости“ такође о томе не пишу 2012. године (једина вест о 
Епархији шумадијској у 2012. години је била она о додели 
2.000 пакетића за Божић) док се једино „Блиц“ осврће на 
поменути догађај вешћу коју овде у целини преносимо: 
„Патријарх освештао Владичански двор. српски патријарх 
Иринеј са члановима синода сПЦ освештао је јуче Влади-
чански двор у Крагујевцу, који је седиште Шумадијске епар-
хије. Изградња Владичанског двора у порти саборне цркве 
почела је пре пет година.“ („Блиц“, 14.09.2012. Н.Н. аутор).

ПРИМЕР 2. Епархија шумадијска оснивач је рехабили-
тационе установе за болести зависности „Земља живих“ у 
селу Брајковцу крај Лазаревца. О томе је објављено два текста.

Заправо и „Данас“ и „Вечерње Новости“ у својим бро-
јевима од 2. 11. 2006. године најављују намеру епископа шу-
мадијског г. Јована да оснује један овакав стационар и под-
ршку коју је за то добио од Министарства просвете и спор-
та. само оснивање „стационара“ и његов рад нису биле до-
вољно интересантне теме ни за једну од анализираних но-
вина.

ПРИМЕР 3. скандал у вези уклањања бисте Ђуре Јак-
шића из порте манастира Липар у којој се налази стара школа 
у којој је Ђура предавао и где је написао једну од својих по-
знатијих песама „На Липару“ започео је 2004. године. „По-
литика“ и „Блиц“ прве информације о томе објављују 25.08. 
2004. године. Од тада „Политика“ објављује још два (укупно 
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три текста о томе), „Данас“ шест текстова, а „Блиц“ осам 
текстова, последњи 11.02.2011. „Ђуре нема већ три године“. 
то је убедљиво најинтерсантнија тема за медије у десетлећу 
између 2003. и 2013. у Шумадијској епархији. „Политика“ од 
првог текста намеће оцену да је реч о „бруци“ и „срамоти“, 
испитујући само једну страну док се став „господина саве“, 
како се назива архимандрит осумњичен да је иницирао 
уклањање бисте (што је тачно), препричава из уста других 
лица, а става Шумадијске епархије нема. Лист „Данас“ зау-
зима критичкији, али умерен став, са изјавама обе стране 
док „Блиц“ предњачи по прозивкама Епархије шумадијске. 

Гордана Јоцић (1963), одговорни уредник Ра-
дија Златоусти српске православне епархије шума-
дијске. Раније била новинар и уредник у крагу је-
вачком недељнику „светлост“. Односом Цркве и 
медија бави се од 2007. године. Објавила је неколи-
ко стручних текстова на ову тему. По струци је ди-
пломирани политиколог - новинар (Београдски 
универзитет). Апсолвирала је на Православном 
богословском факултету у Београду.
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БИЉАНА ВАсИћ

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 и шта су дневне новине у србији 
писале у том периоду одлучили смо да пратимо преко три 
догађаја који су обележили новију историју Косова и Ме-
тохије: мартовски погром 2004. године, самопроглашење 
независности Косова 2008. године и потписивање Брисел-
ског споразума 2013. године. 

Истраживање је подељено на три целине које прате пи-
сање штампе о Цркви и Косову и Метохији уочи, за време и 
после догађаја. Приступ теми је из новинарског угла: анали-
за садржаја новинских текстова распону од месец дана по-
водом задатих датума. Целине су насловљене као: Цепање 
српске тапије, такозвана држава Косово и Парафиран пораз.

У истраживању о писању дневних новина о погрому на 
Косову и Метохији марта 2004, примећује се да је српска 
православна црква била нека врста „информативне аген-
ције“ будући да је било готово немогуће остварити телефон-
ску везу и сазнати шта се збива у јужној српској покрајини. 
сПЦ је окупљала вернике и народ и позивала на ненасиље 
и мирне протесте, шаљући апеле међународној заједници да 
заустави разарање.

српска православна црква је амортизовала ескалацију 
народног гнева и незадовољства четири године касније када 
је самопроглашена независност Косова и потом уследио та-
лас признавања Косова као независне државе. сПЦ је акт 
самопроглашења независности Косова окарактерисала као 
насиље над правдом и правом и позвала народ на ненасил-
ну реакцију. 

Кад је реч о ова два датума, није било неслагања између 
државе и Цркве, што није био случај са Бриселским спора-
зумом, потписаним 19. априла 2013. године. српска штампа 
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је помно и из више различитих углова пратила тренд између 
државе и Цркве кад је о Бриселском споразуму реч, од ош-
трог размимоилажења до постизања јединственог става за 
добробит народа.

Мартовски погром
чини се симптоматичним да су пре ескалације насиља 

на Косову међународне институције истицале висок ниво 
мултиетичности и толеранције у јужној српској покрајини. 
У данима кад су се палиле и уништавале српске цркве, ма-
настири и куће на Косову, штампани медији су заостајали у 
информисању због недостатка дописничке мреже са терена 
и технике производње дневних новина. Извештавање меди-
ја о насиљу и уништавању српских цркава на Косову било је 
неадеквантно и непрофесионално, будући да српска јавност 
и политички фактори нису одмах имали прецизну предста-
ву 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 изве-
штавању, ређе на саопштења међународних организација. 
Вести које су долазиле од ретких дописника из енклава биле 
су емоционално обојене и непроверене, зато што их је било 
немогуће проверити – мреже мобилне и фиксне телефоније 
нису функционисале, али је радила црквена радио-мрежа. 

Кад је систем информисања „прорадио“, медији су тач-
није извештавали о степену разарања и уништавања цркава 
и манастира сПЦ и преносили сведочанстава људи и црк-
вених лица који су осетили бесомучно разарање на својим 
плећима. такође, дневне новине су посветиле велики број 
текстова изостанку осуде међународне заједнице на коју је 
сПЦ указивала.

Недељник „Време“ је мартовски погром оценио као бе-
сповратно уништавање српске традиције: „Оно што се до-
гађало од 17. марта личило је на неку врсту бесног цепања 
„српске тапије“. Заувек, оценио је недељник „Време“ у броју 
објављеном 25. марта 2004. године.

Самопроглашење независности 
Акција самопроглашења независности Косова изнена-

дила је српску световну, духовну и медијску јавност брзи-
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ном деловања, а потом и таласом признавања независности 
Косова – у року од месец дана, 32 земље су признале неза-
висност Косова, укључујући словенију, прву од бивших ју-
гословенских република која је то учинила (5. март), и хрва-
т ску (19. март 2008). Дневне новине су редовно преносиле 
саопштења, реакције и поруке српске православне цркве. 

У периоду од самопроглашења независности Косова 17. 
фебруара 2008. године до обележавања четврте годишњице 
мартовских погрома 17. марта 2008. године, велики број тек-
стова у дневним новинама посвећен 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 владика или делове саопштења Инфомативне служ-
бе сПЦ епархије рашко-призренске. српска православна 
црква је својим порукама допринела спречавању ескалације 
народног гнева и незадовољства на Косову и Метохији, као 
и у србији.

Почетком марта 2008, дневне новине интензивно су пра-
тиле размену мишљења двојице владика о томе да ли треба 
или не треба остваривати контакт са међународним органи-
зацијама на Косову, а у насловима у штампи појављују се 
наслови попут „спор у сПЦ око сарадње са међународним 
представницима“ и многи други. 

свети синод поручио је Уједињеним нацијама и савету 
безбедности да „под хитно узму у одбрану и заштиту пога-
жена људска , верска и државна права србије”, док је митро-
полит Амфилохије позвао сАД, Енглеску, Немачку, Италију 
и Ватикан да “добро размисле да ли је часно да подржавају 
независност Косова и Метохије”. седамнаестог марта је од-
ржан молебан испред храма светог саве, о чему су изве-
стиле све дневне новине, а патријарх Павле је послао свој 
благослов и поручио: „Да се молимо Богу, светоме сави и 
свима светима за помоћ, а и ми да учинимо са своје стране 
све што ваља и требује.“ 

Много текстова у дневним новинама из тог периода ба-
ци се неспоразумом између митрополита Амфилохија и епи-
скопа Атанасија. седамнаестог марта 2008, “Политика” је 
објавила нови текст у рубрици „тема дана: сукоб у сПЦ“ 
под насловом „Оштро размимоилажење двојице архијереја“. 
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Аутор текста наводи неке од наслова који су пунили дневну 
штампу претходних дана: „Несагласје владика“, „Рат“, „Ар-
те мије оштро напао Амфилохија“ , „Нови сукоб Амфилохија 
и Артемија“, уз коментар да је „јавност већ навикла да се 
политичари и естрадне звезде споре преко новина, али не и 
високи црквени великодостојници“, питајући се да ли у 
сПЦ постоји јединство о Косову у Метохији и многим дру-
гим стварима.

Бриселски споразум
У истраживању о писању дневних новина поводом Бри-

селског споразума и сПЦ обухваћен је период од 7. априла 
до 1. јуна 2013. Највећи број текстова био је посвећен одно-
сима између српске православне цркве и Владе срије по 
питању Бриселског споразума. Пре потписивања Брисел-
ског споразума сПЦ је, на челу са патријархом Иринејем, 
апеловала на представнике власти у србији да одрже обе-
ћање и да не издају Косово. Црква је апеловала на савест 
државника, уједно демантујући тврдње да Црква ћути о Ко-
сову и да жели да влада, како 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 потписивања Бриселског споразума, сПЦ је от-
ворено говорила да је такав споразум издаја Косова, да ни-
једна европска држава није тако понижавана као и да је сва-
ки други договор, укључујући и поделу Косова, бољи. Па-
три јарх 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 изја-
ва митрополита Амфилохија и владике Атанасија на скупу 
срба с Косова којим су хтели да покажу непристајање на 
Бриселски споразум. Изјаве су окарактерисане као „зло-
слутне“, „претња“, „позив на убиство“, а великодостојници 
називани „одметнутим владикама“. Медији су се доста ба-
вили и односима унутар сПЦ постављајући питање да ли 
Бриселски споразум дели владике.

синод српске православне цркве је у то време сматрао 
да је парафирани споразум Београда и Приштине у Бриселу 
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„посредно и прећутно, али ипак фактички“ признаје по-
стојање система државне власти на КиМ независног од др-
жав ног устројства србије, а да ће цена за евентуални улазак 
србије у ЕУ бити и формално признање независног Косо-
ва“, објавила 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 пре-
говора’ са непознатим бројем нових услова и са не-
извесним исходом, цена за евентуални улазак у Ев-
ропску унију бити и формално признавање ’неза-
висног Косова’ од стране србије и њена обавеза да 
не омета добијање столице Косова у Уједињеним 
нацијама“, наводи се у саопштењу синода сПЦ. 
српска православна црква такође је истицала да не 
жели полемику ни сукоб са представницима вла-
сти, те је током маја месеца 2013. дошло до прибли-
жавања ставова између Цркве и власти. четрнае-
стог маја дневне новине известиле су о о сусрету 
председника томислава Николића и патријарха 
Иринеја, после којег је саопштено да су слога и је-
динство кључ за Косово. Првог јуна, патријарх Ири-
неј и тадашњи први потпредседник владе Вучић 
саопштавају да држава може рачунати на подршку 
сПЦ, и да заједно раде за добробит народа. 

Пратећи хронологију писања штампаних медија, може 
се закључити да сПЦ није ћутала о проблему Космета, да је 
подсећала власт на предизборна обећања и указивала на то 
да је Бриселски споразум фактички предаја Космета. 

. . .

Биљана Васић је новинарка, уредница и пре-
водилац у недељнику "Време".
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