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Апстракт: У раду се говори о положају иконе у
свету савремених визуелних медија. Савремени свет
је опхрван сликом, у чему икона губи свој повлашће
ни положај који је вековима имала у византијској
култури. Ипак, икона има своје место у друштву,
али остајући пре свега култни предмет. Језик ико
не се данас користи у остварењу бројних, често
супротстављених циљева. Са једне стране, Црква
настоји да одбрани икону од нове најезде иконобор
ства, док се путем медија, њени композицијски еле
менти рашчлањују или у целости примењују у сврху
дубљег манипулативног утицаја на окружење. Свет
рекламе на драматичан начин засићује тржиште
које потребује визуелну вест, при том је практич
на корист једини покретач, а поруке дубљег смисла
се могу једино наћи у квалитетном филму. Развој
масовних комуникација настаје у периоду европског
секуларизма, када је хришћанска етика престала
да прожима све сфере људског живота и друштва.
Сви првобитни културни облици, сви одређени јези
ци апсорбују се у говору рекламе. То је тријумф по
вршног облика, најмањи заједнички именитељ свих
значења, нулти степен смисла.
Кључне речи: Икона, медији, реклама, филм,
интернет.

Увод
Стварност се увек тумачила кроз извеш таје које су давале сли
ке. Философи, од Платона наовамо, пок ушавали су да смањ е људс ку
* zeljkodjuric@medianis.net.
1
Текст је изложен у оквиру научног скупа „Медији, религија и насиље у посткон
фликтном друштву“ одржаном у Дому омладине у Београду 18. и 19. 5. 2012, у организа
цији Центра за истраживање религије, политике и друштва (www.cirelstud.org).
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завис ност од слика тиме што би успос тавили неко мерило пои мањ а
стварнос ти којем слике не би биле пот ребне (Zontag, S. 1982: 125).
„Као једна од најс таријих манифес тац ија људских теж њи да неви
дљиви свет иск аже материјалним, вид љивим средс твима, слика и
данас игра веома важ ну улог у у свакод невном живот у човека. Тако
је слика опс тала као човекова веза за оним што вид и (материјални
свет) и оним што дож ив љава и тумачи унутар себе (менталне сли
ке).“ (Цветковска Оцокољић В., и Цветковски Т. 2010: 294) Опш те
ње путем слик а, у свакод невном живот у, економ ији и уметнос тима,
теж и да давни сан о универзалном спораз умевању оствари прева
зила жењ ем ограничењ а вербалног говора, нац ионалних језик а,
соц ијалних, идеолошких и друг их баријера међу људ има. Теорија
уметнос ти вели да су виз уе лна дела отворенија и неконзис тентнија
од вербалних (Пав ловић, М., Алексић, М., Шиљ ег, Д. 2008: 50).
Анализирајући прошлост, како блиску тако и далеку, види се да су
се у свету комуникације десиле три најважније револуције, и то следе
ћим редоследом: хирографска револуција (услед проналаска писма у
IV миленијуму пре н. е.); Гутенбергова револуција (услед проналаска
штампе, средином XV века); електрична и електронска револуција
(услед проналаска телеграфа, а затим и радија и телевизије). Из овога
се издвајају најмање четири културе: усмена, рукописнo-хирографскa,
типографскa, и најзад, култура електричних и електронских медија (у
којој се информације, све брже и обилније, шаљу преко јавних гласи
ла). Алвин Тофлер у својој тријадној подели цивилизацијских епоха
описује трећи талас цивилизације у којем је главни интегративни фак
тор инфосфера. Као кључно обележје инфосфере он најављује опада
ње значаја конвенционалних масовних медија, и пораст улоге нових
– демасификованих комуникационих технологија. Он је медијацен
трички закључио да ће долазећа технологија потиснути доминантне
мас-медије, и утицати на успостављање новог типа друштвености, па
ће услед тога доћи до промене у психи појединца (Milutinović, I. 2009:
94). Најзначајнија последица свих ових револуција је то што су се ин
формације слале све брже (данас лете брзином светлости) и по све ни
жим ценама. У том смислу, слика је данас доминанта савременог света
и културе. Ако је то у прошлости била књига, или раније усмена реч, то
је у електронској култури слика. „Да ли у електронској култури остаје
места за књигу или је њен нестанак неизбежан? Да ли ће, другим ре
чима, штампана књига доживети исти крај као и рукописна? Умрлицу
књизи први је написао песник Ламартин, који је 1830. предвидео да ће
је уништити дневна штампа, јер књига стиже увек прекасно у односу
на новине“ (Балдини, М. 2003: 82).
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1. Слика као материјални посредник
у приказивању невидљивог света
Ако је у давним временима људ има који нис у умели да читај у
икона тумачена, између осталог, као ликовна поу ка о Бог у, да ли ће
данас, кад а је поново дош ло време слике, она оствариват и свој у пре
ђашњу улог у? Друг им речима, да ли је положај иконе угрожен тиме
што је пис меност умногоме данас смањена? Вероватно да није, с
обзиром на то да и икона и књига, поред тога што имају јед инс тве
но извориш те, ипак говоре различит им језиц има. Проблем је друге
природе, и он се односи на превелик и број сад рж аја било писане би
ло виз уе лне поруке и мог ућнос ти брзог, а сам им тим и нек рит ичког
долажењ а до жељ еног сад рж аја.
Иконосфера људе одас вуд окруж ује, каже Поремпски. У њој се
стално рађају нове видне и звучне слике. То указ ује на област не
прес та н их информ а ц ион их делова њ а која човек сис тем атс ки за па
жа, клас ифик у је, ве рифик у је и искориш ћа ва (Porempski, M. 1972:
17). Шта је то што је човек у XX век а отворило так ве прозоре, тач
ни је, шта га је нат е ра ло да ствара јед н у врс ту пара лелног све та?
Сва к а ко да је у ве л икој мери томе доп рине ла поја ва фот ог рафи је.
„Фот ог рафи ја је више од иск ус тва тра г ичног: она је тра г ично ис
кус тво бесповрат но прош лог. Та бесповрат ност може имат и дра м а
тичне пос ле д ице: фот ог рафиса н и субјект из ла же се опас нос ти да
буде бесповрат но преобра жен у слик у, у пред мет, у ствар – би ло
дом а ћом, пород ичном фот ог рафијом, би ло естетс ки уобл и чен им
фот ог рафс ким делом“ (Sulaž, F. 2008: 130). Све је почело кад а је
Хенри Фокс Талбот проч итао пред Краљ евс ким друш твом рад о мо
гућнос ти да пред мет и са м и себе сликају. Тад а је он био свес тан да
фот ог рафи ја предс та в ља јед н у врс ту ау т ом ат иза ц и је. Вероват но је
мањ е био свес тан да је пикт уралн и свет усаглас ио са новим инд у
стријс ким пос тупц и м а, јер је фот ог рафи ја ау т ом атс ки прик а зива
ла спољн и свет, дај у ћ и јед н у прец изно понов љиву ликовн у слик у.
Упра во то ва ж но својс тво јед нообра знос ти и понов љивос ти дове ло
је до гу т енберш ког раск и д а између сред њ ег век а и ренесансе. (Ma
kluan, M. 1971: 243) Фот ог рафи ја је тол ико угра ђена у дру ш твен и
живот да се од силног глед ањ а гот ово и не вид и. Њена способност да
тачно реп род у к у је спољн у стварност – способност кој у ду г у је својој
тех н иц и – даје јој обе лежје док умен та ц и је и та ко она предс та в ља
пос ту пак у коме се најверн и је и најнеп рис трас ни је реп род у к у је
дру ш твен и живот. Она је средс тво изра ж а ва њ а тип ично за дру ш тво
утеме љ ено на тех н ичкој циви л иза ц и ји (Фре у нд, Г. 1981: 6).
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Оно што је заним љивије јес те питањ е: Шта је то што носи једна
нова сликовна епоха? Друг им речима, отк уд толика пот реба за сли
ком,2 и да ли је она заис та пот реба или се намеће човек у двадесет
првога век а и више но што он може да је усвоји? Свест о преображ а
вај ућој моћ и фотог рафије чес то се отелот ворује. Довољно је сет ит и
се поп уларне приче о мајц и и њеној зад ив љеној пријатељиц и која
јој је рек ла: „Боже, што вам је лепо то дете!“, а мајка одговори: „О
то није ниш та. Треба да вид ите његову фотог рафиј у“ (Makluan, M.
1971: 241). Који су символи и да ли их уопш те стварају мед ији? Ако
их има, да ли они заис та корис те човек у или не – само су неке од ди
лема пред којима стоји савремено друш тво. Изглед а да ововремени
човек о предрас уд ама и иск рив љавањима свог чулног живота техно
лог ијом рад ије ћут и. Док аза има много, а јед ан од њих је да урођени
ци не опаж ај у у перспект иви и не осећај у трећу димензиј у (Makluan,
M. 1971: 244). Попер је тврд ио да је телевизија пос тала велика поли
тичка сила, а Конд ри навод и да је телевизија средс тво ком уникац и
је које из корена мењ а наш у култ уру и наше друш тво. Телевизија код
својих корисник а уопш те не подс тиче радозналост, не остав ља про
стор за тајн у, живи у сад ашњос ти, не пош тује прош лост и недовољ
но се занима за буд ућност (Балд ини, М. 2003: 87). Са друге стране,
телевизија је успела да код својих конз умената створи идеј у да оно
што није виђено на екран у, као да се није ни догод ило. Све што се де
шава, мора проћ и ТВ-воде, па тек онд а бит и верификовано као вест
(Чапнин, С., „Христианская эсхатология в зеркале СМИ“ (посећено
6. октобра 2010)). Телевизија је пос тала једна врс та story-telling мед и
ја и посед ује мог ућност интерпретације реа лнос ти, истов ремено
као процес и као медијатор реа лнос ти. Телевизија данас фабрик ује
јавне снове, на сличан начин како су то чинили митови и бајке ра
нијих времена, или како дел уј у фотог рафија и филм у данашњем
времен у. Телевизијски екран је данас пос тао нека врс та Нарц исовог
оглед ала, смат ра Вуксановић (Vuksanov ić, D., Filozof ija medija: onto
logija, estet ika, krit ika (посећено 16. фебруара 2011)), мес то нарц исо
идне егзибиц ије, где учесниц и стич у свој посебни идент итет јавне
или познате личнос ти. Тако у стварнос ти пос тоји јавна личност, која
ту тит ул у носи зах ваљуј ућ и мед ијима и која је изд војена од осталог
дела друш тва, сходно чем у се мед ији понашај у као они који су извр
шили нек у врс ту религ иозне иниц ијац ије.
Слике, на с у прот полним животињс ким врс та м а над који м а бди не к а врс та
уну т рашње ре г ул ац ије, ничим нис у заштић е н е од безграничн ог множ е њ а, зат о што
се оне не рађ ај у секс уа лн о и не знај у ни за полн ост ни за смрт. Упор. Бод ријар, Ж.
(1994): Дру го од истог а, Ла п ис Бе ог рад, 23.
2
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Важно обележје технолошких комуникација јесте да утичу на
друштвене промене. „Електронски медији премошћавају просторне
и временске границе, редукују перцептивне и психолошке разлике и
смањују културну и социјалну дистанцу између људи. Такође, користе
ћи сведени скуп ‘искристалисаних вербалних знакова’, они занемарују
социјалне моменте који утичу на обликовање предрасуда и социјалних
образаца према другима. Али, захваљујући техничким одликама које
подразумевају техничко и језичко знање, компјутерска комуникација
захтева одређени ниво образовања, културе, па самим тим и социјалне
припадности, што утиче на интересе и друге одлике корисника. Иако
ова комуникација у први план истиче техничке аспекте општења, а
потискује социјална обележја учесника, истраживања показују да се
она не могу занемарити и да припадност, социјални интерес и други
фактори утичу на садржај и процес коришћења електронских медија.
Заједнички интерес је превасходно покретач комуникација, а развија
ње осећања припадања одређеној групи подстиче облике заједништва.
Нови модели општења који попримају нека обележја заједнице, ства
рају могућности за нове видове културе. Као ‘модели постепене и трај
не друштвене промене’ они врше утицај на понашање и међуљудске
односе и развијају нову ‘социјалну матрицу’ на којој настаје електрон
ска култура“ (Ивановић, С. 2004: 440). Можда стварна опасност од но
вог таласа медијског утицаја на човека лежи управо у поспешивању
једног убрзаног начина живота (Aubert, N., de Gaujelac V., 1991). Јер,
однос људи према дневним вестима, или према било чему другом (бо
лу, патњи...) постаје све равнодушнији. Данас, човек и не стигне да са
гледа поједини догађај, ма које врсте, а већ га бришу следећи догађаји
и вести.3 Можда је због тога Бодријар и узвикнуо да је све мање смисла
у универзуму са толиким бројем информација (Bodrijar, Ž. 1991: 84).
„У позитивном смислу, дејство убрзавања времена састоји се у укида
њу времена, као што су телеграф и каблограм укинули простор. Фото
графија постиже и једно и друго. Она брише наше националне границе
и уклања културне препреке, укључујући нас у Човекову породицу, без
обзира на ма коју тачку гледишта“ (Makluan, M. 1971: 250).
3
„Мулт имед ијално новинарс тво које је обележ ило мед ијс ко трж иш те, почев
ши од 1996. год ине, је тем а о којој се данас све више говори и пише. Нет-новинар
је спец ијал ис та за текст, диз ајн, график у, техн ик у, информ ат ик у и информ ис ањ е.
Са вирт уе лном јавнош ћу ком у н иц и ра на нел инеаран нач ин, инт ера кт ивном раз
меном на прилаг од љивим стран иц ам а on-line новинарс тва. Међут им, та лакоћ а у
ком ун ик ац ији и долажењ а до информ ац ија, као и њиховог пренос а, довод и до хи
перп род укц ије информ ац ија које својим трајањ ем нес тај у брзином долас ка.“ Ku
bur ić, Z., Kubur ić A. (2010): „Stepen poverenja u med ije“, у зборн ик у радов а: Religijska
imaginacija i sav remeni mediji medijizac ija religije i/ili religizacija medija, Nov i Sad, 42.

43

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

Данас, када постоји инвазија слике у свим аспектима људског жи
вота, а често и злоупотреба исте (Mitchell, T., 2005), тешко је говорити
о икони као доминанти у савременој култури. Икона има своје место у
друштву али остајући пре свега као култни предмет, слика, и на крају
порука. У једној цивилизацији каква је византијска, јасно је да је ико
на, будући у служби читаве логике и философије живота, била у по
влашћеном положају, и јасно је да су тада и настала највећа уметничка
дела ове уметности.4 У данашњим условима живота, када доминира
свет атеизма (Алечковић, М. 2010: 638), где се религији одриче онто
лошка раван, на икону се гледа на другачији начин. Најчешћи појам
који одређује удаљавање религије из области друштвених интересова
ња јесте секуларизам. Појава глобалних међународних организација,
које своје програме посматрају из светске глобалистичке перспективе,
није ништа друго него изнедрена хришћанска држава, постављена на
сличне основе. Оно што може да забрињава то је одсуство прогона
вере. Проблем секуларизма лежи у томе што он не придаје значај ве
ри, још горе често је игнорише.5 На ова и слична питања тешко је дати
одговор, но, улога Цркве мора носити најважнију поруку: Еванђеље и
крст Христов, страдање и васкрсење. Никада као данас вера није по
званија да изоштри своја чула, посебно када се ради о свим сегменти
ма од животног значаја за људско друштво. Да пружи снагу за преобра
жавање, да издигне ванчулно изнад чулног.

2. Савремени визуелни медији
и њихова улога у обликовању духовне културе
С обзи р ом на њи хов ши р ок и утиц ај у са в ременом све т у, мед и
ји би мог ли да пос тан у морал н и ре г ул ат ор и цел ок упн е заједн и
4
Скоро да и не треба подсећати да се византијска идеја ослања на учење о при
суству Божијем у свету, које путем освећења врши преображај саме творевине у самој
њеној суштини. Погл. на пример: Mayendorff, J. (1959): Introduction a l’étude de Saint
Grégoire Palamas, Paris 173–320. У том смислу су и иконе артефакти управо те чињени
це. Оне су сведоци преображеног света који не трпи више силу пропадања и нестајања.
5
Упор. Cox, H. (1966): The Sec ular City. A Celebration of its liberties and an inv i
tat ion to its discipline, New York, 2. Сек уларизов ан и свет је развио своје сопс твене
изворе лег ит им ац ије као и сопс твене аут орит ет е, тако да је ослабила улог а Бог а у
успос тав љању пор етк а савременог друш тва. Рел иг ија пос таје невид љив а и пов ла
чи се у прив атн у сфер у, без вел иког утиц аја на друш твене инс тит уц ије. Gav rilov ić,
D. (2010): „Relig ija i med iji kao mer ila vremena“, у: Religijska imaginacija i sav remeni
mediji: med ijizacija relig ije i/ili relig izacija med ija, приред ил и: Zor ica Kubur ić, Srđ an
Sremac i Sergej Beuk, Nov i Sad, 64.
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це, али, исто та ко, они мог у да иск љу ч у ј у од р еђ ене мор алне вред
нос ти све до њи хов ог уки д а њ а или мин и м а л из а ц и је. То се деш а в а
он д а ка д а ме д и ји прат е од р еђ ен а кре т а њ а, па и утиц аје који на
њих де л у ј у, а чес то и зах т ев ај у форм и р а њ е од р еђ еног јавног мње
ња. „Због тог а би мед ији мор ал и да се ослоб од е и изд игн у изн ад
парт ик ул арн их инт ер ес а и инт ер ес а појед ин их пол ит ичк их пар
ти ја.“ (Gav rilov ić, D. 2010: 70) Они мог у помоћ и у препозна в а њу
мор алног курс а да н ас, као што је то ре л иг и ја векови м а чин и л а,
али они мог у и да прои зв е д у сопс твен у рел иг и ј у, прои зв од ећ и мо
ралн у па н ик у у дру ш тву, мог у да конс тру иш у појам добра и зла,
да ба це ка мен на прес тупн ик а. Чињ ен иц а да ме д и ји да н ас имај у
тол ик у моћ да мог у конс тру ис ат и сопс твене појмов е добра и зла,
отвар а нов е опас нос ти. Као ка д а је црк ва пок а зив а л а прс том на ве
штице, та ко са д а ме д и ји још брже и лак ше етике т и р ај у лош е момке
у друш тву. Док је са једне стране корис но да мед ији отк рив ај у од
ређ ене дру ш твене аном а л и је, са дру г е стра не се не сме изб а ц и т и
из ви д а чињ ен иц а да су ме д и ји кон т рол ис а н и и да дел у ј у на рач ун
неч и јих ин т ер ес а (Gav rilov ić, D. 2010: 71).
Стручњ ац и наглашавај у да савремени мед ији и те како утич у
на велик и број људ и, чес то религ ијски недовољно упућених, и на
њихов став према религ ији уопш те. Тако је ист ицано да су романи
Дена Брау на, а касније и филмови, Да Винчијев код (2003) и Анђе
ли и демони (2009) пок рен ули бројне расп раве у вези са хришћан
ством уопш те, а посебно римок атолиц измом. Свођењ ем религ ије на
ниво поп уларне култ уре, ови романи су доп ринели да се појед инац
из масе, недовољно теолошки образован, осет и позваним да комен
тарише најд убље хришћанске тајне (Sremac, S., Beuk, S. i Cvetkovska
Ocokoljić, V. 2010: 22). Роман Да Винчијев код, објав љен у Сјед ињ еним
Америчк им Држ авама 2003, а у Србији 2004. год ине, премашио је
све рекорде поп уларнос ти. При ча о пла нетарном мегауспех у овог
трилера, који је за неш то мањ е од три год ине прод ат у преко 40 ми
лиона примерак а, заснива се зап раво на успех у који је пос тигн ут у
оквиру европске и америчке, дак ле, хришћанске цивилизац ије. Оп
шта америчко-европска пома ма за Да Винчијевим кодом пренела се
и на све балканске зем ље.6 На Запад у одавно влад а миш љењ е да се
6
Од Хол ив уд а (Hollywood – Светa горa) није остало ни слов о х, смат ра Д.
Пе р ов ић. По ње м у, хо л и в удс ки филмс ки цен т ар као це л у лои д н и, елек т ронс ки
и ди г и т ал н и шатл моћ и, зај ед н о са остат к ом пла н е т арн е али ј анс е филмс ких
цен т ар а, ку ћ а и сту д и ј а, што зај ед н о сач и њ а в ај у пла н е т арн у филмс ку им п е р и
ју, неп ре с та н о ра д и на рек онс трук ц и ј и и ани м а ц и ј и це лок уп н е свет с ке исто
ри ј е. Упор. Кри т и к у фил м ов а: Пос ледњ е Хрис тов о куш ањ е Март ин а Скорц ез еа,
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религ ијске заједнице морај у предс тавит и у мед ијима уколико желе
да буд у узете у обзир као релевантна „пон уд а веровањ а“ (Sremac S.,
и сарадниц и 2010: 23). Тако се дешава да су медији моћнији од са
ме религије, они креи рај у укус маса и одређуј у степен квалитета
религ ијске пон уде, па се и сам и дефиниш у као једна врс та религ и
је. Хувер примећује да рел игија и медији заузимај у исте прос торе,
служе мног им сличним циљ евима и ожив љавај у исте акт ивнос ти у
касном модернизму (Sremac S., и сарадниц и 2010: 23). Како навод и
Хјавард, мед ијизац ија је процес у коме су се мед ији развили у једн у
независну друш твен у инс тит уц иј у и истовремено су почели да по
стај у интег рални део функц ионисањ а осталих инс тит уц ија, као што
су пород ица, полит ик а и религ ија. Као рез ултат тога, религ ија се све
више подвод и под лог ик у мед ија која пос таје примарни извор рели
гијских идеја (Sremac S., и сарадниц и 2010: 24).
Кад а су у питању домаће мед ијске куће, с правом је пос тав љено
питањ е шта је позит ивно а шта негат ивно у процес у мед ијизац ије,
од носно религ иза ц ије телевизијских порука? Зат им, не мањ е важ но
питањ е је шта се и како путем мед ија преноси. „Збуњивањ е глед а
лаца и слушалаца так вих (религ ијских) емисија биће увек, она се
не мог у избећ и и са најк валитетнијим преносиоц има те наше нај
осетљивије, најтананије и најд убље животне пот ребе: религ иозне
пот ребе“ (Jerot ić, V. 2010: 39). Пратећ и збивањ а у нашем друш тву,
посебно у нови јем период у оквирно од 90-их год ина, може се кон
статоват и да мед ији дозирано прате догађаје који су религ иозног ка
рактера. Ово значи да исти у претходном период у готово да и нис у
обраћали паж њу на верска збивањ а. Јасно је да је дом инантна поли
тичка сит уа ц ија захтевала одређено мешањ е или немешањ е мед ија
у ту проблемат ик у. Савремено српско друш тво, затечено инвазијом
слике, готово да и нема одбрамбени штит прот ив ове најезде. Има
јућ и у вид у да скоро више од 90 % нашег становниш тва није акт ивно
укључено у живот своје Црк ве, може се конс татоват и да је преп у
штено на милост и нем илост мед ијских проповедника. Ако се овоме
дод а и слабо поверењ е у свеш тенс тво, као и то да Црк ва свој у миси
Страд ањ е Хрис тов о Ме л а Гиб с он а, Да Винч иј ев код Рон а Ху а рд а и Ме р и Абел а
Фе р ар е у текс ту: Пе р ов ић, Д. (2008): „Де с ет крат к их рез ов а“, Жив оп ис, 2, Ака
де м и ј а СПЦ Бе ог рад, 119–154. Ау т ор овог текс та ис т и ч е мог ућ н ос ти филмс ких
ствар ал ац а да фалс иф ик ују све и сваш та, а да при том е ник ом не пол аж у ра
чу н е. Ма н и п у л и ш е се свим све т им, као што је нпр. те м а Хрис тов е пси х о лог и ј е,
сен з у а л н ос ти и секс у а л н о с ти. Хрис та сум њ и ч е за пош тењ е, шта в и ш е, за Скор
цез еа Хрис тос и није раз ап ет на крс ту, већ је поб ег ао у Инд ију где је сконч ао
као бу д ис тич к и мон ах, 122.
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ју у модерним условима ком уник ац ије није успела да спроведе до
краја, биланс ће бит и потп ун. При так вим условима, сведоц и смо
да се, како у штампаним тако и у елект ронским мед ијима, пита
ње Црк ве и њених пос леник а трет ира на јед ан површан, па може се
рећ и, и навијачк и и острашћен начин. Схема је следећа – најп ре се
износи прес туп који је учинио дот ични члан црк вене заједнице, а
зат им се он омаловаж ава, при чем у се и сама црк вена организац ија
и инс тит уц ија довод и у питањ е. Ово се чини сис тематски, подрива
јућ и основно питањ е да ли је овом друш тву уопш те пот ребна Црк ва,
с обзиром да је њен полож ај у претходном период у апсол ут ис тичке
вла д а вине ком у низма био марг ина лизован.7
„Црк ва је да нас чес то пред мет на па д а у ме д и ји м а. Њен и грес и
се став љају на нас ловне стране. То је зат о што се уопш тено и по
греш но смат ра, да би т и хриш ћа н ин за п ра во знач и би т и бољ и од
друг их људ и“ (Биг овић, Р. 2010: 1320). Јас но је да је нашем дру
штву пот ребно да има информ а ц и ј у, али се пос та в ља пи та њ е ква
ли т е та исте. Ме д ијс ко презен т ов а њ е истине у крајњ ем слу чај у ни је
озбиљно због са ме су ш тине ме д и ја. На и ме, пот ра г а за сенз а ц и јом
и пот реб ом што већег ти ра ж а, гу ш и ква л и т ет н у вест. Одавно је
конс тат ов а но да је сру шена ром антич арс ка предс тава о мис иј и
журн а л из ма као јавн ог серв иса у слу ж би грађан а, зас нов а ног на
моралном кодекс у профес и је (Па в ловић, М., и сарад н иц и 2008:
136). Међу т им, ка д а је у пи та њу мис и ја Црк ве, са м а Црк ва стоји
на становиш ту да она треб а да се нас тави. Нач ин и и пут еви су сад а
нови, па се тра г а за мог ућ нос ти м а што дол ичн и јег и еванг елс ки јег
утиц аја на свест друш тва. Како је тем а још увек нов а, став Црк ве се
по овом пи та њу пос тепено крис та л ише. Та ко се из извеш таја Рус ке
Пра вос лавне Црк ве по пи та њу ме д и ја, са знаје да Црк ва треба да
подстиче своју просвет итељску, дидакт ичк у и мирот ворн у ми
сиј у. Медији треба да пос тан у пољ е пас тирс ког и прос ве титељс ког
де ловања Цркве, као и информис ања верника о појединим аспекти м а
њеног живот а. 8 С обзи р ом на то да је да на ш ња циви л из а ц и ја сли
ке усме р ена на ру шењ е икон ичног обра з а и прот ив човек а, и да
се ја в ља упра во у сек уларном дру ш тву ка д а je хриш ћанс ка етик а
7
Све до деведесет их год ина, мед ији су веом а ма ло времена пос већ ив ал и до
гађ ајим а у вези са рел иг ијс ким живот ом, прев асходно због друш твено-пол ит ич
ког уређ ењ а Соц ијал ис тичке Федерат ивне Реп уб лике Југ ос лавије (СФРЈ) које је
преферирало атеи з ам. Погл. Прал иц а, Д. (2010): „Мед ији црк ав а и верс ких зајед
ниц а“, Religija i toleranc ija, vol. VIII, nº 13, januar–jun, 146.
8
Погл. Основ и соц ијалн е конц епц ије Рус ке Правос лавн е Цркве, Бе се д а, Нови
Сад, 2007, 186.
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прес та ла да буде сас тавн и део свих сфе ра људс ког дру ш тва, Црк ва
треба да се усп рот иви свакој манип ул ацији свес ти и да пон уд и ре
шењ е за нас та л у криз у циви л из а ц и је, кроз бог оподоби је и икон ич
ност човек а (Цвет ковс ка Оцокољ ић В., и сарад н иц и 2010: 297).
Мед ији, религ ија и култ у ра имај у комп лексан однос. Рел иг и
ја је увек дож ив ља в а на и прак т иков а на у спец ифичном кул т урном
кон т екс ту, а он је да нас през ас ићен поп уларн им ме д и ји м а. Нес ум
њиво је да се да нас ре л иг и ја дож ив ља в а и прак т ик у је на нач ин који
од ра ж а в а и понек ад, чак, пру ж а от пор ме д и ји м а. Очиглед но је да
у ово време гра н иц а између ме д и ја и ре л иг и је пос таје све диспер
зивн и ја, чи ме ме д и ји, зас иг урно, пре у зи м ај у улог у тра д иц ионал
них ре л иг ијс ких инс ти т у ц и ја (Sremac S., и сарад н иц и 2010: 20) и
на на ш им прос тори м а. У на шој сре д ин и пос тоје од р еђ ене ме д ијс ке
ку ће које сложен у црк вен у проб лем ат ик у пок у ша в ај у да са гле д ај у
што објек т ивн и је. Као што је јавност поде љ ена по мног им пи та њ и
ма, тако је и по овом. Оног а момента кад наше друш тво схват и да
неког на п рет к а и нем а укол ико се за нем ар у ј у ду ховне вред нос ти
које са тра д иц ионално нег у ј у у Црк ви, та д а је д ино и може доћ и
до пок у шаја обл иков а њ а свеш теног утиц аја на дру ш тво у коме жи
ви мо. Проб лем је сложен и до њег овог решењ а мора се дола зи т и
инт ег рално, корак по корак. Са друг е стране, јас но је да је сама
природа религ ије да ком у ницира са дру г им, па је у том смис лу
и Српс ка Пра вос лавна Црк ва позва на да се укљу ч и у ме д ијс ко пре
зен т ов а њ е оних истина које су се саопш та в а ле тол ико веков а у пр
ош лос ти, из пре д ик аон ице. Дру г им реч и м а, пот ребно је да Црк ва
сведоч и са мом својом су ш тином, да к ле пор у ком Хрис товом апо
стол им а да иду и нау че све народе. У том смис лу Црк ва би могла да
поразм ис ли о укљу чењу у ме д и је, не са мо да изра зи тим пу т ем свој
одбрамб ен и став, већ и да сна г ом своје мис и је, са д а пу т ем ме д и ја,
де л у је на дру ш тво и на све аспек т е њег овог пос тоја њ а. Да де л у је
не са мо у домен у етике и мора ла, већ да сна г ом свог а ау т ори т е та,
су ш тинс ки ути че на са времен и свет. С поја вом новог век а и екс
панзи јом ин т ерне та, црк ве су и у овој информ а ц ионој тех нолог и ји
„ухват и ле“ корак са ла и чк им све т ом.
„Када је Српска Православна Црква у питању, готово све епар
хије у земљи и расејању имају своје веб-сајтове који су линковима
повезани са сајтом Патријаршије у Београду“ (Пралица, Д. 2010: 145).
Треба рећи да за сада делује неколико црквених радио-станица. То су:
у Нишу Радио Глас, у Врању Радио Искон, у Крагујевцу Радио Злато
уст, на Цетињу Радио Светигора, у Суботици Радио Славословље, у Бе
ограду Радио Слово љубве, у Епархији жичкој РТВ Логос, у Новом Саду
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Радио Беседа, у Ваљеву Глас цркве. Поред тога, скоро све епархије имају
своје новине, а велики број и свој часопис са озбиљним богословским
темама као и добрим преводима како савремених, тако и теолога који
су обележили хришћанску епоху. Такође, остале помесне цркве имају
сличне облике деловања. Тако Руска Црква подстиче идеју по којој би
Црква имала своја сопствена средства информисања, која би делова
ла по њеном благослову. Но, са друге стране, наговештава се опрез по
питању нетачних и искривљених информација о црквеном животу од
стране световних медија (Основи социјалне концепције, 189). Чапнин
је несумњиво у праву када је закључио да се на крају постмодернизма
појављује нова структурна парадигма која тежи да искористи богат
ство православне иконографије у своје сврхе, а да притом религио
зне вредности издвоји из културног и историјског контекста. Са друге
стране, истраживање закономерности функционисања масовних ме
дија у друштвеном животу могу помоћи Цркви да повиси ефективност
мисионарске делатности у најширем смислу те речи. „Традиција ико
нопоштовања и православно богословље дају нам јединствене могућ
ности, чак и у оквиру хришћанског света. Неопходно је стварати нову
иконичну информацију која садејствује у преображају човека, узво
дећи га живој икони Божјој“ (Чапнин, С., 2004). Кад је у питању наша
средина, можда је доминантан недостатак богословског кадра као и
интересовања за ово поље рада, али би се то могло превазићи. Свака
ко да ће време које је пред нама диктирати потребу укључења Цркве
у медијска збивања, јер на основу динамике коју постижу савремени
медији није тешко предвидети даљи развој организације друштва.

3. Стварање псеудосвештеног простора у медијима
Иконични лик (образ) као је д инс тво ви д љивог и неви д љивог
све та, слу ж и ра д и созерц а њ а Хрис та, отвара њ а ду ховн их очи ј у и
дос тиз а њ а истин и т ог зна њ а. Међу т им, особ енос ти иконоп ис а и
елемен т и прик а зив а њ а ду ховног све та да нас се при мењу ј у у ра
зним ви дови м а економс ке и пол и т ичке пропа г ан де. Главна сврх а
је појача в а њ е де лов а њ а информ а ц и је која узи м а прев ласт над ко
мун ик ац ијом (Цвет ковс ка Оцокољ ић В., и сарад н иц и 2010: 295).
Иа ко је да нас зас ту п љено миш љењ е да је слика не што спонт ано,
не покорно и не у кротиво, што привидно нас таје ни из чега а јав ља се
свуда, слик а је тол ико прих ваћена и прис утна да се више не може
говори т и са мо о њеној не у х ватљивос ти или борби прот ив ње, већ
и о њеној дуб окој злоу пот реби. Та ко је ре л иг ијс ка слик а – икона
49

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

у хриш ћанс ком (а нар оч и т о пра вос лавном) све т у – пос та ла из у
зет но моћно оружје у сфе ри ме д и ја. Језик икон е се дан ас кор ис ти
у оствар е њу бројн их, чес то су п ротс тав ље н их ци љ ева. Са једне
стра не Црк ва нас тоји да одбра н и икон у од нове најез де иконоб ор
ства, док се са дру г е стра не, пу т ем ме д и ја, њен и ком позиц ијс ки
елемен т и раш ч ла њу ј у или у це лос ти при мењу ј у у сврх у дуб љег
ман ип улат ивног утиц аја на окружењ е (Цветковс ка Оцокољ ић В., и
сарад н иц и 2010: 296). Фрагмен та ц и ја са временог живота и ме д и ја
дове ла је до злоу пот реб е ликовн их елемената иконе као све т е сли
ке која има изра зи т о сна ж но де лов а њ е на поје д инц а. С обзи р ом на
то да се спољ а ш њи обл иц и предс та в ља њ а све т и т е љ а на икона м а
сас тоје из некол ико основн их карак т ерис тик а, њи хов а при мена у
сва код невном, све т овном живот у може иза зват и два сна ж на про 
цес а: пок у ш ај сак ра л изације све т овн ог, свак од невн ог и забавн ог,
и нар у ш авањ е све т ог страс ти м а и грес и м а обичн ог чове к а.
С обзи р ом на то да се сва к и обл ик предс та в ља њ а стварнос ти
сас тоји из ме т он и м и ја, сит н их, се лек т ивн их исеча к а који се у са
временом све т у прев ас ход но при мењу ј у у корист пропа г ан де, ду
бок а игра са хриш ћанс ким симб ол и м а и фиг у ра м а све т и т е љ а, кр
оз идеј у тра д иц и је пров лач и идеолош ке ин т ер есе поје д ина ц а који
на носе ве л ик у ду ховн у ште т у људ и м а. „Ка ко у одаби р у ме т он и м и
ја ва ж ну улог у играј у дом инант н и ми т ови, та ко што пом а ж у при
маоц у да га јед ан знак стим ул ише да склоп и остатак ланц а пој
мов а који чине мит, вишевековн им препознатљивим симб ол и м а је
најлак ше ма н ип ул ис ат и. Та ко се елемен т и иконоп ис а и призив а њ а
ду ховног све та при мењу ј у да нас у ра зним ви дови м а пропа г ан де, у
ци љу појача в а њ а де лов а њ а информ а ц и је у ком у н ик а ц и ји од изво
ра (масовн и ме д иј) ка мнош тву (ста новн иш тву). Језик иконе се да
нас корис ти у оствар ењу бројн их, чес то су п ротс та в љен их ци љ ев а.
Би ло да се говори о економс кој или пол и т ичкој пропа г ан д и, о ње
ној метафоричкој или мет он им ијс кој примен и, или рашч лањ ив а
њу њен их ком позиц ијс ких елемената, ра д и се о јед ном новом ви д у
иконоб орс тва у скла д у са ду хом са времен их (нар оч и т о виз уе лн их)
ме д и ја.“ (Ја н ић и јевић, Ј. 2002: 200).
Злоу пот реба елемената иконе у секуларне сврхе није сасвим
нова појава. O том проблем у, схваћеном од стране Мак луа на као
потенц ијално пропагандном средс тву, тад а још увек усам љено раз
мат раном, тек пос ледњих год ина се више говори. Мак луа н је гово
рио о мог ућој (зло)упот реби елемената свете слике – иконе у право
славним народ има у однос у на инд ус тријализоване зем ље чија се
ком уникац ија, како он навод и, заснива првенс твено на усменој про
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паганд и (Јанић ијевић, Ј. 2002: 297).9 Свештени прос тор иконе се ра
зовап лоћује на прос тор трен утне сензац ије кој у производе масовне
слике, а у центар интересовањ а довод и се у оно што је пролазно, на
су п рот неп ролазном и вечном. Обрн у та перспект ива иконог рафије
бива преиначена у композиц ијском смис лу и изок рен ута по мери
хедонис тичке пот ребе пот рошача. На сл. 1 вид имо неке елементе
који подсећај у на тајн у вечеру, но они се овде корис те у сасвим дија
мет ралном смис лу. „Унутар обрн уте иконосфере (где иконични еле
мент и мењ ај у сврх у и преи мен уј у се у ново значењ е) пос тав љена је
обрн ута хијерарх ија вреднос ти, која кроз синерг иј у вере и уметно
сти, вод и ка новој врс ти иконичне саборнос ти, не више усмерене ка
Господ у, већ усмерене ка човек у и њег овом производ у“ (Цветковска
Оцокољић В., и сарадниц и 2010: 298) (сл. 2 и сл. 3).

Слика 1: Трилема, фотографија Момир Чавић, 2011.
9
Зан им љиво је да је Мак луа н у својој књизи Познавање општи л а – човекових
прод ужет ака предлаг ао Рус им а да свој у трад иц иј у ист очне иконе прилаг оде но
вим елект ронс ким средс твим а ком ун ик ац ије, чиме би могли пос тат и ефект ивн и
у савременом свет у информ ац ија. Овоме се усп рот ивио Чапн ин тврдећ и да је овај
предлог тип ично западњ ачк и мет од пропаг анде. Њем у је, нас тав ља даљ е Чапн ин,
језик иконе само свеу к упност форм алних метода који се могу корис тити за одређе
не циљеве. За аут ент ично црк вено иск ус тво иконе нис у само ту рад и пропаг анде,
већ пре за чиш ћењ е духовн их очиј у, како би виделе истин у ствари, па је због тог а
икон ичном образ у страна агрес ивност неоп ходна у случај у наметањ а одређ ен их
рек ламн их пор ук а. Погл. Чапн ин, С. (2004): Јез ик свештеног и савремени свет.
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Није далек а од исти
не чињ еница да се савре
мено друш тво налази на
праг у новог богос ловља
и уметничког ствара
лаш тва које објед ињу
је језик улице, нау чна
дос тигн ућа и нову ду
ховност, изд вајај ућ и ре
лиг иозне и уметничке
вреднос ти иконе из кул
турно историјског и ре
лиг ијског контекс та, и
пос тав љај ућ и их у нови
свети прос тор масовних
мед ија. Ово вод и губит
ку иконичног језик а и
квалитат ивне промене у
ком у никац ији (зајед ни
чарењу).
Информац ија
је све више, док је њихо
во значењ е све слабије,
Слика 2: pressonline.rs.sr/vesti/dzet_set_svet/
а ком уник ац ија и позив
story/120801ceca+ima+jak+uticaj+na+narod!.html,
на заједничарењ е као
посећено 30. 11. 2011.
конс тит ут ивни елемент
црк вене саборнос ти бива за мењ ен ин д иви д уа лис тичком лог иком
упот ребне вред нос ти. Искорис ти и баци јес те основна порука изо
крен уте стварнос ти мас-мед ија. Оно што је вечно и неп ролазно бива
замењ ено временским и утилитарним. „Развој масовних ком уника
ција нас таје у период у европског сек уларизма, кад а је хришћанска
етика прес тала да прож има све сфере људског живота и друш тва, па
је трад иц ионална крит ик а од стране Црк ве по правил у усмерена на
овај проблем“ (Чапнин, С., 2004).
Ако је црквена икона увек и неодвојиво усмерена на прволик, то
је икона мас-медија лишена било какве онтолошке тежине. Она
траје све до момента замене неким другим садржајем артикла. „Да
нас, средства масовног информисања користе начела иконичке ком
позиције слике, која су вековима коришћена за постизање религи
озног искуства. Тако медијска култура постаје медијска религија
секуларног друштва са свим литургијским и уметничким својствима
приказивања Божанског света“ (Цветковска Оцокољић В., и сарад
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Слика 3: Helmut Wachtarczyk, www.blend-werk.eu, посећено 11. јуна 2012.

ници 2010: 299). Због тога, медији не желе да преузму само нешто
од модела црквене пропаганде – они желе све. Хоће да замене цр
квену пропаганду својом сопственом, стварајући свој лични простор.
Губитак савременог друштва пред лицем Божијим, па самим тим и
губитак иконе његове, јесте тужни биланс губитка саборности и цр
квености на свим пољима, па је неопходно подвргнути анализи нај
новије тенденције савремене масовне културе која тежи да овлада за
кономерношћу и методама сакралних уметности, ради изграђивања
сопственог псеудосвештеног простора, и да тиме замени иконосферу
хаотичним сабрањем симулакрума и унедри у свест човека нову хи
јерархију вредности, изврнуту наглавачке (Чапнин, С., 2004).

4. Реклама и композицијски елементи иконе
Рек лама се шири на све, јер ишчезава јавно мес то (улица, спо
меник, пијаца, сцена, језик) (Бод ријар, Ж. 1994: 12). „Рек лама која се
као облик виз уе лне ком уник ац ије појавила крајем XIX века, оства
рила је успешно деловањ е комбин уј ућ и елементе бајковитог света са
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упот ребним предмет има који су, заменивши тотеме и амајлије, по
стали обећањ е зам иш љене стварнос ти данашњег човека. Разне по
зит ивне и негат ивне пос лед ице утицаја слике на савремен у јавност
прот умачиће време које долази, али је њена сликовна дом инац ија
неп рикосновена у свим облас тима људског пос тојањ а“ (Цветковска
Оцокољић, В. 2009: 338). Коришћење активне верс ке симболике,
кроз богатс тво слика, утиче на стварање новог човечанс тва са
новим историјс ким и култ урним контекс том верс ких, моралних
и уметничк их вреднос ти (Цветковска Оцокољић В., и сарадниц и
2010: 299). „Иконичност окружењ а у коме живимо преп уна је при
каза ант иикона (плак ата, билборд а) који се умнож авај у деловањ ем
телевизије, новина и интернета. Ако икона сад рж и и поу чава исту
истин у као и Јеванђељ а, па је тако, као и Јеванђељ а, заснована на
тачним, опип љивим чињ еницама, а не на маш ти, онд а је појам ан
тиикона у потп унос ти прик лад ан за свет који нас данас окруж ује.
Нови ант ииконични прос тор прис утан је свуд а око нас, на улиц и,
у приватним домовима, али и унутар нас сам их јер се спољ ашњост
пројект ује у менталне слике (предс таве) које осмиш љавај у наш уну
трашњи свет. Свет и прос тор oкo, више није храм нит и тајанс твена
пећина, нит и унутрашња одаја душе, мес то у коме се стиче мир и
благод ат. Данас, из телевизије и интернета, спољ ашњи нем ир улази
у ум и срце човек а, који он добровољно прима“ (Цветковска Оцоко
љић В., и сарадниц и 2010: 302).
Теолошким језиком речено, овај феномен новог простора у пот
пуности осликава потребе савременог човека за евхаристијском зајед
ницом. Оно што је на нашим просторима чинила византијска култура,
тога већ давно више нема. Но, глад човечија за љубављу, заједницом,
праштањем, на крају за Богом, неминовно завршава, уколико се не уто
ли, у квазизадовољствима – рекло би се у лажним божанствима. Ре
клама, као нешто што траје кратко, а још брже нестаје, треба да попу
ни празнину и да задовољи потребу. Реклама и не претендује да реши
проблеме друштва – она само указује на одређене вредности, прогла
шава оно што лансирају одређене куће за најновије и најбоље остваре
ње људског духа за једнократну употребу. Конзумент треба да се осећа
посебно, издвојено од осталих, као истинска личност, као особа која
зна да препозна квалитет живота и на крају оствари блаженство, ис
пуњен задовољством и срећом. Са становишта православне теологије,
реч је о опасном скретању са пута онтологије заједнице у онтологију
индивидуализма. Наиме, одвајање од Бога у библијској причи о паду
одвело је човека у крајњој линији до одвајања од другог човека и од
природе која га окружује, у свет самодовољности и егоизма.
54

Жељко Р. Ђурић, Икона и савремени визуелни медији

Изворно тум ачењ е три ја долог и је увек је појам личнос ти дово
ди ло у вез у са дру г им. От пор прем а од нос у и зајед н иц и је пресе д ан
у људс кој истори ји, који ра д ик ално квари бож анс ки план о чове
ку, а пос ле д ице су катас трофалне. Екс татички покрет личнос ти
ка другом, јес те истинс ки отпор јединки која се на л а з и у са мици
са огледа ли м а у који м а се види са мо та јединка (Manoussak is, J. P.
2006: 286). Ни је ли модерно дру ш тво, схват ивш и и при х ват ивш и
он т олог и ј у је д инке као истинс ке личнос ти, која, да би би ла ау т ен
тичн и ја, треба да се ослоб од и стег а дру г ог и та ко коначно пос та не
нез а вис на – у крајњ ој ана л изи слоб од на, у ствари изврш и ло још је
дан на пад на Бож и ј у на мер у о човек у? Сва к а ко да рек ла м а у својој
основној на мен и слу ж и упра во та к вом нег ов а њу је д инке на пу т у
њеног пос ловног, емот ивног и сва ког дру г ог пу та који вод и у сре
ћу, не мар ећ и за нес рећу дру г ог. „Ми да нас дож ив ља в а мо ста па њ е
свих вир т уе лн их нач ина изра ж а в а њ а у нач ин у огла ша в а њ а, у на
чин у рек ламе. Сви првобитн и култ урн и обл иц и, сви одр еђ ен и је
зиц и апсорбу ј у се у говор у рек ла ме, јер је он без дубине, трен у тан
и трен ут но заб ора в љен. То је три ј умф површ ног обл ик а, најм а њ и
заједн ичк и имен ит ељ свих значењ а, нулт и степен смис ла, триј умф
ен т роп и је над сви м а мог у ћ им троп и м а. Најн и ж и обл ик енерг и је
знак а“ (Bod rijar, Ž. 1991: 91). Овај Бод ријар ов став указ у је на ре
кла м у као не к у врс ту неартик ул исан ог тре н утн ог обл ик а, без
прош лос ти, без буд ућн ос ти, без мог ућ ег преоб ра ж аја. Савремен и
свет теж и рек лам и до те мер е да се у њој и исц рп љује. Рек лам ира
се све, од љуба ви, среће, до разврата и ра зов а п лоћењ а личнос ти.
Рек ла м а за вод и и упрош ћу је личност, сводећ и је на крај у крајев а
на је д ан прои звод – прои звод модерног доб а.
Што се тиче ове теме у погледу ширења религиозне поруке, а да
не добије значење рекламирања вере, изгледа да данас фотографија
као медијско средство има већу моћ и утицај од иконе. Њена при
лагођавајућа сила и лака импортација, чине да се она појављује сву
да, на флашама ракија и вина, на плакатима и на услузи политичким
партијама. Фотографија је омогућила човеку да открије свет у новим
угловима гледања. Но, она има и опасну моћ да буде манипулатор ко
ји ствара потребе, продаје робу, обликује духове. Фотографија је била
полазна тачка за стварање масовних медија који данас имају свемоћну
улогу као средства комуникације. Без ње не би било ни филма ни те
левизије. Данас само мали број људи зна име њеног изумитеља (који је
умро у беди), али фотографија, коју је он створио, постала је најпозна
тији језик наше цивилизације (Фреунд, Г. 1981: 207). Феномен рекламе
као нечега што у фундаменту ствара лажну слику, јесте слика која нас
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по сваку цену жели уверити у вечност и савршеност рекламног произ
вода. Ако се рекламира јакна, реклама каже да је њен квалитет и њено
трајање вечно. Чак и када се рекламира воће и поврће, или бело или
црно вино, захваљујући опет феномену фотографије и добром студију
са расветом, просто се приказују идеалне ствари и бића, као у Пла
тоновој визији света идеја – као да реклама долази из тог света.
Савремена реклама користи све типове говора које је још Ари
стотел забележио у својој Реторици: 1. делиберативан (који се односи
на оно што је више или мање корисно у одређеној друштвеној ствар
ности), 2. епидеиктичан (хваљење или потврда личности или дела), 3.
јудицијалан (који се тиче одбране од неке правичне или неправичне
оптужбе). Такође, реклама користи и пет структуралних елемената ко
ји су карактерисали реторички говор још у античко доба: 1. inventio –
избор аргумената говора, 2. dispositio – организација тих аргумената,
3. elocutio – преношење тих истих аргумената и ефикасне реторичке
фигуре, 4. memorio – техника памћења онога што треба рећи и одржа
вање нити у образлагању, 5. actio – потпомагање говора током гласа и
покретима тела (Никодијевић, Д. 2006: 50).
Делиберативан модел упадљиво је присутан у рекламама које
оглашавају производе намењене свакодневној употреби (детерџенти,
жваке, пасте за зубе и сл.). Корисност и обећање успешности одређе
ног производа (чист и бељи веш, бели зуби...) нуди појединцу могућ
ност да пронађе у производу потврду личних вредности и потврди ње
гов идентитет у заједници. У контексту иконе овај модел се не односи
на корист од употребе производа, већ на духовну корист која се стиче
молитвом и доброчинствима у заједници. Дакле, замена теза изврше
на је обећањем да ће производ надоместити недостатке унутрашње по
тиштености и обезвређености, док материја потискује духовност. По
јединац губи везу са оностраним, прекида комуникацију са Богом, а
тежиште потреба такве врсте измешта на производ.
Епиденктичан модел остварује се ангажовањем познатих (резо
нантних) личности које ће у рекламама представљати одређене про
изводе. Посматрач поистовећује себе са жељеним моделом личности
кроз употребу рекламираног производа. На иконама је модел резо
нантне личности примењиван у виду појединачног светитеља. Његов
лик и његово житије имали су, између осталог, педагошку улогу и на
водили појединца да се угледањем на дело и мучеништво светитеља
лакше прилагоди свету који га окружује и спозна себе и Бога.
Јудицијалан модел у оглашавању се остварује углавном путем
поређења квалитета два производа исте намене, али различитих про
извођача (детерџенти и слично). Тада се један производ уздиже кроз
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ниподаштавање другог и на рачун квалитета другог. Овај модел данас
је примењиван и унутар конституисања народа у форму нације кроз
системе искључивања, односно поделе на нас и на њих. За разлику
од хришћанског поимања заједничарења у односу човека са Богом и
човека са свим другим живим бићима, овај модел иде у корист неги
рању осталих, како производа тако и појединаца и народа. Дакле, чо
веков однос са Богом и са другим људима преноси се на његов однос
са производом. Човеку више није потребан саговорник, пријатељ, јер
има нови облик пријатеља који му се не супротставља и који је сведен
на ниво употребне вредности.
Као и икона, реклама увлачи посматрача у свој свет, само што
икона претендује да укаже на један свет који је на крају свет ди
мензије Царства Божијег, вечни свет, ослобођен окова историје, док
реклама, супротно од тога, нуди тренутну инјекцију за неуротично
друштво и појединце, оболеле од неизлечиве болести – смрти. Икона
хоће да ослободи човека од смрти и бола заувек, у Христовом царству,
а реклама му продужава агонију живота покушавајући да га увери у
блаженство тренутка, у посебност одређене робе, материјалност про
извода. Иако је и икона једна врста предмета, производ уметнич
ког надахнућа и молитве, не треба заборављати слојевитост њене
поруке и улоге у животу човека. Она није потрошна роба, производ
који се искористи и баци. Њена вредност постиже се односом верника
према њој и упућеним молитвама током бројних деценија. Њена упо
треба је неограничена и њен свет је неспознатљив, иако изражен на
визуелни, материјални начин, спознатљив човеку.
Не мора се вршити анализа појединачне рекламе, довољно је при
сетити се билборда поред којих се пролази и схватити њихову трајну
поруку. Са огромног платна смеши се вечно млада жена која рекла
мира нешто, није ни важно шта. Она је, рекло би се, идеално биће,
идеалних пропорција, насмејана и вечно млада, баш као што ће бити и
сви други уколико следе знаке који им се нуде. Слично је и са мушком
фигуром. Понекад је то успешни бизнисмен, а понекад политичар ко
ји је управо стигао ту да би донео нови обећани рај – на то нам указује
његов осмех, поза, оптимизам који зрачи из њега.
Слик а се ла ко раз уме и прис ту пачна је сви м а. Њено основно
својс тво је да се обра ћ а чувс тви м а. Фот ог рафи ја је повећ а ла број
слик а с хи љ а д у на ми л и јарде, та ко да већ ина људ и да нас не дож и
вља в а свет као евок а ц и ј у, већ као предс та в у. Буд у ћ и да се обра ћ а
чувс тви м а, фот ог рафи ја посе д у је стра хови т у моћ увера в а њ а, ко
ју мног и искориш ћа в ај у као средс тво ма н ип ула ц и је. У рек лам н им
агенц и ја м а су за пос лен и та козва н и „дубинс ки пси холози“ (depth
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boys) који проу ча в ај у реа к ц и је човек а суоченог са рек ла мом. За
хва љу ј у ћ и пси хоа на л изи, они знај у да је подс вест бог ата слик а м а
које имај у дуб ок и утиц ај на пона ша њ е. Нек и од тих пси холог а ство
ри л и су гот ово ди јаб ол ичне рек лам не пор у ке, које се у бљес кови м а
што трај у три десет сек ун д и уба ц у ј у у пројек ц и је фил мов а. То су
суб ли м иналне слике, забра њ ене као неморалне, јер предс та в љај у
на пад на човеков у личност, де л у ј у ћ и поп ут де т ек т ора ла ж и. Ако је
1/30-ина сек ун де довољна да ути че на човеков у вољу, може се за
мис ли т и кол ико је апс тракт на моћ слике у прод аји доб ара и идеја
(Фреу нд, Г. 1981: 206).

5. Филм као медиј за изазивање религијског искуства
Филм као појава нове уметнос ти укин уо је границе времена и
прос тора и означио појаву нове колект ивне уметнос ти. Свој при
родни почетак филм дуг ује западној култ ури која је већ од пери
од а ренесансе прип ремала њег ову експанзиј у. Византинци никад
нис у у свом сликарс тву теж ил и тачном физичком приказивању
реа лног света, па је природно да западна култ ура дође најпре до
фотографс ког изума а затим и до филма, с обзиром на то да је За
пад теж ио тачном историјс ком приказивању стварнос ти у свом
сликарс тву. Средњ овековни језик и књижевност су на запад у били
донек ле у полож ај у данашњег филма и телевизијске емисије. Ако је
писац желео да зна да ли је његово дело добро или лоше, он би га испро
бао на публици; уколико је наиш ло на одобравање, пис ца су ускоро сле
дили имитатори (Мак луа н, М. 1973: 107).
Појавом филмске уметности настаје нова врста публике – тако
звана случајна биоскопска публика. Наиме, свака друга врста умет
ничке публике има неко своје посебно обележје којим се издваја и
разликује од друштвених слојева који немају изражено интересовање
за уметност. За биос копску публику се не може рећи да има било ка
ква јединствена обележја у погледу образовања, друштвене припадно
сти, психо-демографске карактеристике, традиције, информисаности,
специфичних потреба (Никодијевић, Д. 2006: 27). Реч је о масовном
медију који је од самих почетака тежио глобалном приступу, рачуна
јући на што више публике. Врло брзо се показало да је филм средство
пропаганде чија моћ је далеко од занемарљивог, да се може такмичити
са штампом, бар у односу на масу која је у њиховим очима била нај
опаснија – на пролетаријат (Митри, Ж. 1972: 120). У том контексту,
требало је да се живот на филму прикаже у светлу који одговара тра
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диционалном моралу, да се народ убеди у основаност начела чија је
жртва. Требало је успавати народни разум, удаљити га од непосредне
реалности (Митри, Ж. 1972: 121).
Филмска слика није само језик у ширем смислу, не обраћа се са
мо разуму, а ни само емоцијама. Она је, како тврди Ж. Коен-Сеа „у
својој непосредној и суптилној комуникацији, послеплатоновска се
стра мита и његова наследница. Очигледно да ту налазимо оно зна
чење идеја које се граде помоћу алегорија, хипербола или, на сасвим
други начин, у једном хаотичном поетском и квазирелигијском виду,
где машта узима маха и меша своје утваре са истинама“ (Koen-Sea, Ž.
1978: 356). У савременом свету је све веће интересовање за могућно
сти филма и његовог деловања на религијску свест човека, мада филм
као можда најмоћније средство преношења порука делује у много ши
рем спектру. Он премерава историју, делује на емоције мноштва, соци
јалне факторе, на крају бива судија у важним антрополошким аспек
тима друштва на глобалном нивоу. Филм је постао такав захваљујући
могућности допирања до најудаљенијих кутака васељене,10 сходно че
му мења устаљена културолошка начела. Свој снажан утицај на масе
филм дугује фасцинацији слике која дубоко делује на неосветљене ме
ханизме симпатије. Стога је јасно да је филмска чињеница сложенија
од било ког другог средства којим се непосредно долази до осећања.
Као медиј који у себи сажима мноштво уметничких група и жанрова,
филм је пун обрађених и сређених знакова које је аутор филма при
премио за своју публику; он делимично, али и неоспорно учествује у
великој комуникационој функцији. „Аутор може да црпи снагу своје
поруке из неке врсте колективног речника који је обрађен традицијом,
или из неке симболике универзалног типа која се мање-више несвесно
усваја“ (Bart, R. 1978: 418). У сваком случају, елементи филма, као
пре свега визуелне уметности, који су час симултани, час консекутив
ни, сродни цртежу, вајарству и архитектури, балету и свакој хармонији
гестова, обраћају се осећајности својом спољашношћу и формалним
изгледом. Они желе да фасцинирају непосредно.
Свака филмска слика конституишући једну врло моћну ствар
ност, по себи је недељива и потпуно актуелна. Она садржи у себи сву
своју прошлост и сву своју будућност и представља, у једном тренут
10
У том смислу занимљиво је запажање Маје Дерен која бележи да камера може
остварити највеће резултате уз практично најмањи напор. Од свог руковаоца захтева
само мало вештине и енергије, а од свог предмета само да постоји, а од својих гле
далаца – само да могу да виде. На том елементарном ступњу камера идеално функ
ционише као масовно средство за преношење елементарних идеја. Погл. Deren, M.
(1978): „Film: Stvaralačko korišćenje stvarnosti“, у: Teorija filma, Beograd, 398.
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ку, такорећи као непокретна, једну пропозицију (Koen-Sea, Ž. 1978:
356–357). Сремац и Беук сматрају да је филм у могућности да преноси
религиозно искуство управо из разлога што је Бог у Библији комуни
цирао са човеком кроз нарације. У том смислу је филм медијум који
обилује приповедањем, што омогућује комуникацију између Бога и
гледалишта (Sremac, S. i Beuk, S. 2010: 198). Међутим, постоји читав
низ проблема који не могу бити испричани филмом, а то важи, пре
свега, за православни доживљај светог. Практиковање православља
није само нарација, није само читање Светог Писма као у протестан
тизму. Није случајно што је протестантски свет изнедрио и прихва
тио филм као легитимног заступника у својој пропаганди.11 Међутим,
у православљу није тако. Поменути аутори стоје на становишту да би
теологија требало да буде актуелизација Еванђеља путем друштвеног
ангажмана, а филм управо може представљати рефлектујући симбол
који одговара на егзистенцијална питања људског духа на чијој основи
се може развијати теол
 ошки дискурс (Sremac, S. i Beuk, S. 2010: 202).
Ово је углавном тачно, али за православно начело дођи и види,
није применљиво, јер филм не може дочарати сам догађај, учешће у
радњи, литургији. У том смислу филм може бити припрема, као што
је то и добра књига, али остаје лични ангажман верника као једини
истински слободни акт учешћа у догађају спаса. Такође, икону која
је у византијском периоду на неки начин мењала филм, није довољ
но посматрати као нарацију. То практично значи да икона своје пуно
место налази тек у вези са литургијом. Иако се може посматрати као
уметност, њој, као и филму, није довољно да само говори о религио
зном, већ је потребна димензија искуства и учешћа. Филмови попут
Острва Павла Лунгина, или раније филмови Андреја Тарковског, могу
да дочарају једну атмосферу православног етоса и живота, но оно што
филм не може да постигне, нити је то његов циљ, јесте то да он никад
неће моћи да замени сам садржај проповеди, иако може да проповеда.
Добар пример проповедања филма у новијем периоду његовог раз
воја је Страдање Исусово од Мел Гибсона. Интересантна је његова на
мера да филмом дочара одређени феномен страдања. Гибсон је пред
собом свакако имао библијску грађу и он је с њом поступио пажљиво и
критички, па зашто да не и оригинално. Основни извор ипак нису само
11
И Римокатоличка црква је у почетку филмске индустрије била на становишту
користи од филма, чак је помагала остварењу религиозних филмова. Међутим, касни
је, пошто су се филмови све више комерцијализовали, сам папа Пије (1913) забрањује
продукцију филмова верског карактера. Погл. Radosavljević, I. (2010): „Film i sveto
– mogućnosti i načini predstave“, у зборнику радова Religijska imaginacija i savremeni
mediji, Novi Sad, 213.
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синоптичка Еванђеља, већ и књига из XVIII века Ен Емерих (Anne C.
Emmerich) која је била католички мистик (Peterlin, D. 2010: 236). Мо
жда је Гибсон управо хтео да укаже на моменат страдања у последњих
дванаест сати Исусовог живота, како би пренео поруку савременом
свету који је потпуно отупео у погледу патње и страдања за другог. Мо
жда је хтео да пробуди успавану савест људи на свим меридијанима.
Уколико је ово тачно имамо још једног Божијег сарадника у ширењу
његове вести. Ипак овај филм, или било који други, остају у домену
проповеди, што је можда први корак ка стварној жељи или потреби да
се комуницира са живим Богом. Због тога је потребно нагласити да се
у православљу сједињење са Христом изражава кроз учешће, што зна
чи да се само у Христу потврђује истинска ипостас човекова. „Пред
ност се даје личности а не природи, будући да се у Христовој личности
сједињују сви верни, и у том сједињењу свако налази своју истинску
личност“ (Склирис, С. 2005: 222). Треба разликовати нарацију и онто
логију. Онтологија не мора бити у спрези са нарацијом али нарација
може, а то и чини да отвара пут ка онтолошком, да буди и подстиче, но
никада не претендујући на саму истину.

6. Икона и виртуелни свет
Феномен интернета је уско повезан са иконичним у човек у.
Уколико је човечија природ а иконична, утолико она зависи од одре
ђених сад рж аја које прима путем ауд ит ивног и виз уе лног сис тема
које има у себи. Визант ијска цивилизац ија, па и западна средњ ое
вропска култ ура, град иле су икон у Бож иј у у човек у путем усмене
речи кроз проповед и кроз виз уе лн у порук у сад рж ан у иконом или
фреском, религ иозном сликом. Кад а је религ ијско иск ус тво у пи
тању, мало тога се променило до данас. Наи ме, и данас смо сведо
ци да развој религ ијске свес ти пот иче од добре усмене, све чешће и
писане речи, али свак ако и виз уе лне слике. Данас је долазак до са
држ аја вере далеко лакши с обзиром на мог ућност избора које нам
нуде савремени мед ији. Феномен интернета је утолико значајнији
што он хоће да објед ини све мед ије на једном мес ту. Као некакав
бунар без дна, једна огромна мед ијска црна рупа, која гута све што
јој се сервира, интернет је пос тао највећа база под атака и јед ан од
најснаж нијих иконичних елемената савременог доба. Није немог у
ћа претпос тавка да ће снага интернета у буд ућнос ти само јача
ти, што ће неминовно изазвати једн у врс ту завис нос ти огромног
броја конз умената од овог медија. Свако ће пожелет и да има свој
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алтер его на интернет у, своје Нарц исово оглед ало.12 Из угла религ иј
ског пред а њ а, ин тернет би се могао поис товет и т и са неком врс том
екс тат ичног иск ус тва које верник дож ив љава у трен уц има дубоке
молит ве, некој врс ти визије. Међут им, не треба заборавит и упозо
рењ а испосник а колико су виђене слике чес то иск ушењ а злих сила
које наводе на пог решан пут и које својом сликовитошћу нуде блага
овога света. Светитељи су се у прошлости молили Бог у да не виде
слике, па је данас, посмат рано из угла православне аскетике, не
схватљива толика пот реба савременог човека за сликом. Да ли по
треба за њом заис та пос тоји и у којој мери, или је то јед ан наметн ут и
сис тем вреднос ти, остаје питањ е које чека одговоре. „Интернет је за
многе кориснике и теорет ичаре нови свет слободних асоц ијац ија,
отворене и перма нентне ком у ник а ц ије, свет умногоме неоп терећен
моралним кодовима“ (Tomić, Z. 2007: 190).
Глобална комуникациона мрежа прети да преобликује готово сва
ки сегмент људских живота. Наравно, ради се о једној новој димензији
коришћења времена која се именује као сајбер простор (Cyberspace),
где су присутне све светске заједнице и културе, обједињене на јед
ном месту. Сајбер култура се још назива дигиталном културом, кибер
културом, културом мрежа. Сви ти називи указују на могућност ко
муникације и размене информација (Silver, D. 2000: 19–30). Реч је о
култури која је ван простора и времена. Дакле, реч је о простору који
није материјалан, али свој идентитет и постојање црпи из материјал
ног. Можда још увек не постоји једна теолошка анализа идентитета
који се обликује у сајбер простору, али је свакако тачно да интернет
мења човечије навике, његове друштвене и социјалне односе, па, на
крају крајева, помаже у разграђивању културе која је упућивала чове
ка на другог човека. „Опозив комуникације лицем у лице, као и страх
прерастања јавне сфере у виртуални свет контролисан од стране теле
комуникационих корпорација, које само привилегованима обезбеђују
12
Не с ум њ и в о је да ин т ернет предс та в ља ме д иј чи ји знач ај и ути ц ај прев а
зи л а зи све кон в ен ц ион ал не ме д и је. Сас вим је си г урно да је ово мод ел ком у н и
ка ц и је који нам у са д а ш њем вре мен у от к ри в а и ан т и ц и п и р а ка к о ће свет функ
цион ис ат и у бу д ућ но с ти. Сти в ен О’Ли ри, ре л и г ио лог и је д ан од пион и р а на по љу
ис т ра ж и в а њ а о ути ц ај у ин т ерне т а на сфе р у ре л и г иозне све с ти, смат ра да са в ре
мен а вирт уе лн а ком ун ик ац ија предс тав ља знач ајан култ у р олош ки нап ред ак,
упор еђ у ј у ћ и га са знач ајем којег је имао прон а л а з ак Гу т енб ерг ов е пре се. Погл. о
томе: Knež e v ić, N., Rad ić, T., „Uticaj Inter neta na afir mac iju rel ig ioz ne svesti: inter
akc ije i misije“, у зборн и к у ра д ов а: Religijska imaginac ija i sav reme ni mediji, Nov i Sad,
240. Разви јен им об л и ц и м а елек т ронс ке ком у н и к а ц и је и мог ућ нош ћу да у свој
сис тем укљу ч и све ме д и је, ин т ернет је по с тао ме д иј свих ме д и ја, мре ж а свих
мреж а; упор: Пав ловић, М., Алекс ић, М., Шиљ ег, Д., Оглаш авањ е, 381.
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приступ инструментима контроле, представља значајну тему“ (Tomić,
Z. 2007: 191). Другим речима, појам заједнице, као један од кључних
појмова хришћанске антропологије, овим бива озбиљно уздрман.
Данас је могуће да на интернету градите свој идентитет, да будете
неко ко у ствари нисте. За хришћански поглед на ствари остаје и даље
један од кључних проблема проблем отуђености, све до могућности
човековог функционисања једино уз помоћ интернета. Због тога не
звуче исувише претеће речи да „ми у ствари не користимо интернет
већ он користи нас“,13 и да одузима оно што се вековима градило и
неговало. С друге стране, не треба негирати могућности и олакшице
које се нуде путем интернета. Реч је о медију међународног каракте
ра који као такав не познаје ограничења. „Његов убрзани развој везан
је за велике, индустријски високо развијене земље, али ни мање зе
мље не заостају много у овим напорима и резултатима. Свет је до
био мега-медиј“ (Павловић, М., Алексић, М., Шиљег, Д. 2008: 382).
То наравно не значи да је овај медиј потпуно ослобођен, да је чист
од манипулативних утицаја на људску свест (Markley, R., 1996), ма
да многи у интернету виде најчистији вид демократског мишљења и
деловања. Нови медији, интернет пре свега, могу да унапреде развој
репресивног режима, да тиме удаље људе од демократских идеала, с
обзиром на масовност и контролу у исто време. Према речима Ми
шел Кендрик, сајбер простор је културни спој фикција, пројекције и
страхова који илуструју начин на који технологија интервенише на
нашу субјективност (Kendrick, M. 1996: 145).
Кад а је у питању религ иозно и интернет, јасно је да пот реба за
религ ијом своје мес то налази и на овом пољу. Забележено је да са
држ ај на интернет у током пос ледњих 18 год ина незад рж иво рас те, и
да је од 1,7 милиона страница, колико их је било 1990. год ине, број
порастао на 106 милиона страница 2004. год ине. Милиони људ и, по
себно у Америц и, свој у пот ребу за религ ијом задовољ авај у корис те
ћи интернет (Knežev ić N., Radić T. 242).

Закључак
Савремени свет је данас затрпан сликом. Човек двадесетог века
је човек визуелне епохе. С обзиром на то да је икона у дуговековном
Ширењ е комп јут ерс ки генерис ан их слик а изм иш љен их виз уе лн их „про
стора“ рад ик ално је друг ач ије од мимет ичког капац ит ета филм а, фот ог рафије,
као и телевизије; вид и Crary, J. (1999): Suspensions of Percept ion: At tent ion, Spectacle,
and Modern Cult ure (Cambridge, MA: The MIT Press), 10–11.
13
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искуству Цркве играла улогу визуелне проповеди Еванђеља, поред
осталих сложених аспеката које икона носи, данас се о њој може го
ворити са различитих аспеката. Може бити речи о њеној злоупотреби
и свођењу њених елемената на ниво рекламне поруке, чему погодују
савремени услови живота, са секуларизмом који не само што не при
даје значај вери него је често и игнорише. Језик иконе се данас кори
сти у остварењу бројних, често супротстављених циљева, a њен про
стор се разоваплоћује на простор тренутне сензације коју производе
масовне слике. У центар интересовања доводи се оно што је пролазно,
насупрот непролазном и вечном. Стручњаци наглашавају да савреме
ни медији и текако утичу на велики број људи и на њихов став према
религији уопште. Као и све друго, медији и религију покушавају да
сведу на ниво популарне културе. Ово је представљало извесну прет
њу религији, па је на Западу преовладало мишљење да се религијске
заједнице морају представити у медијима уколико желе да буду узете
у обзир као релевантна „понуда веровања“. То што се најпре дешава
ло на Западу почело је да бива присутно и на Истоку. Осетивши моћ
медија цркве су се организовале и створиле свој медијски простор.
Савремено друштво се налази на прагу новог богословља и уметнич
ког стваралаштва које обједињује језик улице, научна достигнућа и
нову духовност, издвајајући религиозне и уметничке вредности ико
не из културно историјског и религијског контекста, постављајући их
у нови свети простор масовних медија.
Иконичност окружења у коме живимо преп уна је приказа ан
тиикона (плак ата, билборд а) који се умнож авај у деловањ ем теле
визије, новина и интернета. Реч је о опасном скретању са пута он
толог ије заједнице у онтолог иј у инд ивид уализма. Практ иковањ е
правос лав ља није само нарац ија, није само читањ е Светог Пис ма
као у протес тант изму. Филмови Анд реја Тарковског мог у да дочара
ју једн у атмосферу правос лавног етоса и живота, но, оно што филм
не може да пос тигне, нит и је то његов циљ, јес те то да он никад не
ће моћ и да замени сам сад рж ај проповед и, иако може да проповеда.
Добар пример проповед а њ а фил ма у нови јем период у његовог раз
воја је Страдање Исусово од Мел Гибсона. Ипак, овај филм, или било
који друг и, остај у у домен у проповед и, што је мож да први корак ка
стварној жељи или пот реби да се ком униц ира са живим Богом.
Феномен ин т ерне та је уско повез ан са икон ичн им у човек у.
Укол ико је човеч ија прир од а икон ична, утол ико она завис и од од
ређ ен их са д рж аја које при м а пу т ем ауд и т ивног и виз уе лног сис те
ма које има у себи. Феномен ин т ерне та је утол ико значајн и ји што
он хоће да обје д ин и све ме д и је на јед ном мес ту, поп ут бу нара без
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дна. Међу т им, не треб а заб ора ви т и упозор ењ а испос ник а о томе
кол ико су виђ ене слике чес то иск у шењ а злих си ла које на воде на
пог решан пут и које својом сликови т ош ћу нуде бла г а овог а све та.
Свет ит ељ и су се у прош лос ти мол ил и Бог у да не виде слике, па је
да нас, пос мат ра но из угла пра вос лавне аске т ике, нес хватљив а то
лик а пот реба са временог човек а за сликом.
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Summary: In this study the author examines the posi
tion of the icon in the contemporary world and its visual
medias. Contemporary world is full of pictures, and in that
kind of world the icon loses privileged position that had in
the Byzantine culture. Therefore, the icon has her own place
in the society, but the cultic one. Language of the icon has
been used in the realizations of numerouse opponent goals.
On the contrary, Church wants to defend the icon against
new arrival of iconoclasm, while in the media its composite
elements have been used – parts or the whole – for applying
in the purpose of the manipulated influence on the envi
ronment. The world of advertisement in its dramatic way
saturates the world market that requires visual news, as
practical benefit is the only promoter. Message in its depth
may have been used in the best movies. The development
of the mass communications appears in the period of the
European secularism when the Christian ethics stopped to
permeates every sphere of the human life and society. Every
original cultural forms, all the determined languages have
absorbed in the language of advertisement. It is triumph of
the cursory forms, the lowest meaning. Phenomenon of the
Internet is in close connection with the iconic meaning of
the human. If the human nature is iconic, than the natu
re depends on the determined content that are received au
dio-visual. In the Internet the icon is transformed into the
news. Internet has a great opportunities in the transmis
sion of the information. Internet compresses all the medias
and becomes powerful mass-media.
Key words: Icon, media, advertisement, movie, Internet
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