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Сажетак
Две хи ља дe го ди на ре ли ги ја, по ли ти ка и пра во су, ма ње-ви ше, 

успе шно функ ци о ни са ли у окви ру ан тич ких, фе у дал них или мо дер них 
др жа ва. Да нас, од но сно у по след њих два де сет го ди на, до шло је, под 
ути ца јем но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, до про ме не кла сич них 
кон це па та те ри то ри је, су ве ре ни те та, др жа ве, мо ћи, итд. До шло је 
до ства ра ња сај бер про сто ра, јед ног пот пу но но вог и гло бал ног окру-
же ња у ко ме ре ли ги ја, по ли ти ка, и пра во тре ба да на ђу сво ју но ву уло гу 
и сво је но во ме сто. Умре жа ва ње вер ни ка и ши ре ње ве ре пу тем ин-
тер не та, on-line по ли тич ка ко му ни ка ци ја, но ви ме ди ји и по ли тич ка 
мо би ли за ци ја, ин тер нет и тра спа рент ност по ли ти ке, као и ути цај 
но вих не за ви сних ме ди ја на по ли ти ку /Wi ki le aks/ пи та ња су ко ја иза-
зи ва ју па жњу струч не и ши ре јав но сти. Но ви сај бер свет до но си низ 
но вих мо гућ но сти за ре ли ги ју, по ли ти ку и пра во, али до но си и мо гућ но-
сти огра ни че ње и угро жа ва ња људ ских сло бо да и пра ва у име ре ли ги је, 
по ли ти ке, и пра ва. Не ста ја ње све та ко га смо по зна ва ли и на ста нак 
но вог сај бер све та до но си нам пу но ди ле ма на ко је мо ра мо на ћи пра ве 
од го во ре.

Кључнеречи: ре ли ги ја, по ли ти ка, пра во, сај бер свет, ин тер нет, 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

1.Увод
Под ути ца јем раз во ја но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја све 

дру штве не по ја ве су би ле при си ље не да се про ме не и при ла го де. Ре ли
ги ја ни је пред ста вља ла из у зе так, већ је, као и по ли ти ка и пра во, на сто
ја ла да се што бо ље по зи ци о ни ра у сај бер све ту. Мо гућ ност при су ства 
ду хов не ре чи у не пре глед ном сај бер про сто ру био је иза зов ко јем при
пад ни ци раз ли чи тих ре ли ги о зних гру па ни су мо гли да одо ле. По ја вом 
дру штве не мре же мо гућ ност ши ре ња ре ли гиј ских уве ре ња још ви ше 

1 На уч ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град (dprlja@yahoo.com).
2 Спољ ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град (andrej84_4@hotmail.com).
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се по ве ћа ла па је ко ри шће ње сај бер про сто ра у ре ли гиј ске свр хе по ста
ло при хва ће но од ве ћи не ре ли гиј ских за јед ни ца. 

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је3 ме ђу оста лим пра ви ма и сло бо да ма 
јем че се и вер ска пра ва и сло бо де. Чла ном 43. Уста ва 

„Јем чи се сло бо да ми сли, са ве сти, уве ре ња и ве ро и спо ве
сти, пра во да се оста не при свом уве ре њу или ве ро и спо ве сти или 
да се они про ме не пре ма соп стве ном из бо ру.

Ни ко ни је ду жан да се из ја шња ва о сво јим вер ским и дру гим 
уве ре њи ма.

Сва ко је сло бо дан да ис по ља ва сво ју ве ру или убе ђе ње ве ро и
спо ве да ња, оба вља њем вер ских об ре да, по ха ђа њем вер ске слу жбе или 
на ста ве, по је ди нач но или у за јед ни ци с дру ги ма, као и да при ват но или 
јав но из не се сво ја вер ска уве ре ња.

Сло бо да ис по ља ва ња ве ре или уве ре ња мо же се огра ни чи ти за
ко ном, са мо ако је то нео п ход но у де мо крат ском дру штву, ра ди за шти те 
жи во та и здра вља љу ди, мо ра ла де мо крат ског дру штва, сло бо да и пра
ва гра ђа на за јем че них овим Уста вом, јав не без бед но сти и јав ног ре да 
или ра ди спре ча ва ња иза зи ва ња или под сти ца ња вер ске, на ци о нал не 
или ра сне мр жње.

Ро ди те љи и за кон ски ста ра о ци има ју пра во да сво јој де ци обез
бе де вер ско и мо рал но обра зо ва ње у скла ду са сво јим уве ре њи ма.“

При том је ре ли гиј ско уве ре ње јед но од основ них људ ских пра
ва га ран то ва но чла ном 9 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра
ва и основ них сло бо да ко ји гла си:

„Члан 9 Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти
1 Сва ко има пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве

сти; ово пра во укљу чу је сло бо ду про ме не ве ре или уве ре ња и сло бо ду 
чо ве ка да, би ло сам или за јед но с дру ги ма, јав но или при ват но, ис по
ља ва ве ру или уве ре ње мо ли твом, про по ве ди, оби ча ји ма и об ре дом.

2 Сло бо да ис по ве да ња ве ре или убе ђе ња мо же би ти под
врг ну та са мо оним огра ни че њи ма ко ја су про пи са на за ко ном и 
нео п ход на у де мо крат ском дру штву у ин те ре су јав не без бед но сти, 
ра ди за шти те јав ног ре да, здра вља или мо ра ла, или ра ди за шти те 
пра ва и сло бо да дру гих.“4

3 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни Гла сник РС, бр. 98/2006.
4 Са вет Евро пе, Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо

да, 4. но вем бра 1950, Рим.
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Устав не и ме ђу на род не га ран ци је вер ских сло бо да од но се се 
сва ка ко и на сај бер про стор. Да нас се у ери ди ги тал ног до ба ме ђу тим 
сај бер про стор ко ри сти и у по ли тич ке свр хе са ре ли гиј ском ко но та ци
јом. Сло бо да го во ра и сло бо да из ра жа ва ња на ин тер не ту омо гу ћа ва 
ши ре ње вер ских про по ве ди. Ипак се сло бо да го во ра у јав но сти нај
че шће при ка зу је као ап со лут на сло бо да ко јој се не мо же при го ва ра ти. 
Сло бо да из ра жа ва ња та ко ђе пред ста вља та ко ђе основ но људ ско пра во. 
Овим људ ским пра вом се у мо дер ном ди ги тал ном до бу ма ни пу ли ше 
пре све га у кон тек сту пра ва на сло бо ду го во ра на ин тер не ту и из ра жа
ва ња из ра же ном у чла ну 10 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да. Ма ни пу ла ци јом сло бо де го во ра до ла зи се 
до охра бри ва ња ра си стич ких еле мен та и рас пи ри ва ња на ци о нал не и 
вер ске мр жње и не то ле ран ци је у дру штву.

„Члан 10 Сло бо да из ра жа ва ња
1 Сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. Ово пра во 

укљу чу је сло бо ду по се до ва ња соп стве ног ми шље ња, при ма ња 
и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и 
без об зи ра на гра ни це. Овај члан не спре ча ва др жа ве да зах те
ва ју до зво ле за рад те ле ви зиј ских, ра дио и би о скоп ских пред у
зе ћа.

2 По што ко ри шће ње ових сло бо да по вла чи за со бом ду
жно сти и од го вор но сти, оно се мо же под врг ну ти фор мал но сти ма, 
усло ви ма, огра ни че њи ма или ка зна ма про пи са ним за ко ном и нео
п ход ним у де мо крат ском дру штву у ин те ре су на ци о нал не без бед
но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та или јав не без бед но сти, ра ди 
спре ча ва ња не ре да или кри ми на ла, за шти те здра вља или мо ра ла, 
за шти те угле да или пра ва дру гих, спре ча ва ња от кри ва ња оба ве
ште ња до би је них у по ве ре њу, или ра ди очу ва ња ауто ри те та и не
при стра сно сти суд ства.“5

Сва ова пра ва се по ста вља ју као ка мен те ме љац европ ских, од
но сно „за пад них вред но сти“, док то ле ран ци ја и по што ва ње вред но сти 
ко је су при ву кле ве ли ки број ими гра на та и ко је су кључ не у мул ти кул
ту рал ним дру штви ма се про мо ви шу као ком про мис. По др жа ва ње пра
ва на без раз ло жно вре ђа ње, без би ло ка квог осе ћа ја од го вор но сти ко ји 
би тре ба ло да пра ти сло бо ду из ра жа ва ња је у ре ли гиј ском кон тек сту 
ве о ма опа сно. Мо же се ви де ти и из по ме ну тих чла но ва кон вен ци је, али 
и из Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, да ова пра ва ни по што ни су ап со лут на  у 
ве ћи ни зе ма ља по сто је и за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше го вор мр жње, шти

5 Ibid.
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ти при ват ност и кри вич но од го ва ра за увре ду и кле ве ту и на тај на чин 
је за пра во сло бо да го во ра огра ни че на.6

Упра во гра ни це у оства ри ва њу и су ко би ових људ ских пра ва, као 
и про це на ко је људ ско пра ва пре те же у сај бер про сто ру су про бле ма тич
не. Дру гу про бле ма ти ку пред ста вља сам сај бер про стор ко ји те ри то ри
јал но ни је огра ни чен та ко да се пи та ње над ле жно сти мо же по ста ви ти 
као ме ро дав но, где пра во до би ја при ме ну са мо по те ри то ри јал ном прин
ци пу. Уко ли ко уоп ште и до ђе до прав не про це не слу ча ја, а при том за кон
ски про бле ма ти ка ни је ре гу ли са на, про це на ко је људ ско пра во пре те же 
се мо же уста но ви ти је ди но од слу ча ја до слу ча ја. Игра ње са вер ским осе
ћа њи ма до при но си рас пи ри ва њу ра сне, на ци о нал не мр жње, а у крај њем 
ефек ту во ди до отво ре них су ко ба и ра то ва. Ма ни пу ли са ње чи ње ни ца ма 
и вре ђа ње вер ских сим бо ла, об ре да и обе леж ја за рад по ли тич ких по е на 
пред ста вља је дан од нај е фи ка сни јих и нај под му кли јих ме то да сај бер ра
то ва ња пу тем ин тер не та. При том се од ре ђе на вер ска за јед ни ца ме диј ски 
ста вља на стуб сра ма, а као ре зул тат по сти же отво ре ни су коб и ши ри не
тр пе љи вост и мр жња ме ђу на ро ди ма и дру гим ре ли ги ја ма.

Пра во и прав на за шти та у овом кон тек сту на ме ђу на род ном ни
воу не по сто је у пу ном оби му, по што се по ме ну та Европ ска кон вен ци ја за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да од но си ис кљу чи во на пра во 
по је ди на ца пре ма др жа ви у оства ри ва њу пра ва. Сто га би, као лич но пра
во, сва ко по је ди нач но мо гао да ту жи др жа ву за ус кра ћи ва ње истог пра ва. 
Ову кон вен ци ју је на ме ђу на род ном пла ну при хва ти ло све га 46 др жа ва, 
те је обим оства ри ва ња прав не за шти те бит но огра ни чен.7 Про бле ма ти
ка ко ја се ја вља у по ли тич ком кон тек сту ве за на је пре све га за др жа ве, 
на ци је, вер ске гру пе, а ту пра во у сај бер про сто ру гу би сво ју те ри то ри
јал ну над ле жност, по ста је над на ци о нал но и у но ви је вре ме се ру ко во ди 
прин ци пом си ле. Сто га зло у по тре ба мо дер них тех но ло ги ја у по ли тич
ком кон тек сту до во ди нај че шће до отво ре них тзв. за мр зну тих су ко ба или 
бру тал них ра то ва, ко ји че сто укљу чу ју и те ро ри стич ке на па де.

2.Употребарелигијеусајберпростору
Су о чив ши се са но вим мо гућ но сти ма раз ли чи те ре ли гиј ске 

гру пе ре а го ва ле су на раз ли чи те на чи не. Не ки су од мах по че ли да 
ко ри сте сај бер про стор ка ко би про ши ри ли свој ути цај и ка ко би 

6 „Islam i slo bo da go vo ra: Šta je ta ko smi je šno?“, https://www.cen zo lov ka.rs/mi slje nja/
islam-i-slo bo da-go vo ra-sta-je-ta ko-smi je sno/, 27.04.2015.

7 http://sr.wi ki pe dia.org/sr-el/ Европ ска_кон вен ци ја_о_људ ским_пра ви ма, 30.04.2015.
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сте кли што ве ћи број след бе ни ка, дру ги су се упла ши ли од сај бер 
про сто ра, па чак су за бра њи ва ли ње го во ко ри шће ње све штен ству и 
мо на штву, а тре ћи су на сто ја ли да зло у по тре бе сај бер про стор на 
раз ли чи те на чи не, али пре све га у ци љу на но ше ња ште те њи хо вим 
„не при ја те љи ма“.

2.1.Папскадржаваикоришћењеинтернета
идруштвенихмрежа

Ко му ни ка ци ју пу тем ин тер не та за по чео је на Тви те ру па па Бе
не дикт XVI де цем бра 2012. го ди не и то на 8 је зи ка: ен гле ском, шпан
ском, ита ли јан ском, фран цу ском, не мач ком, пор ту гал ском, арап ском, 
пољ ском и ла тин ском. На след ник па пе Бе не дик та XVI, па па Фра ња, 
ко ри сти Тви тер на лог @pon ti fex за ко му ни ка ци ју са вер ни ци ма и тре
нут но има 12 ми ли о на след бе ни ка. По ред овог про фи ла па па има и сво
ју Феј сбук стра ни цу за обра ћа ње вер ни ци ма.8

По гла вар ри мо ка то лич ке цр кве ко му ни ци ра и пу тем Гугл че та 
са вер ни ци ма. Не дав но је па па че то вао пре ко Гугл Хен га у та (Go o gle 
Han go uts) са де цом из це ло га све та. Циљ овог на чи на ко му ни ка ци је је 
да Ка то лич ка цр ква по вра ти по ве ре ње јав но сти, а по себ но да омо гу ћи 
ин тер ак ци ју са омла ди ном.9 

News.va пред ста вља је дин стве ну веб ло ка ци ју на ко јој се ну ди 
са др жај по ве зан са Ва ти ка ном. По сто ји и ин тер нет пор тал са истим на
зи вом, ко ји из ме ђу оста лог ну ди фо то гра фи је, ви део и аудио за пи се ви
со ког ква ли те та, као и дуг ме за чи та ње нат пи са на Тви те ру. На овом 
пор та лу се мо гу та ко ђе на ћи и: ве сти ва ти кан ске но вин ске аген ци је Фи
де (ра ди се о ве сти ма и ин фор ма ци ја ма о ми си о нар ским ак тив но сти ма 
Ка то лич ке цр кве ши ром све та), при ступ ча со пи су L’Os ser va to re Ro ma no 
(но вин ски лист Све те Сто ли це, ко ји пра ти јав не ак тив но сти па пе, об
ја вљу је зва нич не до ку мен те и члан ке нај ви ших све ште ни ка), при ступ 
кан це ла ри ји за ме ди је Све те Сто ли це, при ступ ва ти кан ској слу жби за 
ин фор ма ци је (но вин ска аген ци ја ко ја об ја вљу је зва нич не ин фор ма ци је 
о Ма ги сте ри ју му и па сто рал ним ак тив но сти ма па пе и Рим ске ку ри је). 

News.va је дру га чи ја веб ло ка ци ја у од но су на дру ге веб ло ка
ци је Ва ти ка на. Глав на веб стра ни ца www.va ti can.va та ко са др жи ар хи ве 

8 „Pa pa Fra nja otva ra stra ni cu na Fej sbu ku“, http://www.tvbest.rs/34996-pa pa-fra nja-
otva ra-stra ni cu-na-fej sbu ku, 22.04.2015.

9 A. Ta dić, „Saj ber Pa pa pri ča s de com pre ko Gu gla“, http://be ta.in for mer.rs/ve sti/
svet/1638/SAJ BER-PA PA-Pri ca-s-de com-pre ko-Gu gla, 22.04.2015.
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па пи них до ку ме на та и до ку ме на та ка то лич ке цр кве, го во ре, про по ве ди, 
ин фор ма ци је о др жа ви Ва ти кан, пред сто је ћим до га ђа ји ма, увид у Тај не 
ар хи ве Ва ти ка на.10

Ко му ни ка ци ја пу тем дру штве них мре жа и ак тив но сти у сај бер 
про сто ру од стра не Ва ти ка на су у окви ру кон кла ве би ле за бра ње не. 
Кон кла ва (лат. con cla ve, под кљу чем) пред ста вља по сту пак за из бор 
но вог па пе. У окви ру по ступ ка ко ји се већ ве ко ви ма оба вља по сто ји 
пра ви ло ex tra om nes или на по ље сви ма, ко ји не при па да ју кар ди нал
ском из бор ном ко ру. По што се из го во ри ex tra om nes, кар ди на ли за тва
ра ју Сик стин ску ка пе лу и изо лу ју је од све та. Тре ба има ти у ви ду да 
до са да ни је успе ва ла да се одр жи пот пу на тај ност ка да у по ступ ку 
кон кла ве уче ству је 115 кар ди на ла. Због раз во ја но вих тех но ло ги ја и 
бр зи не про то ка ин фор ма ци ја би ло је по треб но овај део за бра не про ши
ри ти и на сај бер про стор. Та ко је у окви ру из бо ра за но вог па пу 2013. 
го ди не, кар ди нал Тар чи зио Бер то не, за ду жен за без бед ност кон кла ве, 
пред у зео све ме ре ка ко би се ово ве ков но пра ви ло ис по што ва ло. Сто га 
је уве де на за бра на ко му ни ка ци је са би ло ким ван кон кла ве, осим у из
у зет но по себ ним и ур гент ним при ли ка ма. Кар ди на ли ма је за бра ње но 
то ком из бор ног ри ту а ла ко ри шће ње сва ког об ли ка ко му ни ка ци је (мо
бил ни те ле фо ни, ком пју те ри, ви деока ме ре, ра ди ја, те ле ви зи је, чи та ње 
но ви на).11 За бра ње не су би ле по пр ви пут и ак тив но сти у сај бер про сто
ру, као и дру штве не мре же. Не ко ли ко кар ди на ла, ко ји су на ста ви ли да 
ко ри сте Тви тер би ли су упо зо ре ни да то не чи не.12

2.2.Православнецрквеикоришћењеинтернета
идруштвенихмрежа

Су прот но Ва ти ка ну, ка нон ски не при зна та Ма ке дон ска пра во-
слав на цр ква је за бра ни ла све штен ству и мо на штву да ко ри сти Фејс
бук.13 Овом при ли ком је за пре ће но и санк ци ја ма про тив оних ко ји се 
о ову за бра ну оглу ше. На ро чи то је стро го ка жњи во из но ше ње лич них 

10 „I pa pa ko ri sti Twit ter“, http://www.itve sti.in fo/2011/06/i-pa pa-ko ri sti-twit ter.html, 
22.04.2015.

11 Овом при ли ком су по ста вље ни и ла жни по до ви са угра ђе ним елек трон ским оме
та чи ма ко ји бло ки ра ју све зву ко ве. Те пи си су по диг ну ти и пре гле да ни да би се уста
но ви ло да не ма при слу шних спра ва. Та ко ђе су пре гле да ни и ка на ли за до вод ва зду ха, 
елек тро ин ста ла ци је, си ја лич на ме ста, сла ви не, во до вод и ка на ли за ци ја.

12 B. Jak šić, „Hor he Ma rio Ber go lja: Pr vi La ti no a me rič ki pa pa u po sled njih 1300 go di na 
Ri mo ka to lič ke cr kve“, http://www.di plo ma ti ja.com/4837/news/4837/, 22.04.2015.

13 Ма ке дон ска пра во слав на цр ква се одво ји ла од Срп ске 1967. го ди не, али је оста ле 
пра во слав не цр кве у све ту до да нас ни су при зна ле.
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ста во ва пу тем Феј сбу ка. Је дан од пред ла га ча ове за бра не епи скоп Пе
тар ис ти че да ће на овај на чин вер ни ци би ти за шти ће ни од об ма њи ва ча 
и ма ни пу ла на та, зло у по тре ба, као и од уче ста лих но вих по ја ва по пут 
ис по ве да ња и ин тим них раз го во ра са мла ди ма. Ова за бра на је по ка за
ла и раз ли ке из ме ђу мла ђих и ста ри јих све ште ни ка, при че му се мла
ђи све ште ни ци за ла жу за упо тре бу дру штве них мре жа да би при ву кли 
мла де цр кви, ну де ћи им вер ску обу ку и са ве те.14 Ипак под при ти сци ма 
ли ца ко ја су би ла по го ђе на овом од лу ком Ма ке дон ска пра во слав на цр
ква је ову од лу ку опо зва ла и мо на си ма се са да до зво ља ва ко ри шће ње 
дру штве них мре жа Феј сбук и Тви тер. По вод за ре ви ди ра ње ове од лу ке 
је на ја вље на не по слу шност од стра не цр кве них ли ца, ко ја су би ла по
го ђе на пр во бит ном од лу ком. На чи ни ко ри шће ња дру штве них мре жа у 
слу жби цр кве би тре ба ло да бу ду на кнад но де фи ни са ни.

Мо на си Све те Го ре ће убу ду ће ко ри сти ти ин тер нет. Грч ка те ле
ко му ни ка ци о на ком па ни ја ОТЕ је из гра ди ла 6 ба зних ста ни ца на Ато
су пре ко ко јих ће мо на си ма би ти омо гу ће на ин тер нет ко му ни ка ци ја. 
Ус по ста вље на је Wi-max бе жич на мре жа, ко ја функ ци о ни ше пре ко со
лар не енер ги је, снаб де ва ју ћи се сун че вим зра ци ма. По сто је ма на сти ри, 
ко ји већ има ју ин тер нет при кљу чак. Про це њу је се да све га 1400 мо на ха 
са Ато са уме да ко ри сти ин тер нет, али ће убу ду ће у сва ком ма на сти ру 
мо ра ти да бу де бар не ко ли ко об у че них мо на ха ко ји уме ју да ко ри сте ин
тер нет. За ве ћу при ме ну мо дер них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја за ла же 
се Ца ри град ска па три јар ши ја под чи јом ју рис дик ци јом се на ла зи Све та 
Го ра. Глав ни раз лог ове ини ци ја ти ве је што се до не дав но ко му ни ка ци ја 
оба вља ла пу тем пи са ма.

Ма на стир Ле па ви на (при па да Епар хи ји за гре бач кољу бљан
ској Срп ске пра во слав не цр кве) је са бла го сло вом Ми тро по ли та Јо ва на 
на пра вио веб сајт, по мо ћу ко га се овај ма на стир обра ћа вер ни ци ма. Мо
на штво овог ма на сти ра сма тра да на овај на чин ши ри и бла го ве сти реч 
Бо жи ју. Том при ли ком се во де ре чи ма Ису са Хри ста ко ји је за по ве дио 
сво јим уче ни ци ма и њи хо вим след бе ни ци ма: „Иди те по све му све ту и 
про по ве дај те је ван ђе ље сва ком ство ре њу“. Сма тра ју да њи хов сајт има 
ми си о нар ски и ва се љен ски ка рак тер, по што по сто је тек сто ви и на ру
ском, ен гле ском, не мач ком, фран цу ском и грч ком је зи ку.

Игу ман ма на сти ра Ле па ви на Ар хи ман дрит Га ври ло ко ри сти и 
ко му ни ци ра са вер ни ци ма сва ко днев но пре ко свог Феј сбук про фи ла. 

14 „Pa pa odo bra va Fa ce bo ok dok ga Ma ke don ska cr kva za bra nju je!“, http://teh no lo gi ja.
me/pa pa-odo bra va-fa ce bo ok-dok-ga-ma ke don ska-crv ka-za bra nju je/, 22.04.2015.
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Ко ри сти и Скајп и та мо има 1308 кон та ка та. На Феј сбук про фи лу има 
5001 чла на и још 1344 оних ко је због огра ни че ња не мо же да при хва ти 
у Феј сбук гру пу. Због огра ни че ња је отво рио још је дан Феј сбук про фил 
на ко ме као јав на лич ност има 6324 кон так та. Овај број се сва ко днев но 
по ве ћа ва, по што ту огра ни че ња не ма. 

Пре ма ста ву овог ду хов ни ка ов де се ра ди о то ме да ин тер нет не 
слу жи као мо ли тва и не ма ли тур гиј ски ка рак тер, не го се ко ри сти ис
кљу чи во као ми си о нар ско, од но сно ве ро у чи тељ ско сред ство. Упо зна ју 
се исти не ве ре, утвр ђу је вер ско зна ње, раз ме њу ју ис ку ста ва и ми шље
ња на од ре ђе не ду хов не те ме. Ова вир ту ел на оку пља ња до во де по не
кад и до ре ал них су сре та у цр кви или не кој све ти њи. Па су та ко мно ги 
Феј сбук при ја те љи до шли да се лич но по кло не чу до твор ној ико ни Бо
го ро ди це Ле па вин ске, би ли на Све тој Ли тур ги ји и при че сти ли се. За
ни мљи во је и то да су не ки од њих у ма на сти ру, по што су се ме ђу соб но 
упо зна ли, од вир ту ел них по ста ли пра ви при ја те љи.15

На род је овог Ар хи ман дри та Га ври ла на звао вир ту ал ни ду хов
ник или сај бер ду хов ник, али и ин тер нет ду хов ник. Не ки су га при хва
ти ли с одо бра ва њем и до брим же ља ма, не ки са чу ђе њем, под сме хом. 
Чу ђе ње су по ка за ли углав ном озбиљ ни ји љу ди, а под сме ва ли су се не
ки из за ви сти. По др шку је до био од Вла ди ке Пор фи ри ја то ком пре но
са Све те Ли тур ги је у Са бор ној цр кви на ко јој је усто ли чен Па три јарх 
Ири неј. „Ова по др шка до при но си и то ме да љу ди дру гим очи ма при
хва те тех но ло шка до стиг ну ћа и ко ри сте их за ши ре ње ве ре пра во слав
не“, сма тра ар хи ман дрит Га ври ло. Кон такт са љу ди ма пу тем ин тер не та 
је њи хов пр ви ко рак до цр кве, а циљ је да ти исти љу ди при сту пе и 
ли тур гиј ском об ре ду.16

На рав но, упо тре ба ин тер не та и ње го вих сред ста ва у цр кве не 
свр хе има и сво јих кри ти ча ра. Та ко пре зви тер Оли вер Су бо тић (Ар хи е
пи ско пи ја бе о град скокар ло вач ка) сма тра да дру штве не мре же не тре ба 
да бу ду упо тре бља ва не у вер ске свр хе. Пре ма ње го вом ми шље њу глав
ни про блем су вир ту ел ност и вир ту ел ни иден ти те ти. Све ште но ли це ко
је уђе у тај про стор тре ба до бро да про ми сли о на чи ну свог де ло ва ња у 
ње му. Ово де ло ва ње сва ка ко не би сме ло да се све де на чист вир ту ел ни 

15 Отац Га ври ло је по ред овог ус пео пу тем ин тер нет ко му ни ка ци је да окре не мно го 
мла дих цр кви и па ро хи ји у Те сли ћу. Ар хи ман дрит Га ври ло (Вуч ко вић) на фо ру му 
Жи ве Ре чи Уте хе, http://www.po u ke.org/fo rum/to pic/7713-ар хи ман дрит-га ври ло-вуч-
ко вић-на-фо ру му-жи ве-ре/pa ge-41, 22.04.2015.

16 L. Sin đe lić Ni ko lić, „Raz go vor sa Ar hi man dri tom Ga vri lom o mo der nim teh no lo gi ja
ma“, http://ma na stir-le pa vi na.org/vi jest.php?id=5747, 22.04.2015.
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кон такт и те жњу да се по ти сне фи зич ки. Су бо тић је ми шље ња да и са ма 
чи ње ни ца да су се чла но ви од ре ђе не вер ске гру пе на ин тер не ту збли
жи ли па ра док сал на у од но су на жи ву ли тур гиј ску за јед ни цу. Он сма тра 
да је мо гу ће да од ре ђе ни број љу ди из вир ту ел ног до ђе на ли тур гиј ски 
об ред, али да по сто ји опа сност да ће би ти ве ћи број оних ко ји ће же ле ти 
да има ју са сај бер ду хов ни ци ма и да ље вир ту ел ни на чин ко му ни ка ци је.17

Кри ти чар упо тре бе ин тер не та, а пре све га Феј сбу ка, је и ар хи
е пи скоп Крит ски Ири неј, ко ји је ис та као: „Про грес и тех но ло ги ја су у 
на шем вре ме ну га ло пи ра ју. Тех но ло ги ја је дар Бож ји, али та ко ђе и од
го вор ност и прет ња у то ме ка ко и ко ли ко че сто је од го вор но ко ри сти ти. 
Лич но не знам о овом пи та њу, али ја пре по зна јем ње го ве опа сно сти – 
зло и скан да ле ко ји би мо гли до ћи до Цр кве, Ар хи е пи ско пи је и до свих 
ко ји га не раз бо ри то ко ри сте“. Сто га овај ар хи е пи скоп по ру чу је да се 
Феј сбук не ко ри сти за до бро Цр кве.

Не ки кри ти ча ри, пак, на упо тре бу ин тер не та и Феј сбу ка у вер
ске свр хе гле да ју као на „У име Оца, Си на и Све то га ду ха – En ter“. 

Про фе сор Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду Ди ми три је Ка
ле зић сма тра да је ре ли ги ја од нос из ме ђу љу ди, од нос из ме ђу чо ве ка и 
Бо га. У ди ги тал ној ин ду стри ји по сто ји ме ха нич ки од нос, од нос из ме ђу 
чо ве ка и ма ши не. Иако љу ди ве ру ју да нам ди ги тал на ко му ни ка ци ја 
ко ри сти у ус по ста вља њу ве за из ме ђу љу ди, не схва та ју, у ства ри, да су 
ти ме све оту ђе ни ји и уса мље ни ји. „Сва ко ко се обра ћа Бо гу пу тем ком
пју те ра мо же то да учи ни и на ли ва ди, у шу ми или на ули ци, али ни шта 
од то га не мо же да за ме ни уче шће на са мој све тој ли тур ги ји“.18

Ипак, тре ба има ти и у ви ду да „Сва ка ствар мо же би ти ко ри
шће на за до бро или ло ше. Ни је кри ви ца Феј сбу ка ако га не ки од нас ко
ри сте у свр ху соп стве не про мо ци је или са не мо рал ном на ме ном“, ка же 
Отац Па вле, ко ји је слу жио у Со лун ској епар хи ји.19

Не ки све ште ни ци, ко ји ко ри сте ин тер нет и дру штве не мре же 
има ју и са ве те за сво је ду хов не ко ле ге, ко је на овај на чин же ле да ши ре 
вер ске про по ве ди и вер ске вред но сти. 

Та ко све ште ник Игор Пре куп (све ште ник Естон ске пра во слав
не цр кве Мо сков ског па три јар ха та) из но си ко декс по на ша ња све ште

17 M. Ne delj ko vić, „Srp ska pra vo slav na cr kva i in ter net, Du hov nost na dru štve noj mre
ži“, Vre me, 5. maj 2011.

18 „Po pe, ajd’ na Fejs da laj ku ješ ‘tvit’“, http://www.no vi nar.de/2012/02/03/po pe-ajd-na-
fejs-da-laj ku jes-tvit.html, 27.04.2015.

19 D. Bla go je vić, „Ar hi e pi skop Krit ski o dru štve nim mre ža ma i sve šten stvu“, http://ma-
na stir-le pa vi na.org/vi jest.php?id=4960, 23.04.2015.
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них ли ца при ли ком ко ри шће ња Феј сбу ка. Пи та ње об ја вљи ва ња ко мен
та ра, фо то гра фи ја је не што са чи ме се све ште на ли ца у стар ту су сре ћу. 

Све ште ник Игор пред ла же да се ду хов на ли ца прет ход но упи
та ју, да ли су то нпр. фо то гра фи је или ко мен та ри, ко ји ма они же ле 
да се „ове ко ве че у свет ској па у чи ни“. Сто га би тре ба ло об ја вљи ва ти 
не што што ни је лич но, ин тим но или кле вет нич ко, не што „без трун
ке сум ње“. При ја те ље би оба ве зно тре ба ло пи та ти пре об ја вљи ва ња 
за јед нич ких фо то гра фи ја, по што ко мен та ри са ње у вер ском кон тек сту 
и са све штен ством ни је сви ма по жељ но. Ово се не од но си на сли ке 
јав них по вр ши на и град ских ули ца, као и на оне љу де ко ји су слу
чај но ушли у ка дар. У по гле ду фо то гра фи ја са жур ки, про сла ва и о 
то ме шта се на ла зи у ка дру, бит но је во ди ти ра чу на о са мој ка те го ри ји 
ме ста и то да ли се ра ди о ре сто ра ну, па бу, ка фи ћу. Не ки од ка дро ва 
те вр сте мо гу ка сни је би ти сра мот ни за све ште ни ка (нпр. слу чај на 
фо то гра фи ја по ред јав не ку ће, иако у из ло гу не ма об на же них де во ја
ка) и на ру ши ти му углед, те је по ста вља ње ова квих фо то гра фи ја на 
дру штве ним мре жа ма не по треб но.

Све ште ник Игор та ко ђе сма тра да је ње го ва Феј сбук стра ни ца 
ње го во лич но про стран ство у ко ме он мо же да ко му ни ци ра са ки ме 
же ли. По ред то га што мо же да од ре ди на ко ји на чин и са ким же ли да 
ко му ни ци ра, по ње го вом ми шље њу сва ки све ште ник мо ра по ве сти ра
чу на, ма кар то би ло и у нај у жем кру гу љу ди, да се не ко не са бла зни и 
да се не згре ши про тив све ти ње све штен ства. Овај ду хов ник ви ди јед
ну ве ли ку пред ност ко му ни ка ци је на дру штве ним мре жа ма, по што се 
ми сли мо гу офор ми ти ре чи ма и што по сто ји још и та ква ствар, као што 
је та ста ту ра. Док се „En ter“ не при ти сне, по сто ји мо гућ ност да се ре чи 
ажу ри ра ју и до ве ду у при хва тљив об лик. Увре де, уни жа ва ња и вул гар
ност не сме ју би ти до пу ште не.

У по гле ду по ли ти ке и ак тив но сти све ште ни ка на дру штве ним 
мре жа ма по треб но је по ве сти ра чу на. Уко ли ко се ра ди о по ли тич ким 
ди ску си ја ма, не сме би ти аги та ци је за не ко га од кан ди да та или пар
ти ју у це ло сти, и од бра на и су прот ста вља ње у ста во ви ма се тре ба у 
пот пу но сти спро во ди ти без вре ђа ња и без из но ше ња ла жи и кле ве та. 
Осу да не мо рал ног по на ша ња не ког по ли ти ча ра, или це лих за јед ни ца је 
по жељ на и од стра не све ште ног ли ца, ако се они за шти те од пре ва ре и 
опа сно сти од мо гу ћег не про ми шље ног са у че сни штва у злу.20

20 „Sve šte ni ci na in ter ne tu – mi ner gre ši sa mo jed nom“, http://ma na stir-le pa vi na.org/
vi jest.php?id=8400, 27.04.2015.
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Над зор над ин тер нет ак тив но сти ма тре ба да оста не у окви ру 
ре ли гиј ских за јед ни ца, ко је тре ба да пра те ак тив но сти сво јих све ште
них ли ца на ин тер не ту. Сто га би ја сно тре ба ло на пра ви ти раз ли ку у 
на чи ну исту па ња  да ли је у ду хов ну свр ху или при ват ну. У су прот ном 
би углед вер ске за јед ни це мо гао би ти бит но на ру шен, ако би све штен
ство исту па ло у при ват не свр хе. Ипак, пи та ње оправ да но сти и то да ли 
се од ре ђе на ли ца не мо рал но по на ша ју, не би тре ба ло да ути че на циљ 
де лат но сти и ак тив но сти пу тем ин тер не та. 

Уло га цр кве у ши ре њу иде ја и мо рал них вред но сти об у хва ти ла 
је и ин сти ту ци ју бра ка, а овом при ли ком се цр ква ја вља као по сред ник, 
а ин тер нет као по моћ но сред ство. На и ме, про је кат „хри шћан ског спа ја
ња“ по кре нут 2009. го ди не, ко ји је ор га ни зо вао пра во слав ни ин тер нет 
фо рум Po u ke.org на стра ни ци „Жи ве ре чи уте хе“ има за циљ упо зна ва
ње сло бод них љу ди ра ди бра ка (цр кве ног). Ад ми ни стра то ри овог веб 
сај та во де ра чу на о то ме на ка кав на чин се ко му ни ци ра, за бра ње ни су 
би ло ка кви об ли ци вул гар но сти, аван ту ра, а са ма стра ни ца за брач но 
по сре до ва ње је са кри ве на од јав но сти и по треб на је по себ на при ја ва да 
би се до ње до шло. Са ма стра ни ца је за са мо два да на од об ја вљи ва ња 
има ла чак 6.187 пре гле да. У Ру си ји по сто је та ко ђе слич ни сај то ви, а 
пре ма ре чи ма ад ми ни стра то ра циљ је да се љу ди ма омо гу ћи да се осло
бо де и да сви за јед но уђу у ли тур ги ју и пу тем ли тур ги је про на ђу свој 
иден ти тет.21

2.3.Исламикоришћењеинтернетаидруштвенихмрежа
Sa lam world се зо ве дру штве на мре жа, ко ја је на ме ње на му сли

ман ским вер ни ци ма из це ло га све та.
Иде ја по сто ја ња ове дру штве не мре же, ка ко ње ни осни ва чи ис

ти чу, је да ве ли ки број да на шњих му сли ма на уоп ште не ко ри сти дру
штве не мре же и не до зво ља ва сво јој де ци да уче ству ју на њи ма. Раз ло
зи за то су не при ме ре ни са др жа ји ко ји ма су дру штве не мре же пре пла
вље не.

Овај про је кат омо гу ћа ва му сли ма ни ма да не сме та но, без стра ха 
да ће се њи хо ва де ца су сре сти са не при ме ре ним са др жа ји ма, при сту па
ју дру штве ној мре жи. Ко му ни ка ци ја би тре ба ло да се омо гу ћи са це лим 
му сли ман ским um me tom (јед на за јед ни ца или за јед ни ца свих вер ни ка 

21 A. Me da ko vić, N. Ga vri lo vić, „Pro je kat hri šćan skog spa ja nja in ter net hit: Sajt za pra
vo slav no mu va nje!“, http://www.alo.rs/ve sti/ak tu el no/in ter net-hit-sajt-za-pra vo slav no-
mu va nje/37605, 24.04.2015.
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чи та вог ислам ског све та  um mat al-mu’mi min), а дру штве на мре жа по
себ ну па жњу по све ћу је при ват но сти. По ред то га је и му сли ман ка ма 
омо гу ће но не сме та но ко ри шће ње дру штве не мре же. Ме сеч ни бу џет 
ове дру штве не мре же из но си 1.400.000 до ла ра, а раз ло зи ова ко ви со ког 
бу џе та ле же у гло бал ном про јек ту. Сам про је кат по кре нуо је Ab dul va hid 
Niyazov уз по моћ нов ца ње го вих са рад ни ка.

Цен тра ла Sa lam worl da на ла зи се у Ис тан бу лу, где је за по сле но 
70 љу ди из 15 раз ли чи тих зе ма ља. Пред став ни штва се на ла зе у Мо
скви, Ка и ру, Ку а ла Лум пу ру, Џа кар ти, а од ско ра и у До хи.

Сам Ис тан бул је пре ма ре чи ма осни ва ча иза бран за цен тар, 
по што је он кул тур на пре сто ни ца ислам ског све та. Као ко смо по лит
ски цен тар у ње му се на ла зе ско ро сви пред став ни ци ислам ског све та. 
Niyazov по себ но ис ти че да је Ис тан бул био пре сто ни ца Осман ске др
жа ве, као и чи ње ни цу да су сви про јек ти кон со ли да ци је и мо дер ни за
ци је ислам ског све та до ла зи ли упра во из овог гра да.

Ре ислуле ма Ислам ске за јед ни це у БиХ др Му ста фа Це рић је 
зва нич но по др жао ову дру штве ну мре жу и ис та као да је „За му сли ман
ску омла ди ну у чи та вом све ту, укљу чу ју ћи и Бал кан, по треб но мо рал
но, си гур но и ко ри сно окру же ње на ин тер не ту. Дра го ми је да Sa lam-
world има циљ да оси гу ра та кво окру же ње.“22

2.4.Новетенденцијерегулисањасајберпростора
уконтекстурелигијскогизражавања

Не дав но је у аме рич кој са ве зној др жа ви Ин ди ја ни до нет за кон 
о ре ли ги ји (Re li gi o us Fre e dom Re sto ra tion Act), ко ји је до вео до ве ли ке 
ди ску си је о ис по ља ва њу ре ли ги је. Та ко се и шеф ком па ни је Епл Тим 
Кук из ја снио про тив ова квих за ко на у САД, по што по ње го вом ми шље
њу ови за ко ни дис кри ми ни шу хо мо сек су ал це. Пре ма ње го вим на во ди
ма ови за ко ни ру ше основ не прин ци пе САД и не пра вед ни су. За кон 
не на во ди до ду ше стрикт но хо мо сек су ал це, али омо гу ћа ва фир ма ма да 
од би ју да пру же услу ге му ште ри ја ма на осно ву ре ли ги о зног убе ђе ња. 
Та ко би нпр. ин тер нет про вај де ри мо гли да од би ју да за кљу че уго вор о 
ко ри шће њу услу га ве за них за мо бил ну те ле фо ни ју са хо мо сек су ал ци
ма, уко ли ко би то вре ђа ло њи хо во ре ли гиј ско до сто јан ство. Осим то га, 
за ми сли во је да се и пу тем ин тер нет по руџ би на по ја ви ова кав про блем 

22 „Osni vač dru štve ne in ter net mre že „Sa lam world“ po sje tio Bo snu i Her ce go vi nu“, 
http://www.ka le si ja.in fo/osni vac-dru stve ne-in ter net-mre ze-sa lam world-po sje tio-bo snu-i-
her ce go vi nu/, 28.04.2015.
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у прак си и да ли цу ко је је хо мо сек су ал не ори јен та ци је не бу де ис по ру
че на ро ба или пру же на услу га са по зи ва њем на овај за кон. Тим Кук је, 
ина че, кра јем 2014. го ди не јав но об ја вио сво је хо мо сек су ал но опре де
ље ње, а овом при ли ком је ис та као да он има ве ли ко по што ва ње пре ма 
вер ским сло бо да ма, али да ве ра и ве ро ва ње не би сме ло да во ди и да 
бу де ин стру мент дис кри ми на ци је. Сва ка фор ма дис кри ми на ци је је пре
ма ње му ло ша, а по го то ву за ком па ни је. Ова кав сли чан за кон по сто ји 
ина че и у 18 дру гих аме рич ких са ве зних др жа ва.23

У Ре пу бли ци Срп ској је на пра вљен пред лог За ко на о јав ном ре
ду и ми ру ко јим ће де фи ни ци ја јав ног ме ста би ти про ши ре на на ин тер
нет и дру штве не мре же. За пре ће не су ка зне до 1700 ма ра ка, па чак и 
за твор ске ка зне. Пре ма ми шље њу Ми ни стар ства за еко ном ске од но се 
и ре ги о нал ну са рад њу, а на кон уви да у про пи се ЕУ и ана ли зе од ре да
ба Пред ло га за ко на о јав ном ре ду и ми ру, ни је уста но вље но да по сто је 
из во ри пра ва ЕУ ре ле вант ни за пред мет уре ђи ва ња до ста вље ног пред
ло га, због че га у из ја ви о ускла ђе но сти ста ја ла озна ка „не при ме њи во“. 

Овај за кон ски пред лог је иза звао ве ли ку бу ру и осу ду на дру
штве ним мре жа ма, по што су ко ри сни ци Тви те ра и Феј сбу ка за бри ну ти 
да би спро во ђе ње овог за ко на зна чи ло огра ни че ње сло бо де го во ра. Мно
ги су се при том за пи та ли ка ко ће се спро во ди ти кон тро ла на пи са ног на 
овим дру штве ним мре жа ма, где ће би ти гра ни це и шта ће се то оце њи
ва ти као спор но или ка жњи во и на по слет ку ко ће за то би ти над ле жан.24

За кон о јав ном ре ду и ми ру је по чет ком фе бру а ра 2015. го ди
не усво јен, а Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске Дра
ган Лу кач ис та као је да овај За кон ни у јед ном чла ну не тре ти ра, ни ти 
за бра њу је би ло шта на дру штве ним мре жа ма и ин тер не ту. Пре ма ми
ни стру овај за кон уоп ште не спо ми ње дру штве не мре же и ин тер нет, а 
не ма ни за бра не из но ше ња ми шље ња и из ра жа ва ња и ис так ну то је да 
по ли ци ја не ће вр ши ти би ло ка кав про гон.25

Пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ми ло рад До дик је на звао „дре
кав ци ма“ оне ко ји кри ти ку ју усво је ни за кон ко јим се дру штве не мре же 
де фи ни шу као јав ни про стор. У Ре пу бли ци Срп ској пре ма ње му не ма 

23 „Ap pleChef Co ok warnt vor Ge set zen zur Re li gi on sfre i he it“, http://fu tu re zo ne.
at/di gi tal-li fe/ap ple-chef-co ok-warnt-vor-ge set zen-zur-re li gi on sfre i he it/122.301.984, 
22.04.2015.

24 „U za tvor zbog sta tu sa na Fa ce bo o ku i Twit te ru?“, http://www.infobijeljina.
com/1373_U-zatvor-zbog-statusa-na-Facebooku-i-Twitteru.html, 29.04.2015.

25 „Usvojen Zakon o javnom redu i miru“, http://www.banjalukalive.com/aktuelnosti/
usvojen-zakon-o-javnom-redu-i-miru.html, 30.04.2015.
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ни ка квих огра ни ча ва ња сло бо де го во ра, ме ђу тим не сме се зло у по тре
би ти ни шта, па ни би ло ко ји об лик ко му ни ка ци је. По ње го вим ре чи ма, 
у РС се не ра ди ни шта што већ ни је ви ђе но у не ким европ ским зе мља
ма. Ипак чи ње ни ца је да је Вла да РС усво ји ла аманд ман, ко јим је из
бри са на ка зна за тво ра за пре кр ша је учи ње не на дру штве ним мре жа ма. 
Ова кви пре сту пи ће се убу ду ће нов ча но ка жња ва ти.26

3.Политичкициљевиурелигиознојконотацијинаинтернету

3.1.Лажнаумрлицанаалбанскомјезику
По ли тич ка ко но та ци ја, од но сно спор око ру дар ског ком би на та 

Треп ча и ре ли гиј ско вре ђа ње џе на за на са хра ни и у пра во слав ној цр
кви, до го ди ло се у не дав ном на па ду при пад ни ка ал бан ске за јед ни це на 
ми ни стра у Вла ди Ко со ва Алек сан дра Ја бла но ви ћа. Том при ли ком као 
сред ство на па да на при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти упо тре бљен је 
Феј сбук, а на пра вље на је и ла жна умр ли ца на ал бан ском је зи ку. У умр
ли ци је на ја вље на са хра на и на тај на чин јав но увре ђе но ре ли гиј ско 
до сто јан ство не са мо ми ни стра Ја бла но ви ћа, већ и из ру га ва ње це ло
куп ном вер ском об ре ду и оби ча ју у тим при ли ка ма.

Пре вод са ал бан ског: „По што ва ни при ја те љи оба ве шта ва мо вас 
да је да на 1. 2. пре ми ну ло ПСЕ ТО. Пре ми нуо је слу чај но на ули ци. Опро 
штај на џе на за би ће одр жа на у пра во слав ној цр кви. Са хра на ће би ти одр

26 „Koga je to Dodik nazvao drekavcima?“, http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/469203/
Koga-je-to-Dodik-nazvao-drekavcima, 30.04.2015.
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жа на 3.2.2015.“, на во ди се у ла жној умр ли ци, об ја вље ној на стра  ни ци под 
на зи вом: „На ста вља ју се про те сти, Ја бла но вић на по ље, Треп ча је на ша! 
Као „ожа ло шће ни“ „пот пи са ни“ су Иса Му ста фо вић и Ха шим Та ћо вић.“27

По вод за ова кву вр сту увре де и ре ак ци је од стра не Ал ба на ца је 
то што је ми ни стар Ја бла но вић на звао „ди вља ци ма“ оне ко ји су ка ме но
ва ли ауто бус по што су на Бад ње ве че оне мо гу ћи ли ра се ље ним Ср би ма 
да оду у цр кву у Ђа ко ви ци. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да су у истом 
пе ри о ду про те сто ва ле и ал бан ске мај ке, ко је су из гу би ле сво је нај ми ли је 
то ком ра та на Ко со ву. Оне су про те ство ва ле ис пред цр кве, де мо крат ски 
и до сто јан стве но, ни су ни на па да ле, ни фи зич ки уз не ми ра ва ле. Од у ста
ле су од про те ста за то што су зло у по тре бље не у по ли тич ке свр хе.28

Ве ру ју ћи да је ми ни стар Ја бла но вић и њих све на звао „ди вља
ци ма“, по ро ди це жр та ва из Ђа ко ви це и ак ти ви сти су од мах на кон те из
ја ве ор га ни зо ва ли про те сте, по што су ми сли ли да је он те ре чи упу тио 
сви ма и ти ме по себ но увре дио мај ке жр та ва из Ђа ко ви це. Ја бла но вић 
се на кон ово га јав но из ви нио свим мај ка ма ко је су се овом при ли ком 
на шле увре ђе не.29

Сва ка ко са гле да ва ју ћи по ли тич ку ко но та ци ју ових ак тив но сти 
од стра не Ал ба на ца, мо же се за кљу чи ти да је пи та ње ру дар ског ком би
на та Треп ча и по вра так ра се ље них са Ко со ва и Ме то хи је, али и до би ја
ње по ли тич ких по е на ал бан ске опо зи ци је, био глав ни по ли тич ки по вод 
за вре ђа ње на ре ли гиј ској и на ци о нал ној осно ви. Ре зул тат је био по ли
тич ки, а то је де ста би ли за ци ја при ли ка и сме на ми ни стра Ја бла но ви ћа 
од стра не пре ми је ра Ко со ва Иса Му ста фе.30

3.2.ЕраИстрефи-Јутјубспот
Још је дан не дав ни слу чај вре ђа ња цр кве, ре ли ги је и на ци је ви

ђен је на Ју тју бу у спо ту Ал бан ке под име ном Ера Ис тре фи.31 У спо ту 

27 „Uvredljiva umrlica  Kampanja protiv Jablanovića na društvenim mrežama“, 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/531657/UVREDLJIVA-UMRLICA-Kampanja-protiv-
Jablanovica-na-drustvenim-mrezama, 23.04.2015.

28 „Jablanović: Nemam nameru da podnesem ostavku“, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/531659/Jablanovic-Nemam-nameru-da-podnesem-ostavku, 23.04.2015.

29 „Jablanović uputio izvinjenje majkama u Đakovici“, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/527808/Jablanovic-uputio-izvinjenje-majkama-u-Djakovici, 30.04.2015.

30 „Srpska lista: Mustafa da shvati da je glas Srba jednako važan“, http://www.blic.rs/
Vesti/Politika/531858/Srpska-lista-Mustafa-da-shvati-da-je-glas-Srba-jednako-vazan, 
23.04.2015.

31 Сцене спота из цркве почињу на 1.19 минуту и могу се видети на Јутјубу, https://
www.youtube.com/watch?t=147&v=yddX5MB9vig, 1.05.2015.
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ко ји под се ћа на вен ча ње, рад ња се се ли у Храм Хри ста Спа са ко ји се 
на ла зи у цен тру При шти не, где уче сни ци у спо ту, од ко јих не ки го ли 
или по лу го ли, у пот пу но про ме ње ном рит му игра ју и пе ва ју.32 Пе ва чи ца 
је об на же на као и оста ли чла но ви бен да. Она је об у че на у пот пу но про
вид ну оде ћу, са кр сти ћи ма на гру ди ма, док дру ги члан гру пе на го лом 
те лу има ис пи са не па ро ле на ен гле ском је зи ку: „Не по зи рај“, а ка сни је 
се по ја вљу је текст „Не бу ди сти дљив“. 

Иако су ко мен та ри да је ово об лик из ра жа ва ња и да је реч о 
аван гард ном бен ду би ли не ка од оправ да ња, ипак је ја сан по ли тич ки и 
вер ски мо тив ово га спо та. Ха шим Та чи је ова кву кам па њу на звао „ужа
сним де лом“ и про сто се сва ко од нас мо же за пи та ти, шта би се до го ди
ло да је ова кав или сли чан спот био сни мљен у не кој од при штин ских 
џа ми ја и ка сни је пу штен на дру штве не мре же. По вод за ову про во ка
ци ју је и по ли тич ки, по што Уни вер зи тет у При шти ни и раз не вла ди не 
и не вла ди не ор га ни за ци је во де кам па њу ко ја има за циљ укла ња ње и 
ру ше ње Хра ма Хри ста Спа са или ње го во пре тва ра ње у ме мо ри јал ни 
му зеј Ал ба на ца.33 

Не ки ме ди ји су ову Ал бан ку на зва ли ко сов ска Pussy Ri ot34, по
што је из во ђе ње, на чин, као и на зив хра ма иден ти чан слу ча ју ко ји се 
де сио у Ру си ји 2012. го ди не.

3.3.ФеминистичкипанкбендPussyRiot
Фе ми ни стич ки панк бенд Pussy Ri ot је то ли ко уз др мао ме ђу на

род ну јав ност, да су не ки овај слу чај на зва ли отва ра њем но вог „хлад
но ра тов ског по гла вља“. Три Ру ски ње су 21. фе бру а ра 2012. го ди не ма
ски ра не ушле у ол тар нај ве ће мо сков ске цр кве, цр кве Хри ста Спа са, и 
по спрд но ска чу ћи и за ди жу ћи сук њи це из ве ле панкмо ле бан „Све тој 
мај ци Бож јој, де ви ци Ма ри ји“ да оте ра Пу ти на и на ру га ле се ру ском 
па три јар ху Ки ри лу, ко ји је по звао по бо жни на род да гла са за Пу ти на.35 

32 Храм Христа Спаса у Приштини је у очајном стању. У Српској православној 
цркви важи правило да је храм, без обзира на то у каквом је стању, светиња, јер 
је у његове темеље положена повеља. У православљу нема десакрализације цркве: 
једном црква, заувек црква.

33 Ж. Ракочевић, „Голи људи, нужник и видеоспот у цркви“, http://www.politika.rs/
rubrike/Kultura/Goli-ljudi-nuznik-i-video-spot-u-crkvi.lt.html, 24.04.2015.

34 „Video: Kosovski Pussy Riot  Srpska pravoslavna crkva protiv bogohulnog spota 
Albanke“, http://www.jutarnji.hr/spc-protiv-bogohulnog-spota-albanke-istrefi/1201760/, 
30.04.2015.

35 Снимак спота са енглеским преводом се може видети на следећој страници 
https://www.youtube.com/watch?v=lPDkJbTQRCY, 1.05.2015.
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Овај ви деоклип са це лим на сту пом по ста вљен је на Ју тјуб. Ин те ре
сант но је и то да је овај ви део ма те ри јал пу штен баш пред из бо ре за 
пред сед ни ка др жа ве у Ру си ји. У за пад ним ме ди ји ма је ак ци ја у хра му 
Хри ста Спа са при ка за на као сло бо да го во ра и про гон Пу ти но вог ре
жи ма.

Па три јарх Мо скве и це ле Ру си је про клео је ак ци ју пан кер ки као 
блас фе ми ју: „Ђа во се сме је сви ма на ма... Не ма мо бу дућ ност ако до
зво ли мо ру га ње ве ли ким све ти ња ма, а не ки то ру га ње ви де као вр сту 
вр ли не, као из раз по ли тич ког про те ста, као при хва тљи ву ак ци ју и као 
бе за зле ну ша лу.“ Ина че ово ни је био пр ви пут да се Pussy Ri ot из ру гу је 
цр кви, по што је је дан пер фор манс већ из ве ден и пред цр квом Ва си ли ја 
Бла же ног на Цр ве ном тр гу.

Ксе ни ја Соб чак, „ру ска Па рис Хил тон“ је из ја ви ла не мач ком 
ли сту Bild: „Кри вич но про га ња ње тих де во ја ка ли чи на сред њо ве ков ни 
чин осве те. Сти дим се што се та ко не што до га ђа у мо јој зе мљи. Де фи
ни тив ну од лу ку по свој при ли ци не ће до не ти суд, не го ад ми ни стра ци ја 
пред сед ни ка.“ Не где је го во ри ла и о „пра во слав ном ше ри ја ту“.

Пу тин је по сле ин ци ден та ре као да то што су мла де пан кер ке 
ура ди ле ни је ле по, али да су на у чи ле лек ци ју, те да би „пре су да тре ба
ло да бу де бла га“, и да је то све ствар пра во суд них ор га на. Ру ски пред
сед ник сма тра да би се, на при мер, у Изра е лу да је та панк гру па на 
тај на чин упа ла у не ки храм „на шло до вољ но сна жних љу ди да им не 
до зво ли да оту да иза ђу“, а да бли же, на Кав ка зу, у слу ча ју да су упа ле у 
џа ми ју, „не би смо мо гли да их спа се мо“.36

Пре ма ми шље њу пред сед ни ка Ин сти ту та за са вре ме на ху ма ни
тар на ис тра жи ва ња Ан дре ја Мељ ко ва чин Pussy Ri ot је уда рац, тач ни је 
по ку шај да се уда ри на ауто ри тет цр кве, да се вер ни ци увре де и да се 
по ка же да пра во слав ни чо век ни је за шти ћен и да не мо же да од го во ри 
на не прав ду.

На та ли ја Јев до ки мо ва, се кре тар Са ве та пра во бра ни ла ца Санкт 
Пе тер бур га, сма тра да ово ни је пр ви пут да се де вој ке на ова кав на чин 
са панк гру пом оку пља ју, уз ви ку ју, пе ва ју и да се мно го омла ди не та ко 
по на ша. Ми шље ња је та ко ђе да на иден ти чан на чин тре ба осу ди ти и 
на ви ја че, ко ји по сле утак ми ца има ју слич но по на ша ње, са мо је чи ње
ни ца да се они не оку пља ју по цр ква ма, али да њи хо ве ак ци је на јав ним 
ме сти ма под јед на ко иза зи ва ју не за до вољ ство око ли не.

36 J. Hiršl, „Đavo u pankerskom ruhu“, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1066506, 
30.04.2015.
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Три ма ру ским пан кер ка ма се ни је су ди ло због увре де Вла ди ми
ра Пу ти на, већ због на па да на цр кву. Не ки вер ни ци ду тра жи ли спа љи
ва ње ве шти ца, бор ци за људ ска пра ва да се пу сте на сло бо ду, за пад ни 
ме ди ји згра жа ва ли су се над гу ше њем сло бо де го во ра у Ру си ји.

Де вој ке су на су ду ре кле да су оне ис ту пи ле про тив то га да чо
век ко ји се на ла зи на че лу цр кве оба вља све тов ну ствар, тј. аги ту је за 
јед ног од пред сед нич ких кан ди да та. По њи хо вим из ја ва ма је сход но 
Уста ву Ру си је цр ква одво је на од др жа ве. 

Суд је утвр дио да су ак ци је Pussy Ri ot има ле јав ни ка рак тер, 
као и да су по ступ ци, тер ми ни, сред ства, не при стој не ре чи, ко је крај ње 
оштро вре ђа ју људ ско до сто јан ство, по што се та мо не го во ри са мо о 
Пу ти ну и Па три јар ху, већ и о љу ди ма ко ји се бе сма тра ју пра во слав ним 
хри шћа ни ма.37 Ко нач но, На де жда То ло ко њи ко ва (22) и Ма ри ја Аљо хи
на (24) су осу ђе не на по 2 го ди не за тво ра, за кри вич но де ло „ху ли га ни
зма по так ну тог вер ском мр жњом“, за ко је је ина че пред ви ђе на мак си
мал на ка зна до се дам го ди на за тво ра. Тре ћа чла ни ца бен да Ека те ри на 
Са му це вич (30) је осу ђе на на услов ну ка зну и пу ште на из при тво ра у 
жал би на пр во сте пе ну од лу ку су да.38 Пре ма ста ву жал бе ног су да она 
ни је уче ство ва ла у „мо ли тви“ пред ол та ром, јер је би ла при ве де на 15 
се кун ди по ула ску у цр кву. Суд је ти ме узео у об зир по је ди нач ну од го
вор ност сва ке чла ни це бен да.

Осло бо ђе на чла ни ца бен да Ека те ри на Са му це вич (30) под не ла 
је ту жбу Европ ском су ду за људ ска пра ва у Стра збу ру оп ту жу ју ћи Ру
си ју да је на ру ши ла ње но пра во на сло бо ду го во ра (члан 10 Кон вен ци
је) и да ју је иле гал но за тво ри ла.39

Пре о ста ле чла ни це бен да Pussy Ri ot су ам не сти јом (ко јом је об
у хва ће но 10.000 љу ди) пред сед ни ка Ру си је Вла ди ми ра Пу ти на у де
цем бру 2013. го ди не пу ште не на сло бо ду. Чла ни це бен да сма тра ју да 
ова ам не сти ја не пред ста вља ху ма ни чин, већ да је свр ха то га чи сти 
пу бли ци тет, те да су мо гле, оне би је од би ле.40 Чла ни це бен да на кон 

37 „Округли сто Pussy riot: Злочин и казна“, http://www.vostok.rs/index.
php?option=btg_novosti&idnovost=26014#.VUHzSVIcRy0, 30.04.2015.

38 „Dvije članice Pussy Riota na putu u zatvor daleko od Moskve“, http://dnevnik.hr/vijesti/
svijet/dvije-clanice-pussy-riota-na-putu-u-zatvor-daleko-od-moskve.html, 30.04.2015.

39 „Oslobođena članica Pusssy Riota podnijela tužbu Europskom sudu za ljudska 
prava“, http://dnevnik.hr/vijesti/svijet/oslobodzena-clanica-pusssy-riota-podnijela-tuzbu-
europskom-sudu-za-ljudska-prava.html, 30.04.2015.

40 „Članice Pussy Riota na slobodi: 'Da sam mogla odbiti amnestiju, učinila bih to'“, http://
dnevnik.hr/vijesti/svijet/clanica-pussy-riot-marija-aljohina-pustena-na-slobodu---316513.
html, 30.04.2015.



ДраганПрља,АндрејДилигенски

683

пу шта ња из за тво ра по ру чу ју: „Ми и да ље же ли мо да ра ди мо оно због 
че га су нас и стр па ли у за твор. И да ље га же ли мо оте ра ти“.41

Ипак, иза све га очи глед но је да се ра ди о ге о по ли тич ким на па
ди ма на Ру си ју, пред сед ни ка и Ру ску пра во слав ну цр кву. То по твр ђу ју 
до га ђа ји ко ји су се до го ди ли за вре ме слу же ња за твор ске ка зне. Ак ци ја 
бен да Pussy Ri ot и њи хов на ред ни спот „Као у цр ве ном за тво ру“ у ко ме 
кри ти ку ју ру ску нафт ну ин ду стри ју, из вр шног ди рек то ра ру ске нафт не 
ком па ни је Ро сњефт Иго ра Се чи на и из ру гу ју се пред сед ни ку Ру си је Пу
ти ну и Ру ској пра во слав ној цр кви, пред ста вља ју јед ну ши ру ге о по ли тич
ку ди мен зи ју це ло куп не при че ве за не за овај слу чај.42 У спо ту се Пу тин 
при ка зу је као иран ски аја то лах, а пра во слав на цр ква и ре ли ги ја се по и
сто ве ћу ју са ре ли гиј ском прак сом у Ује ди ње ним арап ским еми ра ти ма. 
Та ко ђе, уче сни це спо та наф том пр ска ју пла кат са ли ком Иго ра Се чи на 
из Ро сњеф та, нај ве ћег ру ског пре ра ђи ва ча наф те. У спо ту су уче ство ва ле 
ма ски ра не ано ним не ак ти вист ки ње бен да, док је сам текст пе сме по те
као од за тво ре ни ца. Пу шта ње овог спо та, на мер но или не, ко ин ци ди ра и 
са зах те вом аме рич ког уз бу њи ва ча (eng. whi stler blo wer) Едвар да Сно у де
на за ази лом у Ру си ји. Сам на зив пе сме, од но сно ре чи „цр ве ни за твор“, 
мо гао би се од но си ти на СССР, пре ма схва та њу пор та ла rferl.org.

Пре ма ми шље њу из ра же ном на њи хо вом бло гу, чла ни це Pussy 
Ri ot су се за овај спот од лу чи ле, јер осе ћа ју то ли ку срџ бу на спрам ру
ске нафт не ин ду стри је, од но сно моћ ни ка у тој ин ду стри ји. При хо ди од 
нафт не ин ду стри је у тој зе мљи у 2012. го ди ни су из но си ли око 210 ми
ли јар ди до ла ра, али „са мо ру ски пред сед ник Вла ди мир Пу тин и не ко
ли ко ње го вих при ја те ља су ви де ли тај но вац и има ли ко ри сти од ње га“.43

3.4.ШарлиЕбдоиполитичкаманипулација
Ко ли ко је мо дер на про па ган да пу тем ин тер не та моћ но сред ство 

мо же се ви де ти и на при ме ру фран цу ског са ти рич ног ча со пи са Шар ли 
Еб до. Да овај лист не чи ни до бро ни јед ној на ци ји и ре ли ги ји, по ка зао 

41 „Pussy Riot: Mi i dalje želimo raditi ono zbog čega su nas i strpali u zatvor“, http://
dnevnik.hr/vijesti/svijet/pussy-riot-mi-i-dalje-zelimo-raditi-ono-zbog-cega-su-nas-i-
strpali-u-zatvor---317031.html, 30.04.2015.

42 Спот и фотографије се могу погледати на адреси: http://www.slobodnaevropa.org/
content/kritika-naftne-industrije-pusi-rajot/25048586.html, M. Nešić, „Novi spot benda 
Pusi rajot: Kritika naftne industrije“, 30.04.2015. 

43 „Pussy Riot imaju novu žestoku pjesmu o ruskim moćnicima“, http://www.klix.ba/
vijesti/svijet/pussy-riot-imaju-novu-zestoku-pjesmu-o-ruskim-mocnicima/130716118, 
30.04.2015.
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је и низ слу ча је ва об ја вљи ва ња ка ри ка ту ра, ко ји ма се вре ђа и исме ва 
ислам и про рок Му ха мед. У фе бру а ру 2006. лист је пре у зео 12 ка ри ка
ту ра ко је је об ја вио дан ски Ji lands po sten и ко је су та да иза зва ле ве ли ке 
про те сте му сли ма на ши ром све та. На ре дак ци ју ли ста је 2011. го ди не 
ба че на бом ба, по сле об ја вљи ва ња бро ја под на зи вом „С Му ха ме дом 
као глав ним и од го вор ним уред ни ком“. То ни је би ло до вољ но и ни је 
би ла до вољ на опо ме на ре дак ци ји ли ста Шар ли Еб до. Уз све то је и веб 
сајт ча со пи са, као и кам па ња за и про тив во ђе на пу тем дру штве них 
мре жа.44

У сеп тем бру 2012. го ди не ча со пис је об ја вио још ка ри ка ту ра 
Му ха ме да, на ко ји ма је про рок наг и у пор но граф ским или по ни жа ва
ју ћим по за ма.45 У исто вре ме су те кли про те сти због фил ма „Не ви ност 
му сли ма на“, сни мље ног у САД, у ко јем је Му ха мед та ко ђе исме јан.46 

4.Закључак
Сај бер про стор је омо гу ћио нов на чин сло бод ног из ра жа ва ња и 

ши ре ња вер ских иде ја. Вер ске за јед ни це по де ље не су око то га на ко ји 
на чин је нај бо ље ис ко ри сти ти сај бер про стор за ши ре ње вер ских иде ја, 
а не ке су чак и про тив то га да све ште ни ци ко ри сте сај бер про стор. Ко
ри шће ње сај бер про сто ра у ре ли гиј ске свр хе у свим вер ским за јед ни ца
ма да нас је уоби ча је на по ја ва. Раз ли ку ју се на чи ни и ме то ди ко ри шће ња 
за ко му ни ка ци ју уну тар вер ских за јед ни ца, из ме ђу вер ских за јед ни ца 
и из ме ђу вер ских за јед ни ца и јав но сти. На жа лост, зло у по тре бе пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња и ма ни пу ла ци ја вер ским осе ћа њи ма пу тем сај
бер про сто ра до во де до мон стру о зних по сле ди ца. На ове зло у по тре бе 
још увек ни су про на ђе ни од го ва ра ју ћи од го во ри. Је дан од на чи на да 
се из бег ну тра гич не по сле ди це је сте сва ка ко пре вен ци ја ма ни пу ла ци ја 
ши ре њем исти ни тих ин фор ма ци ја и обра зо ва њем при пад ни ка вер ских 
за јед ни ца, у сми слу ши ре ња иде ја то ле ран ци је и раз у ме ва ња и осу де 
ак тив но сти у сај бер про сто ру ко је пред ста вља ју зло у по тре бу пра ва на 

44 G. Čvorović, „Karikature proroka Muhameda u francuskom magazinu“, http://www.
novosti.rs/vesti/planeta.299.html:397624-Karikature-proroka-Muhameda-u-francuskom-
magazinu, 27.04.2015.

45 Колико су ове карикатуре заиста увредљиве види се из приложеног на веб страници 
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/524879/Ovo-su-karikature-Muhameda-zbog-kojih-je-danas-
ubijeno-12-ljudi, 27.04.2015.

46 „Ovo su karikature Muhameda zbog kojih je danas ubijeno 12 ljudi“, http://www.
blic.rs/Vesti/Svet/524879/Ovo-su-karikature-Muhameda-zbog-kojih-je-danas-ubijeno-12-
ljudi, 27.04.2015.
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сло бо ду из ра жа ва ња. На сву сре ћу ин тер нет и по ред свих по ку ша ја 
бло ка де ипак пру жа мо гућ ност да се по ред из ма ни пу ли са них ин фор
ма ци ја до ђе и до пра вих ин фор ма ци ја за раз ли ку од дру гих елек трон
ских ме ди ја, те ле ви зи је, ра ди ја итд., ко ји су под ди рект ним ути ца јем 
сво јих фи нан си је ра. Ши ре ње и про па ги ра ње по ли тич ких иде о ло ги ја 
уви је них у це ло фан ис по ља ва ња ре ли ги је и оста лих људ ских пра ва, 
пре или ка сни је до во ди до не са гле ди вих су ко ба и по сле ди ца, али се 
и на ру чи о ци ма истих вра ћа као бу ме ранг. Тре ба има ти у ви ду да све 
ре ли ги је про па ги ра ју до бро, а да се у име оства ри ва ња ре ли гиј ских ци
ље ва сва ко днев но вр ше нај стра шни ји зло чи ни. 

Да ли се ова по ру ка пра вил но раз у ме и ко ме за пра во све ово 
слу жи, пи та ња су на ко ја би пре све га свет ски ли де ри и ме ђу на род на 
за јед ни ца мо ра ли да аде кват но од го во ре. За јед нич ка ак ци ја ме ђу на род
не за јед ни це и по је ди них др жа ва нео п ход на је ка ко би се зло у по тре бе у 
сај бер про сто ру оне мо гу ћи ле, од но сно све ле на нај ма њу мо гу ћу ме ру.

Ипак чи ни се да ово све по нај ма ње има ве зе са ре ли ги јом, а да
ле ко ви ше са ге о по ли ти ком у пла шту ре ли ги је. Ма шта ми сли ли о сло
бо ди го во ра, сло бо ди вер ског из ра жа ва ња и ма ко је људ ско пра во ви ше 
за го ва ра ли, бо ја зан на кра ју ипак оста је да би смо СВИ МИ МО ГЛИ 
БУ ДЕ МО Шар ли или да про ђе мо као он!
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Summary
Two tho u sand years of re li gion, po li tics and law mo re or less suc-

cessfully ope ra ted wit hin the an ci ent, fe u dal or mo dern co un try. To day, 
espe ci ally in the last twenty years the re ha ve been, un der the in flu en ce of 
new in for ma tion tec hno lo gi es, chan ges to the clas si cal con cepts of the ter-
ri tory, so ve re ignty, sta te, po wer, etc. The re was a cre a tion of cyber spa ce, 
an en ti rely new and glo bal en vi ron ment in which re li gion, po li tics, and law 
ha ve to find a new ro le and new po si tion. Net wor king of be li e vers and spre-
a ding the fa ith thro ugh the in ter net, an on li ne po li ti cal com mu ni ca tion, new 
me dia and po li ti cal mo bi li za tion, in ter net and tran spa rency in po li tics, and 
the im pact of new in de pen dent me dia on po li tics / e.g. Wi ki Le aks / are is su es 
that are dra wing the at ten tion of pro fes si o nal and ge ne ral pu blic. The new 
cyber world brings a lot of new op por tu ni ti es for re li gion, po li tics and law, 
but al so brings op por tu ni ti es and thre ats to li mit hu man rights and fre e doms 
in the na me of re li gion, po li tics and law. The di sap pe a ran ce of the world 
that we knew and the emer gen ce of a new cyber world brings us a lot of di-
lem ma to which we ha ve to find the right an swers.

Keywords: re li gion, po li tics, law, cyber world, the In ter net, in for
ma tion tec hno logy.




