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ОДКУЛТУРЕДИЈАЛОГАКА
ДИЈАЛОШКОЈКУЛТУРИ

ТЕОЛОГИЈА,КУЛТУРАИМЕДИЈИ
Сажетак: Кон цепт кул ту ре ди ја ло га на сто јим да са гле дам с об зи
ром на три аспек та: нај ши ри по ли тич ки и исто риј ски кон текст; 
по тен ци јал ко ји хри шћан ска те о ло шка ми сао пред ста вља у том 
по гле ду, а ко ји углав ном ни је ви дљив у јав ном дис кур су хри шћан
ских за јед ни ца; ак ту ел ну прак су кул ту ре ди ја ло га у ње ном до ми
нант ном окви ру ко ји се по кла па са гра ни ца ма ме диј ског про сто ра. 
Ко нач ни циљ је да се кон цепт кул ту ре ди ја ло га по ку ша осми сли ти 
у пер спек ти ви ње го ве отво ре но сти ка, у фи ло соф ском и ан тро
по ло шком сми слу, ши рој и ду бљој за ми сли ди ја ло шке кул ту ре или 
кул ту ре као дијалогa.

Кључне речи: кул ту ра, кул ту ра ди ја ло га, ди ја ло шка кул ту ра, 
тео ло ги ја, ме ди ји, по ли ти ка, иден ти тет    

Кон текст

Разматрање фокусирано на концепте теологије, културе и
дијалогаморапочетиконстатацијомоњиховојвишезначно
сти,тепокушајемдасесемантичкинагласакудатојраспра
виштопрецизнијеодреди.Ипак,тоовденијеслучај;наиме,
уидејномоквирукојидефинишеконцепткул ту ре ди ја ло га,
примарнозначењеконцепататеологије,културеидијалога
можесе,безималозадршке,одредитикаопо ли тич ко.Раз
уме се, овако схваћенопо ли тич ко сеникаконеможе све
стинаполитикуупрофесионалномилиинституционалном
смислу,тојестнадржавниапарат;упитањујесфераонога
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штосеуглавномодређујепомоћуконцепатадру штва или
јав но сти1.

Затоћуовакосхваћенконцепткултуредијалогаразматра
тисобзиромнатрикључнааспектаодређенаоквиромове
расправе,ито:најпре,собзиромнанајшириполитичкии
историјскиконтекст;потом,собзиромнаскри ве ни потенци
јалкојиутаквомконтекстуможепредстављатихришћанска
теолошкамисао;коначно,собзиромнатокакосеобаова
аспектапреламају крозпризмупраксе, ашто сеуглавном
поклапасаграницамамедијскогпростора.

Ускладусареченим,најпрепредстојипокушајдасеопише
актуелниисторијскииполитичкиконтексткојимјепопри
родиствариунајширемифункционалномсмислуодређено
свеоноштомуприпада,свепо ли тич ко.

Почетак21.векаозначен јепотресомтемељанакојима је
почивала апокалиптична и у основи оптимистична визија
новогасветанасталанарушевинамахладноратовскеподе
ле2.Исто ри ја несамодасенијезавршила,већсе,моглоби
серећи,показаласпособномдауизвеснојмериизвршиин
верзијусопственогтока.Крајисторије,чемуупотпуности
требадакоинцидираикрајидеолошкихконфликата3,није

1 Класичнодиференцирањеианализуконцепта јавностиуперспективи
његовогразвојаумодернојепохидајеЈ.Хабермас.Јавностје„организа
ционипринципполитичкогпоретка”,онанијенапросто„крпалиберал
неидеологије”.Идејниоснововогконцептајеантички;већутојфази
ди ја логјесуштинскакарактеристикаполитичког.Ипак,диференцирање
појмова(грађанског)друштва,политичкејавностиидржавеуразличи
тимаспектимаусловљенојеекономскимиполитичкимпроцесимако
јисузапочеликрајемсредњегвекаикојидостижуврхунацукрупним
променама којенастају од18. века,Habermas, J. (1969)Jav no mne nje,
Beograd:Kultura,str.911;2342.

2 Имаму видупознату визијукра ја исто ри је чији је у овомконтексту
главниекспонентФ.Фукујама,видети:Fukuyama,F.(1989)TheEndof
History?,The Na ti o nal In te rest16,pp.318,каоимногокомплекснијураз
радукључнихидејау:Fukuyama,F.(1992)The End of Hi story and the Last 
Man,NewYork:TheFreePress,српскипревод:Fukujama,F.(2002)Kraj 
isto ri je i po sled nji čo vek,Podgorica/BanjaLuka:CID/Romanov.Такође,на
помињемдаоценукакојеупитањуапо ка лит пич на визијатребасхва
тити,насупротувреженомразумевању,собзиромнаизворнотеолошко 
икњижевнозначењепојма,такодаапо ка лип тич ноозначаваоноштосе
тичеконачногразрешењаисторијскедраме,тејеутомсмислуњегово
значењепо зи тив но.Овојесасвимускладуисаконцептомуниверзалне
историјекојиусвајаиинтерпретираФукујама,ичијихришћанскиоснов
онсампрепознаје;коначно,додаћудајеконцептуниверзалнеисторије
имениблизак,штоћепостатијасноиздаљегтокарасправе,тедасемо
јауздржаностинеслагањеодносинаинтерпретацијуприродењенога
крајакојудајеФукујамаимислиоцинакојесенадовезује;упоредити:
Fukuyama,F.(1992),p.56f.

3 Упоредити:Fukuyama,F.(1989),нав.дело,стр.34.Напомињемдасеу
овомконтекступојмомидеологијекористимунајширемсмислуподра
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значиоглобалнипри род ни прелазакналибералнидруштве
нимодел, већумногимаспектима,показује се,прекорак
уназад у епоху класичног империјализма и националних
држава4.Оваре гре си ја семожеразуметиикаоплодреак
цијепораженихполитичкихструктуранапокушајдасеус
поставиновитипполитичкедоминацијекојимје,испоста
вљасе,означенаконачнаперспективалибералногдруштве
ногмодела.Затојеапокалиптичнасуспензијаидеолошких
конфликата заправо само још једанидеолошкиконструкт;
она, наиме, значи апсолутну доминацију једног идеоло
шког обрасца, а који, опет, представља само инструмент,
заједно са политичким механизмима које производи (или
оправдава),успостављањаглобалнедоминације5.

зумевајућиподњимидејнуструктуру,наунутрашњиначинповезану,
којомјеодређенаполитичкапозицијаиделовање.Опроблемудефини
цијеионајопштијојдефиницијипојма,видети:Gerring,J.(1997)Ideo
logy:ADefinitionalAnalysis,Po li ti cal Re se arch Qu ar terly 50,Universityof
Utah:SagePublications,pp.957994,нарочитостр.980;насличанначин
сеуширемсмислупојмомслужииФукујама,упоредити:FukuyamaF.
нав.дело,стр.57.

4 Упоредити:критикуФукујаминихставовауконтекстуактуелнеполи
тичкеситуацијеуЕвропикоју,следећиранијеувидеК.Џовита:Jowitt,
K. (1992)New World Di sor der:Th e Le ni nist Ex tin cti on,Berkeley:Univer
sityofCaliforniaPress,даjeИ.Крстев: „Bez iznenađenja, jednamoguća
reakcijananeizvesnostglobalizacijejepovratakbarikadaiželjenihgranica
zaljudeidržave”,Krstev,I.(2018)Po sle Evro pe,Beograd:SamizdatB92,
str.33;упоредитиистр.3136.Ипак,требарећидаиФукујамадопушта
могућностдаинаконкрајаисторијеизазовикојепредстављајуре ли ги ја 
и на ци о на ли замостанунеразрешени,но,истовремено,ондржикакото
недоводиупитањењеговуосновнутезуонеупитностилиберализмаи
просторзаовеизазовевидиунесавршеностимасакојимаселиберал
нимоделууспостављањусуочава,упоредити:FukuyamaF.(1989),нав.
дело,стр.1415.Чиниседаоннапростопревиђазначајчињеницена
којусамуказује,наиме,даирелигијаинационализамнисуаутономне
политичкеснаге.Упитањусузаправомодусипројекцијеполитичких
условљености које настају у дубини односа моћи.У складу са цити
раномоценомКрстева,религијаинационализамнисуузроциуспоста
вљањаба ри ка да, већ средства, а прави разлог због којег се барикаде
успостављајујечињеницадауспоставаглобалногсистемадоминације
означена„тријумфомлиберализма”,каоисвакисличнипретходнипо
кушај,генеришеифорсирахаосинесигурностнасвакомни жемнивоу.

5 У складу са и данас актуелним идејама које износи К.Маркс у сво
јим критичким запажањима о идеологији, може се рећи како је (нео)
либерални социјалноекономски концепт идеолошки конструкт којим
јескривенауосновикласнаконтрадикција која једанас,усветукоји
серадикалносмањиоисвеонаграницеглобалногсела,исамаглобал
напоприродииобиму.ЗадобарпрегледМарксовекритикеидеологије
уовомсмислувидети:Larrain,H.(1979)The Con cept of Ide o logy,Lon
don:Hutchinson&Co,pp.3567.Кадајеупитањуновиглобалнисистем
доминације који се легитимише (нео)либералним идеолошким кон
структом,следимлуциднеувидеХартаиНегрија,упоредитинарочито:
Hardt,M.andNegri,A.(2000)Em pi re,Cambridge,Massachusetts/London,
England:HarvardUniversityPress,pp.813,српскипревод:Хард,М.и
Негри,А.(2005),Импери ја,Београд:Игам.
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Пораженеполитичкеелите(или:по ли тич ке ели те по ра же
них),уидеолошкојпустошинасталојурушавањемИсточног
блокаиопштомдискредитацијомлевице,покушалесуипо
кушавајудасеодупруовимпроцесимаидејномрегресијом
која,парадоксално,исамабаратасуспензијомидеолошких
конфликата6.Тојеизворизкојегбујасвеприсутнијиисве
доминантнијинеоконзервативнидруштвенидискурскојиa 
pri o ri суспендујеиде је ииде о ло ги је којеимају транснаци
оналнозначењеуимеоп стан ка заједницакојепретендује
дапредставља.Поштопо ли тич ки ар гу мен ти немајуника
кву снагу пред императивом опстанка, ово за последицу
има суштинско обесмишљавање политичког живота7. Но,
постављасепитање,какобезполитичкихпроцесауопште
дефинисатиононачијемопстанкуполитичкеелитетреба
дарадеитимесебелегитимишу?Прибегавањеирационал
номјерецептпроверенвековнимискуством;изовогасера
ђајуидентитарнидискурсипомоћукојихсеодређујузајед
ницекојесупредметугрожености.Затооненисунитимогу
бити националне у чисто политичком смислу; следствено
томе, њихово он то ло шко утемељење мора бити, ако не у
потпуностиметаисторијско,ондасвакакоантиисторијско8.

6 Разумесе,сациљемочувањасопственихпозицијамоћи.Идеолошкаме
таморфозаполитичкихелитаИсточногблока,наконкрајаХладнограта,
ишлајенајпредоминантноуправцуприхватањаглобалнихтрендовау
оквирукојихпостојипросторзаучешћеудистрибуцијимоћи,будућида
националнеполитичкеелитеиграјутехнократскуулогукојапонајвише
наликујеколонијалнојуправи.Када јепроцесуспостављањаглобалне
доминацијеуздрмансвојимунутрашњимпротивуречностима,нарочи
тонамикропланунакојемовеелитеоперишу,ачемусведочимото
компоследњедеценије,другаопција,конзервативна,наметнуласекао
природниизлаззањих.Разумесе,„регионални”контекст,собзиромна
ратоведеведесетих,унеколикоједругачији,алинеиупогледуконачног
исхода.

7 Што запоследицуимасвеопштунеосетљивостинезаинтересованост
заполитичкепроцесекојугенеришескепсаспраммогућностидасеби
лоштапромениуоквиримауспостављеногсистема.Садругестране,
непрестанапроизводњаатмосферестрахаобесхрабрујеверуутодаје
променасистемапожељнаимогућа.Овометребапридодатиичињени
цудасесамсистемубитнометешкоможелоцирати,најпре,собзиром
натодасенепрестанонастојиприказати,некаосистеммоћи,већкао
нужнииприродниисходполитичкихпроцесанакра ју исто ри је,алиис
обзиромначињеницудасумуприродаиметодиуспоставепо ли циј ски,
упоредити:Hardt,M.andNegri,A.(2000),нав.дело,стр.11;1617.

8 ЗаразликуодИм пе ри је,којаисторијусуспендујеусопственојпсеудо
есхатолошкој перспективи, упоредити:Hardt,M. andNegri,A. (2000),
нав.дело,стp.11,идентитарнеконзервативнеидеологијејесуспендују
упро то ло шкој перспективи.Утомсмислу,поменутоме та и сто риј ско
сеодносиначињеницударазлог/узроципостојањаидентитетапретхо
деисторији(то,примераради,можебитиво ља Твор ца,илипак,мимо
теистичке перспективе, „чињеница” да јењихово постојање органски
иличакгенетскиитд.условљено),доксеантиисторијскоодносиначи
њеницудаочувањеидентитетаподразумевазаустављањеисторијских
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Могућностисуутомсмислувелике,но,постојинеколико
кључнихименитељајеровиидентитарнидискурсипопра
вилуподразумевајуда јенацијаусуштиниверскозаветне
природе,утемељенанасвестиожртвиитд9.

Разумљиво јешто се у овако дефинисаном оквиру значе
ње концепата теологије и културе радикално редукује у
идентитетaрном кључу. Култура је кључни идентитетски
топос,њомесеидентитетфиксираиописује.Атакосхва
ћенакултураунајвећембројуслучајевазасвојеисходиште
иупориштеимарелигијубудућидаништадруго,миморе
лигије, нема снагу да идентитет фиксира у метаисториј
скомитакогаод бра ниодисторијскихпроцесаиреалности
одређенењима.

Кадајеупитањукул ту ра ди ја ло га,њууоваквомконтексту
на фундаменталном плану одређује неколицина кључних
аспеката.Најпре,будућидаидентитетоваплоћенуодређе
номкултурноммоделупретендуједабудеметаисторијски
заснован,оннеманужнопотребедабудеукомуникацијиса
другимидентитетима.Дакле,идентитет,патакоикултура,
као у основиметаисторијски реалитети, не подразумевају
ди ја лог којимјеодређенооноштоприпадаискључивосфе
риисторије.Комуникацијаидијалогнисупри род ностање
културе, која, у до крајности идеализованом виду, пред
стављазаокружени,то јестза тво ре ни,интерпретатитивни
оквир,већсуплодсплетаоколностикојеназивамоистори
јом,пасутакоидентитетуикултуриспољашњи10.Ипак,они

процесаилинапростоњиховонегирање(отудаширокиспектарпсеудо
апокалиптичнихдискурса,примераради,одбе ле ку ге доидентитарне
хистеријеукултури).

9 Чакиаконеузмемоуобзирњеговефилософскеипсихолошкеаспекте,
питањеидентитетајевеомакомплексноиуоквиримаполитичкеисо
цијалнетеорије,будућидасууправоиден ти те тичиниоциилиагенси
друштвенихпроцеса,очемувидети:Burke,P.J.andStets,J.E.(2009)
Iden tity The ory,OxfordUniversityPress,pp.69etpassim.Ипак,интер
претацијаконцептаидентитетауовомодељкувезанајезаиден ти тар
ни дискурскојимјеозначенаполитичкадоктринаекстремнеевропске
десницекојапоследњихгодиназадобијасвевишепростораиуполи
тичкоммејнстри му Европе.Политичкеидеје екстремнодеснихиден
титарнихпокрета (управосуфранцускиLes Iden ti ta i res добарпример
развоја европскеекстремнедесницеодпочетка21. века)о европском
хришћанскомидентитету,онацијикаозаједниципорекла,антиислами
замитд.испливалесуипрекрилечакиповршинуевропскеполитикеу
временуМигрантскекризе.Добарпрегледситуацијеутомсмислудаје
зборникThe Ri se of the Far Right in Eu ro pe: Po pu list Shift and „Ot he ring“,
eds.Lazaridis,G.,Campani,G.andBenveniste,A.(2016),London:Palgrave
Macmillan.

10Иовдесесусрећемосаин вер зи јом историје.Наиме,историјскипроце
сикојипроизводекултурууоваквојпоставципостајусинонимзањену
деструкцију.
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сунужни, алисаискључивимциљемочувањаидентитета
икултуре,будућидасу,следственосвемудосадареченом,
историјскипроцеси по се би спрамидентитетатемељноне
при ја тељ скирасположени.Парадоксалноколикоиреално,
исто риј ско пра во,којепредстављаједанодкључнихаргу
менатауборбамазаочувањеидентитета,заправо јечиста
контрадикција јер увек значи просту негацију реалности
којајеплодисторијскихпроцеса,безобзираукојемсмеру11.

Садругестране,усуштиниповршнаафирмацијакул тур ног 
плу ра ли зма и, консеквентно, карактеристичне културе ди
јалога којуфорсирају кључнипромотери (нео)либералних
друштвенихмодела,дакледру га стра на,исамапредставља
антиисторијскостремљење.Овакволегитимисањеплурали
змалишавакултурусадржајакојибимогаодабудерелеван
тандругачије осиму сврхуилустровањау суштиниколо
нијалне способности асимилације12 настајућег политичког
модела који је у односу на (културно)историјске процесе
спољашњи,будућидасенамећеодозгоилиспреда,изпсеу
доесхатолошкеперспективе.Културадијалогајетакосамо
један од бројнихме ха ни за ма помоћу којих се успоставља
новиполитичкимодел;њенасврхаједакултурумишљену
каозаодређењечовеканезаобилазнучињеницуисторијског
искуства (пре: ис ку ства исто ри је) учини ирелевантном у
перспективинеопходностиобликовањачовекакаосирови
не заби о по ли тич ке13 процесе производњемоћи. Зато је у
таквомоквирунемогућедачовек,будућисировина,изсебе
билоштабитнопроизведе,односнокул ти ви ше,штогене
ришесвеопштукултурнукризу,аштоје,рекаобих,самоеу
фемизамзапотпунуинеопходнудоминацијуповршности.

Натрагусвегареченог,анасупротдивергентнимпокушаји
мадасекул тур ни плу ра ли зам легитимишенаантиисториј
скиначин,верујемдапостојипростордасеоњемуговори
каоосамојсржиилисуштиниисторијскогпроцеса,такода
сенатемељуемпиријскенесталностиидентитетаикултур
нихформиафирмишесталностискустваисторијекаооно
гачимејеунајтемељнијемсмислуодређенчовек.Укратко
речено,културајеречкојомсуобухваћениразличитиира
знороднисемантичкинивоииелементичовековепо ве сти.
Овако схваћена култура дијалошка је у фундаменталном

11Безобзирадалијеованегацијауправљенаусмерупрошлостиилибу
дућности.Такође,контрадикцијакојапостојиусамомпојмуразоткрива
сеиучињеницидаготовопоправилуибезизузеткаисто риј ско пра во 
увек значимање или више прикривену претензију на уживање неког
другогвидаправа,каквојеправосвојине,располагања,владањаитд. 

12Упоредити:Hardt,M.,Negri,A.(2000),нав.дело,стр.124f.
13Упоредити:исто,стр.22f.
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смислу;штавише, култура и јесте дијалог; следствено то
ме,културадијалогасеможеразуметикаоједининачинда
седопредоосновасамекултуре,досржикултурнихфено
менакојисерађајууправоудијалошкојстварностиизато
значеповестилипоруку,тј.оноштојепоприродиупућено
друго ме.

Овимразматрањемпостављенјеопштитеоријскиоквирди
скусије.Унаредномпоглављућууказатинаоноштораз
умемкаоспецифичнотеолошкипотенцијалзаутемељење
оваквогпогледанакултуру,акојипостојиусамојоснови
хришћанскогтеолошкогмишљења.Коначно,последњепо
глављебавићесепрактичнимпитањима;настојаћудапока
жемнакојисеначинразличититеоријскинивоипроблема
преламајукрозпризмупрак секултуредијалогасакојомсе
суочавамоунашемполитичкомикултурномконтексту.

Те о ло шка „кул ту ра ди ја ло га”:  
Па влов не по зна ти Бог

Моглоби сенапрвипоглед, учинитикако је сваки афир
мативниговорокултурномплурализмуикултуридијалога
у контекстухришћанске теологијенужноконтрадикторан.
Наиме, култ који почива на замисли откривене апсолутне
истине,ауоквирукојегсеконструишетеолошкидискурс,
не допуштамогућност афирмисања било каквог плурали
змачијибикарактерубилокојемсмислуимаозначењекоје
превазилазиграницечистоформалног.Аакообратимопа
жњукаквајекрозисторијубиласудбиначакитогформал
ногплурализмауокриљухришћанскихцркава,видећемода
јесведопоследњихнеколикодеценијаонбиоуконстант
номнестајању14.Такође,историјамеђусобниходносараз
личитиххришћанскихцркаваизаједница,уизвеснојмери
ињиховоактуелностањеиначиннакојисенекеодњиход
носепремаспо ља шњем све ту,бинаммоглидатиизобиље
добрихпримерапотпуногнепостојањабилокаквекултуре
дијалога,честоиунајформалнијемсмислу.

Ипак,историјахришћанства,већодвременаНовогЗавета,
означенајенепрестаномтензијомизмеђуду ха исло ва,бла
го да ти иза ко на,ха ри зме иин сти ту ци је15.Собзиромдаби

14Плурализамкултурнихформи,упогледујезика,имагинаријумаисл,у
којимасеверовањераниххришћанаиспољавало,већодпериодакасне
антике,пасведо1920.века,биојеуконстантнојредукцији.Тако је,
примераради,радикалнуобреднууниформностуРимокатоличкојцр
квикојајенасталакаопоследицаукидањанеримских(иаколатинских)
литургијскихтрадицијадовеоупитањетекДругиватиканскисабор.

15ОватензијанарочитојекарактеристичназамисаоапостолаПавла:„...
јерсловоубија,адухоживљује”,2Кор3.6;„Јерјазаконуумрех,даБогу
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расправа о природии узроцимапостојања ове тензије са
свимсигурнопревазишлаограничењакојаовакаврадпод
разумева,констатоваћукакосеоватензијаочитујеиучи
њеницидајетокомисторијехришћанскадоктринананивоу
политичкеисоцијалнепраксебиларедукованаутојмери
да се готовопоправилупретваралау сопствену антитезу.
Јошдиректније,хришћанствокаоиде о ло ги јаимперијакоје
сугакаотаквоафирмисалечестојебилодиректнанегација
Еванђеља16.

Поменутакарактеристичнатензијаможесеразматратиис
обзиромнатезудајехришћанствокулт ко ји по чи ва на за
ми сли от кри ве не ап со лут не исти не.У том смислу семо
жемозапитатиштауновозаветномконтекстууопштезначи
ап со лут на исти на?

живим...НеодбацујемблагодатБожју”,Гал2.19;21итд.Запо ли тич ку 
интерпретацијуоветензијеусавременојтеолошкојмисли,видети:Bof,
L.(1983)Church: Cha rism and Po wer: Li be ra tion The o logy and the In sti tu
ti o nal Church,NewYork:Crossroad,p.154f.

16Позноримскаивизантијскадржавнаидеологијајеуконтинуитетуиго
товобезразликепосезалазахришћанскиммотивима,честоупотпуно
стипервертираносхваћеним,претендујућидаихприкажекаосопстве
ниметафизичкиоснов(нпр.усиљеноипогрешнотумачењеновозавет
нихтекстовакаквисуМт22.21;Рим13.17и1Пет2.13;17;нарочито
добарпримерјепатријархАнтонијеIV,видети:Острогорски,Г.(1996)
Исто ри ја Ви зан ти је,Београд:Просвета,стр.513).Но,поредтогашто
овакваконстатацијаважинанајопштијемнивоу,занимљивојеуказати
и намеђуусловљеност која постоји између чак и крајње апстрактних
догматских спорова и токова и курентних политичких процеса почев
одинтеграцијехришћанскецрквеуструктуреРимскеимперије,очему
суистраживачиговорилиизразличитихперспектива,аштосвеузевши
заједносведочиодубинидокојејеисторијскохришћанствобилоконта
миниранополитичкомидеологијомИмперије.Утомсмислуипримера
ради,указујемнасоциолошкоантрополошкуинтерпретацијумеђуусло
вљеностихришћанскетеологијеепохеаријанскихспороваиимперијал
неидеологије којудајеЕ.Лич;премдаби сењеговојинтерпретацији
догматскихпозицијамогломноготогаприговорити,главнитокњегове
мислијенеупитанилуцидан,видети:Leach,E.(1972)Melchisedechand
theEmperor:IconsofSubversionandOrthodoxy,Pro ce e dings of the Royal 
An thro po lo gi cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land 1972,London:Royal
AnthropologicalInstituteofGreatBritainandIreland,pp.514.Такође,у
истомсмислу,сматрамда јеуновијевременаправљенистинскипро
доруправцупокушајадасерешиједнаоднајинтригантнијихзагонетки
византијскетеолошкемисликојасетичеауторстваванреднозначајног
корпусаареопагитскихсписаповезивањемнарочиторазрађеногтеоло
шкогконцептахијерархијекојисеуњиманалазисакарактеристичним
Јустинијановимидејамакојеобједињујуњеговутеолошкуиполитичку
позицију.Премаувидимакојимарасполажунајновијетеолошкестудије,
аутораареопагитскихсписа,каоиразлогњиховогнастанка,требатра
житиукругуЈустинијановихдворскихтеологаиполитичкотеолошким
идејаманатемељукојихјеоннастојаодаконсолидујесвојуимперијал
нувласт,упоредити:Constas,М.(2017)MaximustheConfessor,Dionysius
theAreopagite,andtheTransformationofChristianNeoplatonism,Ana lo gia
1–2,Athens:StMaximtheGreekInstitute,p.4.
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Уновозаветним текстовима дискурс о истини заузима ва
жноместо.Oсобитакарактеристикамује,најкраћеречено,
његов радикално егзистенцијални карактер.Истина је ди
ректнопоистовећена саИсусомХристом17 који је схваћен
каодогађајјединствадвеон то ло шки различитереалности:
Богаитворевине.Чињеницадаовојединствоималичнии
личносникарактер18враћанасдиректнотемикојомсебави
мо:питањудијалога.Наиме,уновозаветноминтепретатив
номоквируцелокупнаисторијајесхваћенакаодијалогБога
итворевинекојисеодвијауконачнојперспективињиховог
међусобногсједињењакојим јеозначенциљисторијекоја
такопостајеисто ри јаилидо мо строј спа се ња.

Дакле,јединоапсолутноуновозаветномконцептуистинеје
управореалностдијалога;штавише,можесерећидахри
шћанскиконцептбожанствауопштереалностдијалогаима
усвојојсржи.Зато јехришћанскаконцепцијаличногаБо
гатријадолошка;хришћанскиБогјеТројица,тј.асполутна
реалностинтерперсоналногдијалогајеоноштохришћани
називајујед ним ије ди ним Богом.Преношењетереалности
удоменствореногврхуниуличностиИсусаизНазарета.

Собзиромнаречено,нијенеочекиванотоштовећуНовом
Заветуналазимонавишеначинаизузетанпримеркул ту ре 
ди ја ло га.Упитању јечувенапроповедапостолаПавлана
Ареопагукојасесахришћанскепозицијеможеузетинеса
мокаонеупитаносновзаупотпуностиафирмативнипри
ступкултуридијалогаусавременомконтексту,већизаиз
градњуди ја ло шке кул ту ре иликул ту ре као ди ја ло га,очему
јебилоречиупретходномпоглављу19.

17Упоредити: „благодат и истина постаде крозИсусаХриста”, Јн 1.17,
што,поново,укључујеконтрастсазакономкоји„постадекрозМојсеја“.
Такође,примераради,„Јасампут,истинаиживот”,Јн14.16,каоиди
јалогПилатаиИсусау18.3738(стимувези,видети:Brown,S.(2015)
WhatisTruth?Jesus,PilateandtheStagingoftheDialogueoftheCrossin
John18:2819:16a,The Cat ho lic Bi bli cal Qu ar terly 77,pp.6986.

18Теолошка литература у вези са овом тезом је веома обимна, а окви
риовогараданедопуштајуулазакубилокаквопроблематизовањепо
томпитању,пазатосамореферишемнадоступне,краткеипрегледне
студије:Зизјулас,Ј.(1993)Обићуличности–каонтологијиперсонал
ности,Ис точ ник6,Београд:ДруштвоИсточник,стр.51–59;Зизјулас,
Ј.ДоприносКападокијехришћанскојмисли,у:Пра во слав на те о ло ги
ја, приредиоБиговић,Р. (1995),Београд:БогословскифакултетСПЦ,
стр.7–17.

19Видети:Дап17.2234.Упитањујеновозаветнитекстцентриранокомо
тиваНе по зна тог бо га (17.23).Поредопштеисуштинскеотвореностии
комуникативностисаактуелнимкултурнимконтекстом,овајтекстјеи
уформалномсмислудобарпример„културедијалога”.Павле,каквим
нам га апостолЛука представља, иако се првобитно ражестио духом
„гледајућиградпунидола”(17.16),наконштосугастоицииепикурејци
позвалидаимпојаснисвојупроповед(17.18),усвојојбеседипосежеза
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Кул ту ра ди ја ло га „in si tu: ме диј ско гро тло”

Кадајеупитањуактуелнапраксакул ту ре ди ја ло га,конста
тацијадајењеноподручједоминантноодређенограницама
медијскогпросторанамећесекаооноодчегатребапочети
свакурасправупотомпитању.Узроковомејечињеницада
семедијскипростор,саневероватнимразвојеминформаци
онихтехнологијакојимјесуштинскиобележенопротеклих
неколикодеценија,увећавакакоуширину,такоидубински.
Ипак,овајразвојињимеусловљеноумножавањемедијских
форматаисадржајанисудопринелиуквалитативномсми
слу култури дијалога, нити порасту квалитета медијских
садржаја.Управосупротно,лакшетар ге ти ра ње медијских
садржајаиденарукудоминантнојтенденцијидасвигледа
јуичитајуоноштојеускладусањиховимставовимаили,
пре ће бити, предрасудама20. Такође, појава и брзи развој
друштвенихмрежаучинилисудасеодпочеткавекауко
јемживимододанасготовоупотпуностиомогућибрисање
границаиразликаизмеђуприватнеимедијскесфере21.

Контекстомописанимупрвомпоглављуодређенјеинтер
претативниоквирукојемсеорганизујеифункционишеовај
медијскипростор.Интерпретативниоквиримаодлучујућу
улогунесамоупогледуначинанакојисемедијскепорукеи
њиховазначењатумачеиразумеју,већиупогледуначинана
којисемедијскисадржајиконструишу.Ипак,његовутицај

вишењимаблискихипознатихфилософскихикњижевнихмотива,ито
безтрункебилокаквеагресијеинаметљивости,сасвимума је у тич ком 
духу.Таконаспросторна,идејнаистилскапоставкабеседедиректнона
водидауПавлупрепознамоновогСократа,акапацитеткојиовајтекст
има за дијалошкиприступ култури преноси се будућим генерацијама
хришћанскихфилософа.Упоредитиоценукојудајеједанодистражива
ча:„ДајућисавременимчитаоцимаприликудазамислеПавлакаоСо
крата,ЛукасвојекаснијечитаоцепозиваидаСократапо но во по слу ша ју
каоПавла”,Reis,D.M.(2002)TheAreopagusSpeechasEchoChamber:
Mi me sis andIntertextualityinActs17,Jo ur nal of Hig her Cri ti cism9/2,In
stitute forHigherCriticalStudies,p.260;цеотектстр.259277.Видети
и:Sandnes,K.O.(1993)PaulandSocrates:TheAimofPaul’sAreopagus
Speech,Jo ur nal for the Study of the New Te sta ment50,SAGEPublishing,
pp.1326.

20Штоје,какосправомувиђаС.Сплихал,допринелоидодатномфраг
ментирању медијске публике, упоредити: Splichal, S. (2014) Masovni
medijiizmeđujavnostiijavnesfere,Me dij ska is tra ži va nja 20/1,Zagreb:Na
kladaMedijskaistraživanja,str.1718;упоредитии:Milivojević,S.(2015)
Me di ji, ide o lo gi ja i kul tu ra, Beograd: Fabrika knjiga/Peščanik, цитирам
одломакдоступаниуел.формату:Milivojević,S. Javna sfera i javnost
13.septembar2015.,15.avgust2018.,https://pescanik.net/javnasferaijav
nost/.

21Чемуупотпуностикореспондираиразвојновихмедијскихсадржаја.
Заправо, процеси се могу посматрати као јединствено стремљење ка
успостављањуједнеструктуремедијскогпростора.
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јетоликоснажандасеидругачијеконструисанисадржаји,
уколикопостоје,читајууњимеодређеномхерменеутичком
кључу.Сматрамда је управо ово разлог због којег посве
машња деградацијамедија, оношто се уобичајено назива
табло и ди за ци јом22,иматоликовеликидометиобим.

Суштинскоповезивањеинтепретативногоквиракојимјеод
ређенмедијскипросториактуелногполитичкогконтекста
показуједасепоменутипроцесмедијскедеградацијенина
којиначиннеможеразуметикаослучајан.Онтаконијени
каквагре шка усистему,већзаправосамисистем;његовна
станакиодржањејеупотпуностиинтенционалнеприроде.
Затобескрајниламентинадмедијском сценомиразарају
ћимпоследицаматаблоидизацијеитд.немогуиматиника
квогефектауколиконисууклопљениујаснопозиционира
нукритикудруштвенихпроцесауцелокупности.Истоважи
изасваконастојањeдасестварипоовомпитањуизмене23.

Следствено реченом, наглашено одсуство културе дијало
гаумедијскомпростору,што јеупадљивакарактеристика
нашемедијскестварности,последицајењеговихба зич них 
по де ша ва ња. Добар пример који се може узети у прилог
оваквојтезијеначиннакојисуконципираништампаниме
дијскисадржајаињиховеинтернетверзије,нарочитонасло
ви,што,веомапоуздано,одражаваосновнуинтенцијууре
ђивачаиаутораовихсадржаја.Такосу,готовопоправилу,
анатрагуреченогувезисадоминирајућимидентитарним 
дискурсом,унасловимаприсутнереференценаидентитете
којесу,сатачкегледиштасадржаја,апсолутнонепотребне,
ачестоиупотпуностинетачне24.

22Украткооконцептутаблоидаитаблоидизацијевидети:Vilović,G.(2003)
Istraživačkonovinarstvo,ta blo i di za ci ja ietika,Druš tve na is tra ži va nja 12/6,
Zagreb:InstitutdruštvenihznanostiIvoPilar,str.960962,којадајеиважне
увидеувезисаузроцимаиприродомпроцеса.

23УказујемнавеомарелевантнеиважнеувидеМ.Кастелсаувезисакон
цептомме диј ске по ли ти ке.Инструментализацијамедијасациљемдис
кредитације политичких противника, углавном по ли ти ком скан да ла,
запоследицуимапотпунигубитакповерењауполитичкеинституције,
штонасиздругогуглавраћапитањупасивностиокојемјевећбилоре
чиупрвомпоглављуовогтекста,упоредити:Castells,M.(2009)Com mu
ni ca tion Po wer,OxfordUniversityPress,p.193f,srpskiprevod:Kastels,M.
(2015)Moć ko mu ni ka ci je,Beograd:Clio.Такође,стимувези,занимљиво
јеприметитидаизузетнонизакнивоповерењакојиграђаниимајууме
дијенезначидаониостајувандомашајамедијскеполитике.Најкраћеи
донеклебаналноречено,парадоксјеутомештоследидаграђаниневе
рујуинституцијамазатоштосуонекомпромитованеумедијимакојима
такођеневерују.Примераради,премаистраживањуЛибертаријанског
клубаиз2015,свега9,4%испитаникаверујемедијима,видети:Is tra ži
va nje: Po ve re nje gra đa na u me di je u Sr bi ji,Beograd:Libek,str.6.

24Ево свежихпримера:Ћировић,Г. (18. јул 2018)Црногоркапрегазила
веренике из Србије у Бечићима, Ве чер ње но во сти, приступљено 15.
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Кадајеупитањуначиннакојисуумедијимаунашемине
штоширемрегионалномконтекстурепрезентованисадржа
јикојисетичурелигијеуопштеипојединачнихверскихза
једница,нарочитодоминантних,можесебеззадршкерећи
какојеситуацијаупотпуностиодређенаописанимтенден
цијама.Идентитарнаредукцијасвакогверскогсадржајаза
добијагротескнеразмеребудућидамедијскипросторфор
сираонекојисеуклапајуустремљењакојимајеонодређен.
Садругестране,начиннакојиверскезаједницеиљудикоји
их представљају наступају у медијима потпуно је у скла
дусатимстремљењима.Разлоговомејеочевидан:њихово
друштвенопозиционирањеимоћкојусузадобиле(и)упе
риодунакон„падакомунизма”употпуностијеузависности
одописанихполитичкихпроцесаиинтересакојииходре
ђују.Притом,изразитопасиванодносупогледуприхватања
одговорности за друштвену кризу кореспондира изразито
активномприступуупогледуакумулирањамоћинаполи
тичкимпитањимакојасусасвимванњиховихкомпетенци
ја.Но,оноштоутомпогледупредстављанајвећуопасност
јеакутнинедостатаккритичкогпромишљањаоовимпро
блемимакојинеопходнипросторздравекритикепрепушта
баналноммедијскомполивању катраноми перјем које, да
гротескабудепотпуна,честоподразумеваиактивноучешће
људиизнајвишихверскихструктура,какопасивно,такои
активно.Притом,скрећемпажњудасеовапасивност,чак
и када је заистапасивност,неможеузетикаооправдање;
умедијскомпростору и ћутање има значење произведено
интерпретативнимоквиромкојигаодређује25.

Накрају,неопходнојепоставитипитањепостојилиначин
дасествариубилокојемсмислупромене?Разумесе,кадаје
упитањумотивација,сваконастојањеутомправцупосле
дицајеосећањаелементарнељудске,патакоидруштвено

августа 2018.,  http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.
html:739048CrnogorkapregazilaverenikeizSrbijeuBecicima;С.Ђ.(18.
јул2018)Црнасерија:Заседамсатинацрногорскимпутевимапогину
лодвојеСрба,Ве чер ње но во сти,приступљено15.августа2018.,http://
www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:738907CRNASERIJAZasedam
satinacrnogorskimputevimapoginulodvojeSrba.

25Када јеупитањуСПЦ,отомевишеу:Милићевић,В.иМатовић,М.
Црква,медијиимедијскаписменостуСрбији:Какофункционишеин
терпретативни оквир?, у:Ме ђу на род на кон фе рен ци ја: Срп ска Пра во
слав на Цр ква у штам па ним ме ди ји ма 2003–2013,Београд,2021.окто
бар2015,Зборникрадова,приредиоВукашиновић,В.(2015),Београд:
МонсХемус,стр.3846;Милићевић,В.иМатовић,М.Цркваимедији:
пастирскапраксаимедијскаписменостуСрбији,у:Срп ска Пра во слав
на Цр ква у штам па ним ме ди ји ма 20032013  Библиографија, том 3:
НИН – Вре ме;Уводуанализубиблиографијомобрађенеграђе,прире
диоВукашиновић,В.(2015),Београд:МонсХемус,2015,стр.107116.
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политичке одговорности, која се мора претпоставити, ма
коликојереалностдоводилаупитање.Утомсмислусена
лазимоудомену вере, алинерелигијске вере26; упитању
је управо простормогућег и неопходног консензуса акте
ракојипредстављајуразличитеинтелектуалне,културнеи
духовнетрадицијеипозиције.

Конкретно,кадасумедијиупитању,држимдајенајважније
неизгубитиизвидаоноштојеуподтекстуцелокупнепрет
ходнерасправе,наиме,дасеоњиманеможемислитикао
осфериљудскеделатностикојајепосебиразумљива,која
имасопственаначелаициљеве.Уконачном,самаречме диј 
на то најдиректније указује. In me dio је оношто је у сре
диштусвега,односно,измеђусвих,оноштосетичесвих,
што је јавно; аme di um, следствено томе, може бити сама
чињеницасаопштавањаопштегпојединцуилипаконошто
илионочи месесаопштава,оноштопо сре ду је27.Ускладу
сатим,по сто ја ње медијамораупотпуностибитиодређено
двамаентитетимадруштвеногпроцеса:општимилијавним,
тј.онимштосесаопштава,ипојединачним,тј.онимкомесе
саопштава,ашто,повратно,својимделовањемучествујеу
конституисањујавног.Насупроттоме,савременимедијии
медијскепраксеимајутенденцијудапрогутајуобаоваен
титетаусимулакрумуреалностикојипроизводе.Наиме,не
производесесамоинформације,тј.исти не, већсепрозводе
(илире про ду ку ју) и информацијске илимедијске потребе.
Утомсмислу јенеопходноизаћиизвандомашајамедија28
како би се артикулисали и остварили циљеви који бимо
глипроменитиситуацијуупросторуодређеномњима.За
то заједнице и установе, а пре свега тога појединци, чији
садржајисмисаоупотпуностинисуиси са лимедијиимају
одговорностзадруштвоуцелини,укључујућиимедије,а
никако само за сопствене домене који су и самиизједени
посвемашњомкорупцијомимогу се сачувати самонасто
јањима која превазилазе њихове границе29. Држим да се

26Премда таква позиција свакако нужно не искључује религијско
веровање.

27Упоредити:Lewis,C.T.andShort,C.(1891)A New La tin Dic ti o nary,Ox
ford:AttheClarendonPress,р.1125.

28Разумесе,извандомашајадоминантнихилиma in stre amмедија, јер је
у коначном сваки вид друштвене комуникације медијски у најширем
смислу.

29Када је упитању тзв. регионалниконтекст, сваконастојањеуправцу
изградњекултуредијалога,собзиромнадогађајеизнајновијеисторије,
узалуднојеуколиконеподразумеваираднасуочавањусапрошлошћуи
изградњизаједничкекултуресећања,штоумедијимаготовоупотпуно
стиодсуствује.Утомсмислу,замисаоди ја ло шке кул ту реуконкретном
случајуинтегришеизаједништвоукултурисећања.



94

ВУКАШИН МИЛИЋЕВИЋ

јединонатемељуовеодговорностиможеградитинесамо
културадијалога,већдијалошкакултурачије јепостојање
предусловсвакогпокушајадасе спречиостварењеразли
читих дистопијских сценарија, а за шта могућности сва
когаданарасту.Савремене техникеразменеинформација,
упркос свим злоупотребама о којима je било речи, у том
смислупредстављајуогроманпотенцијалкојисеникаконе
смезанемарити.
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Abstract

Thisarticleanalysestheconceptofthecultureofdialogueinregardto
threeaspects:thebroadestpoliticalandhistoricalcontext;thepotential
whichIfindChristiantheologicalthoughthasinthisregardandwhich
isusuallynotevident in thepublicdiscourse;andtheactualpractice
ofthecultureofdialogueinthedominantframedefinedbythemedia.
Myfinal aim is to reconsider the concept of the culture of dialogue
in perspective of its possible openness towards the concept of the
dialogicalcultureorcultureasdialogue,whichmaybemuchbroader
anddeeperintermsofphilosophicalandanthropologicalpotencyand

relevance.
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