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Iztok Mozetič je dne 1. julija 2015 uspešno zagovarjal disertacijo, v kateri je predstavil pisanje osrednjih slovenskih časopisov o Cerkvi, o odnosih komunistične oblasti do nje in o njeni dejavnosti v letih med 1953 in 1961. Ti dve letnici sta mejnika na
področju zakonodaje o odnosu jugoslovanskih oblasti verskih skupnosti. Delo se odlikuje predvsem po zelo dobri uporabi primarnih in sekundarnih virov, v veliko korist
mu je tudi bogata literatura s tega področja.
Propaganda je bila poleg represije oziroma nasilja podobno kakor v drugih totalitarnih državah pomembna za komunistično oblast v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji in v Ljudski republiki Sloveniji, saj je prepričevala ljudi o pravilnosti svojega
delovanja in o sovražnosti tistih, ki so ji nasprotovali, tudi o sovražnosti katoliške
Cerkve. Časopisje je bilo podrejeno režimu, novinarji so morali poročati po njegovih
navodilih, članki so bili cenzurirani. Cerkev v Sloveniji je bila še posebej obsojena leta
1946 v sodnem postopku proti škofu Rožmanu, pa tudi v številnih drugih sodnih postopkih proti duhovnikom, redovnikom in vernim laikom. Časopisi so o tem obširno
poročali in to podprli z ustreznimi karikaturami.
Slovenski poročevalec in v Ljudska pravica sta od leta 1953 dalje pisala o Cerkvi
manj grobo in napadalno kakor v obdobju po drugi svetovni vojni. Oblast je bila po
sporu z Informbirojem primorana iskati pomoč na Zahodu in je bila opomnjena
glede kršitev človekovih pravic, zato je bila prisiljena delati bolj taktno tudi s Cerkvijo. Morala je paziti na svoj ugled in pri tem si je pomagala tudi s pisanjem časopisov. Izpostavljeno je bilo Titovo navodilo: problem Cerkve se bo rešil, če se bo o
njem čimmanj govorilo, posledica tega pa bo, da se bo tudi manj pisalo v časopisih.
Drugače so bile za razumevanje odnosa oblasti do Cerkve ključne Titove misli v raznih govorih in intervjujih, ki sta jih dnevnika objavila: nestrinjanje s kardinalom
Stepincem, obsodba fizičnih obračunavanj z duhovniki, nezdružljivost vernosti s
pripadnostjo Zvezi komunistov, politični boj oziroma zavzemanje predvsem za mlade, poseganje Apostolskega sedeža oziroma Vatikana v notranje zadeve Jugoslavije, dokazovanje svobode vere v Jugoslaviji, finančna podpora, ki jo je oblast dajala
Cerkvi. Poleg Titovih pogledov sta dnevnika objavljala tudi poglede drugih partijskih
osebnosti, posebno Borisa Kraigherja, Edvarda Kardelja in Aleksandra Rankovića.
Precej sta dnevnika poročala v povezavi s pripravami in sprejetjem Zakona o pravnem
položaju verskih skupnosti v maju 1953, kajti oblast je želela čimbolj prikazati svoje zavzemanje za reševanje vprašanja verskih skupnosti in Cerkve. Ordinariji so jasno poudarili,
da ni v njihovi pristojnosti reševanje načelnih vprašanj, zaradi razmer pa so iskali stike z
oblastjo za reševanje konkretnih aktualnih vprašanj; o tem pa dnevnika nista poročala,
pisala sta o podpori Cirilmetodijskega društva in posameznih duhovnikov v korist zakonu
in kako je bila z zakonom zaščitena svoboda vere, čeprav je bila stvarnost drugačna.
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Dnevnika sta do vključno leta 1955 pisala proti nekaterim »reakcionarnim« duhovnikom, to je tistim, ki so delali proti oblasti. Teh člankov je bilo malo v primerjavi
z obdobjem takoj po drugi svetovni vojni. O nezdružljivosti vernosti s članstvom v
zvezi komunistov sta dnevnika pisala še posebno v povezavi s tretjim kongresom Zveze komunistov Slovenije v maju 1954.
Oblast se je trudila za diferenciacijo v Cerkvi in je zato podpirala Cirilmetodijsko
društvo. Časopisno poročanje se je najbolj posvečalo občnim zborom, pa tudi drugim
sestankom, tiskovnim konferencam in izjavam članov društva. Društvo je res iskalo
poti, da bi ugajalo tako oblasti kakor tudi cerkvenim predstojnikom.
Po prekinitvi diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Apostolskim sedežem konec leta 1952 sta dnevnika še dalje pisala proti Apostolskemu sedežu in proti papežu
Piju XII. Ob vprašanju svobodnega tržaškega ozemlja v oktobru 1953 se je razvil niz
napadov na Apostolski sedež zaradi domnevne naveze z Italijo in z zahodnim imperializmom. Veliko je bilo poročanja o papeževi smrti oktobra 1958 in o volitvah novega papeža, s tem pa tudi upanja za oblast, da se bodo nekatere stvari spremenile
v odnosu med oblastjo in Cerkvijo v Jugoslaviji.
Glede delovanja Cerkve v drugih državah povejmo, da je bilo največ poročanja o
Cerkvi v Italiji, ker je imela velik vpliv na strankarsko politiko, posebno na krščansko
demokratsko stranko. Drugače sta dnevnika poročala o Cerkvi drugje po svetu to, kar
je ustrezalo oblasti: o duhovnikih delavcih v Franciji, o sporih Peronovega režima s
Cerkvijo v Argentini, o konkordatu med Španijo in Apostolskim sedežem, o vplivanju
Cerkve na politiko v posameznih državah in o nekaterih škandalih.
Po združitvi obeh dnevnikov in z nastankom novega osrednjega dnevnika Delo maja 1959
se uredniška politika o poročanju o Cerkvi ni spremenila. Delo je še dalje pisalo o Cerkvi v
Sloveniji tako, kakor je naročala oblast, enako tudi o delovanju Cerkve drugje po svetu.
Z imenovanjem škofa Antona Vovka za rezidencialnega škofa ljubljanske škofije
decembra 1959 je Delo začelo objavljati kratke novice o slovenskih ordinarijih in o
njihovih obiskih v Vatikanu. Poročanje je bilo namreč prekinjeno z neuspelimi pogovori med Cerkvijo in oblastjo pred sprejetjem Zakona o pravnem položaju verskih
skupnosti. V marcu 1961 je v povezavi s poročilom ZIS za leto 1960 Delo poročalo o
pismu jugoslovanskih škofov ZIS oktobra 1960; to je bilo povod za izboljšanje odnosov med oblastjo in Cerkvijo. Tudi v Delu so prevladovali članki v podporo Cirilmetodijskemu društvu, posebno je odmeval obisk delegacije Cirilmetodijskega društva pri
Titu konec leta 1959. Poročanje o Uredbi Izvršnega sveta ljudske skupščine Ljudske
republike Slovenije za izvrševanje Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v
začetku avgusta 1961 je pomenilo korak dalje v izboljšanju odnosov med oblastjo in
Cerkvijo v Ljudski republiki Sloveniji.
Avtorju je treba najprej priznati veliko prizadevnost pri zbiranju virov, ki neposredno ustvarjajo izhodišča za obravnavanje zastavljene naloge, v nadaljevanju pa res
dobro uporabo teh virov in prav tako dobro povezovanje navedene literature z viri;
to je končno lahko ponudilo jasno in dovolj povedno celoto. Bralcu močno olajša
seznanjanje z obdelano problematiko tudi preglednost, ki odlikuje disertacijo.
Metod Benedik

