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Maja Kaninska
Beograjski nadškof in metropolit Franc Perko in 
srbski tiskani mediji

Povzetek: Nadškof dr. Franc Perko je bil vsa leta svojega delovanja v Beogradu 
(1986–2001) iskan sogovornik ali komentator v srbskih tiskanih medijih. Teme 
intervjujev so bile pogosto provokativne in povezane z dnevno politiko, npr. 
sožitje med Hrvati in Srbi, zgodovinska vloga hrvaškega kardinala Alojzija Ste-
pinca, ekumenski odnosi, vloga Vatikana, položaj Srbov na Kosovu in v Bosni. 
Nadškof je vedno deloval povezovalno, zastavil je besedo za mir, razumevanje 
in spoštovanje med posamezniki in narodnostmi na temelju krščanskih načel. 
Kljub temu mu novinarji in javno mnenje niso bili naklonjeni, zlasti v obdobju 
političnih in vojnih konfliktov in sprememb v Jugoslaviji.

Ključne besede: nadškof Franc Perko, beograjska nadškofija, mediji, ekumenizem, 
nacionalizem, Kosovo, Jugoslavija

Abstract: The Archbishop Metropolitan of Belgrade Franc Perko and the Serbian Press
Franc Perko ThD, Archbishop of Belgrade in the period between 1986 and 2001, 
was a sought-after interlocutor and commentator in the Serbian print medias. The 
themes which were treated were often provocative and referring to daily politics, 
e. g. coexistence of Croats and Serbs, historical role of the Croatian Cardinal Aloj-
zije Stepinac, ecumenical relations, the role of Vatican, situation of Serbs in Koso-
vo and Bosnia. The Archbishop always strived at harmony, advocating peace, good 
understanding and respect between individuals and ethnicities upon Christian 
principles. Nevertheless journalists and the public opinion were not favourable to 
him, esp. in the period of political and armed conflicts and changes in Yugoslavia.

Key words: Archbishop Franc Perko, Belgrade Archdiocese, media, ecumenism, 
nationalism, Kosovo, Yugoslavia

Profesorja dr. Franca Perka je za beograjskega nadškofa imenoval papež Janez Pa-
vel II. 16. decembra leta 1986. Istega leta je papež ustanovil Beograjsko metropo-
lijo, ki ji pripadata škofiji v Subotici in Zrenjaninu, in Perka imenoval za metropo-
lita. Po razpadu Jugoslavije je Sveti sedež na območju Srbije, Kosova, Črne gore in 
Makedonije ustanovil »Mednarodno škofovsko konferenco svetih bratov Cirila in 
Metoda« (2001) in za njenega predsednika imenoval nadškofa Perka. Službo v 
Beogradu je opravljal do upokojitve leta 2001.



994 Bogoslovni vestnik 78 (2018) • 4

Papeževo imenovanje je profesor Perko sprejel s pomisleki, ker je menil, da 
obstajajo za to službo primernejši ljudje. V pismu svetemu očetu je – po svojem 
pripovedovanju – zapisal: »Če ostanete pri tej odločitvi, jaz svojemu prijatelju Je-
zusu ne morem reči ne.« Kmalu zatem so nastopila težka leta razpadanja Jugosla-
vije. Zagovorniki Velike Srbije so za to krivili predvsem Slovenijo in Vatikan. Za 
katoličane v Srbiji in za katoliškega nadškofa so bila to najtežja leta, saj so postali 
tarča najrazličnejših napadov. Šele med kosovsko krizo in po Natovem bombardi-
ranju Srbije leta 1999 so napadi prenehali, tudi zato, ker je papež Janez Pavel II. 
javno nasprotoval temu bombardiranju.

V Perkovi zapuščini1 so ohranjeni številni intervjuji in članki iz srbskih medijev, 
ki so pisali o njem. Ta obilica gradiva pove, da so se novinarji radi obračali nanj, 
mnogi pa so bili do njega zelo kritični in so njegove izjave pogosto napadali. 

Marca 1994 je nadškof Perko za katoliški tednik Družino (3. 4. 1994, 10) takole 
opisal stike z mediji v Srbiji: 

»Teh stikov je veliko. Ne mine teden, da se ne bi pri meni oglasilo nekaj novi-
narjev. Žal pa nimam drugih sposobnih katoličanov ali duhovnikov, ki bi znali 
nastopati v sredstvih obveščanja. Možnosti, da se prek njih prikaže stališče 
katoliške Cerkve, bi bilo več. Tako bi se vsaj malo stajal led. Drži pa tudi, da nam 
ne verjamejo. Navadno nas imajo za ›plačance Vatikana‹ in mislijo, da od tam 
prejemamo denarno in vso drugo pomoč. Ne morejo mi verjeti, da nisem pre-
jel od Vatikana v sedmih letih niti prebite pare, nasprotno, tudi naša škofija 
mora oddajati prispevke za misijone, za Petrov novčič, za Sveto deželo. Ti pri-
spevki so sicer majhni, toda ›finančni promet‹ ne gre iz Vatikana v našo škofi-
jo, ampak v neki meri obratno. Polno je predsodkov o bogastvu Vatikana, ki ga 
ta uporablja ›za uničenje pravoslavja‹.«

Ob pregledu omenjene zapuščine ugotovimo, da je nadškof Perko med tamkaj-
šnjimi pravoslavnimi duhovniki veljal za markantno osebnost. Poleg svojih obve-
znosti v nadškofiji je moral vedno znova razlagati in zagovarjati svoja stališča pred 
javnostjo. Njegovo pojavljanje v tiskanih medijih zaznamujejo tri značilnosti. Prvič, 
spremljamo lahko široko paleto vprašanj, ki so se nanašala na duhovne teme in 
cerkvene zadeve, na odnos Katoliške cerkve do vročih političnih tem v Srbiji. Dru-
ga značilnost je njegova odlična obveščenost in elokventnost, ko gre za politične 
teme, ki pa se posredno nanašajo tudi na vero. Tretja značilnost je nadškofov iz-
ostreni čut za sogovornike in bralce. Nastopal je zelo spretno in previdno. Odgo-
varjal je tako, da novinarjem ni dajal priložnosti, da bi se na ideološki ravni prepi-
rali z njim. Znal je biti neposreden, oster in duhovit in mnoge njegove izjave so do 
danes ostale v spominu bralcev.

1 Perkovo pisno zapuščino hrani kabinet Katedre za osnovno bogoslovje in dialog na Teološki fakulteti 
Univerze v Ljubljani.
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1. Družbene, verske in moralne dileme
Študentski list Gaudeamus je leta 1989 (brez datuma, 8–9) nadškofu Perku najprej 
zastavil vprašanje, zakaj je papež ob njegovem imenovanju beograjsko nadškofijo 
povzdignil na raven metropolije. »To ni bilo presenečenje,« je pojasnil nadškof, 
»samo ozemlje Srbije je še čakalo, da se škofije povežejo v metropolijo.« Novinar-
je je zanimalo tudi nadškofovo zavzemanje za edinost kristjanov. Povedal je, da je 
bila to njegova prvenstvena dejavnost, ki jo je opravljal kot profesor na teološki 
fakulteti, kjer je predaval ekumensko teologijo. Novinar Indexa je želel slišati tudi 
nadškofov komentar o zahtevah za ukinitev služenja vojaškega roka. Na to je od-
govoril s posebnim poudarkom, saj je on sam – kot je pojasnil – »ta dolg domovi-
ni odplačal« kot mitraljezec v Beogradu in po odsluženi vojaščini zaradi nedolžne 
šale odsedel še tri leta od dosojenih petih v vojaškem zaporu. »Kljub vsemu je bil 
zapor dobra šola za duhovnika,« je dodal.

Novinar je glede religije menil, da je to »iracionalna oblika duha, ker ljudje ve-
rujejo v nadnaravno bitje, medtem ko filozofija in sociologija dajeta človeku du-
hovno spodbudo za življenjske rešitve«. Kje je potem povezava med teorijo reli-
gije in njeno prakso? Nadškof je odgovoril: »Ne drži, da je religija iracionalna obli-
ka duha. Osnove religije so racionalne, prav tako so racionalne poti, ki vodijo 
človeka k spoznanju glede obstoja presežnega bitja. Osebno verujem v Božje bi-
vanje, verujem v osebnega Boga, v krščanstvu še posebej v Jezusa Kristusa.« Gle-
de marksističnega pojmovanja vere kot »opija za ljudstvo« je nadškof pripomnil, 
da gre za negativen odnos do religije. »Rekel bi: lahko je opij, strinjal bi se s tem. 
Pri nekaterih ljudeh ima lahko tudi to vlogo, toda vprašal bi se, koliko so takšni 
ljudje v resnici religiozni.«

V ciklusu pogovorov z duhovniki je tednik Nada leta 1989 (13. 5., 17) objavil 
pogovor z nadškofom Perkom o mestu Katoliške cerkve v družbi. Intervju je imel 
v javnosti precejšen odmev. Novinarska vprašanja so se nanašala na verske in cer-
kvene teme, med drugim na presenetljiv porast zanimanja mladih za religijo: »Sve-
tovni ideologi in duhovniki se strinjajo, da so ljudje razočarani nad neuresničenimi 
družbenimi ideali. Soočajo se z družbeno, gospodarsko in moralno krizo in zato 
iščejo neko oporo,« razlaga nadškof in dodaja: »Ljudje iščejo nekaj, v kar bi mogli 
verovati, in to najdejo ali vsaj poskušajo najti v religiji.« Novinarko je zatem zani-
malo, kaj nadškof meni o novostih, kot so rokovski koncerti po katoliških cerkvah, 
s katerimi želi Cerkev pritegniti mlade. Nadškof je menil, da »je Katoliška cerkev 
vedno čutila dolžnost, da pridobiva ljudi. Učinek pa je isti, kot ga zaznavajo tudi v 
pravoslavni Cerkvi: ljudje prihajajo, ker čutijo za to duhovno potrebo. /… / Cerkev 
želi le, da bi bila navzoča v družbi.«

Novinarko je zanimal tudi odnos Cerkve do »emancipirane« ženske. Nadškof je 
pripomnil, da je ženski omogočena teološka izobrazba, ne more pa postati duhov-
nica. Splav ne bo nikoli dovoljen, ker – po njegovih besedah – »to ni stvar ženske, 
ampak človeka, ki naj bi bil rojen«. 
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2. Občutljive teme v obdobju političnih sprememb
V devetdesetih letih je bil nadškof Perko še posebej na udaru medijev. Leta 1990 
je časopis In (10. 5., 3–5) objavil intervju o občutljivi temi obstoja Jugoslavije in 
odnosov med Hrvaško in Srbijo. Novinar obžaluje, da se v razgovorih o prihodno-
sti Evrope posveča pozornost samo politično-verskemu prostoru latinske kulture 
in Katoliške cerkve, v katerega od jugoslovanskih narodov vstopata samo Sloveni-
ja in Hrvaška. Nadškof opozarja, da je pri mednacionalnem sožitju Srbov in Hrva-
tov v Jugoslaviji največji problem v Bosni: »Najprej moramo manj govoriti o so-
vraštvu, več pa o ljubezni in medsebojnem razumevanju. Katoliška cerkev se ne 
zavzema za tako imenovano ›Zahodno katoliško Evropo‹. V nekem svojem doku-
mentu papež pravi, da sta vzhodna in zahodna Evropa kot dve krili pljuč, in če 
Evropa hoče dihati, mora dihati z obema kriloma pljuč.« Novinar spomni na ne-
davno božično poslanico srbskega patriarha Germana, ki je zvenela žaljivo, ker se 
v njej Katoliška cerkev enači z islamom, kar zadeva nevarnost, ki jo je pomenila za 
srbski narod v njegovi zgodovini. Nadškof komentira: »Če danes obhajamo tristo 
let od preselitve Srbov, ne smemo pozabiti dejstva, da se je srbski narod pred Tur-
ki selil v katoliške dežele in da so Srbi v teh deželah dobili varstvo. Da, v duhu te-
danjega pojmovanja edinosti Cerkve so bili tudi poizkusi uniatstva, toda niso bili 
tako agresivni, da bi srbska Cerkev izgubila svojo samostojnost.«

Nemirna leta nadškofovega delovanja v Srbiji so prinesla nemir in napetost tudi 
v stike z mediji. Pogovor v tedniku Intervju leta 1992 (16. 10., 17–19) je tekel ob 
vprašanjih, kot je »stvaritev velike in čiste Srbije«, o spremembah republiških meja, 
pri katerih naj bi veljalo etnično načelo. Nadškof je pripomnil: »Vsem se mora pri-
znati etnični princip, toda načelno. Na jugoslovanskih tleh se to mora reševati s 
kompromisom.« Novinar je dodal, da nihče ne zanika pravice Hrvatov in Slovencev 
do svoje države tam, kjer so večina. »To je vprašanje kompromisa,« je odgovoril 
nadškof in vprašal: »Zakaj hočejo Srbi na Kosovu svojo državo? To so enaka meri-
la.« »Niso enaka,« je odvrnil novinar, »Albanci imajo svojo državo, ne morejo ime-
ti dveh držav. Jugoslavijo so ustvarili Srbi, Hrvati in Slovenci, ne pa oni. Oni so 
manjšina.« Ob tem odgovoru je nadškof Perko vstal in rekel: »Prekinjam ta pogo-
vor. Na takšna vprašanja ne bom odgovarjal.«

Časi so v Srbiji postajali vsak dan težji in mračnejši, brezizhodnost in nemoč sta 
dajali ton vsakdanjiku. Nadškof je bil opazovalec in priča dogajanj, toda neomajen 
v svojem stališču glede miru. V Novosadskem Indexu je leta 1992 (brez datuma, 
6) tekla beseda o Hrvaški med drugo svetovno vojno, o kardinalu Stepincu in o 
taborišču v Jasenovcu, ki je bil po izjavi novinarja »pekel na zemlji«. »Tam niso bili 
samo Srbi,« je poudaril nadškof, »vem za šest slovenskih duhovnikov, ki so jih pre-
gnali Nemci, pobegnili so v Slavonijo, nasprotovali so ustašem in končali v Jase-
novcu. Končno se moramo dokopati do nepristranskega presojanja.« 

Novinar se je dotaknil še vprašanja, ali gre v Bosni in Hercegovini (v nadaljeva-
nju izraz »Bosna« označuje obe entiteti) za versko vojno. Nadškof je odgovoril: 
»Nastaja vtis, da je to verska vojna. Vse strani, ki so vpletene v spopad, so opre-
deljene glede na religijo. V resnici pa to ni verska vojna. Razlogi so nacionalni.« 
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»In kdaj bo minila ta norost?« je vprašal novinar. »Poglejte v zgodovino,« je odvr-
nil nadškof, »izmenjavala so se obdobja norosti in duhovnosti. Ko se bodo uredile 
politične težave, se bodo rešili tudi ostali problemi. Mislim tudi na odnose med 
pravoslavnimi in katoličani.« 

Devetdeseta leta 20. stoletja so močno zaznamovala zgodovino držav na Balka-
nu. Vloga medijev se je spreminjala hkrati s političnimi spremembami, kar se kaže 
tudi v nastopih javnih osebnosti iz krogov politike, gospodarstva in najočitneje ver-
skih predstavnikov. Srbski novinarji so nadškofove izjave o dogodkih dojemali kot 
provokativne. Dnevnika Politika in Borba sta leta 1993 pisala o molitvi za mir v Bo-
sni. Po tej molitvi, ki so se je udeležili verski predstavniki, je nadškof Perko dal izja-
vo o položaju v Srbiji za italijanski časopis L’Avvenire, ki jo je objavil tudi Radio Va-
tikan. Njegova osnovna misel je bila, da je srbski narod enoten glede Miloševiće-
vega načrta o vzpostavitvi Velike Srbije. Politika je pisala, da je nadškof velik pesi-
mist, kar zadeva prihodnost Balkana. »Odsotnost srbskega patriarha Pavla in vseh 
predstavnikov pravoslavne Cerkve kaže, da je celotno pravoslavje solidarno s Srbi.« 
(14. 1., 9) Dnevnik dodaja, da so verski voditelji vseh veroizpovedi sprejeli poziv za 
mir v Bosni in oceno Vatikana, da tamkajšnja vojna ni verske narave.

V omenjenem obdobju so duhovi postajali vse bolj nemirni. Leta 1993 so srbski 
mediji zahtevali, da se nadškof odzove na izjavo dekana zagrebške teološke fakul-
tete dr. Juraja Kolarića, ki je zapisal, da se na Hrvaškem ustanavlja Hrvaška pravo-
slavna cerkev. Nadškofova sodba v časopisu Borba (16. 3., 10) je bila kritična: »Le 
kako more dekan in profesor ekumenske teologije trditi takšno neumnost. Srbska 
pravoslavna cerkev je organizirana pod jurisdikcijo beograjskega patriarhata, zato 
ne more biti govora o ustanavljanju Cerkve, o kateri govori profesor Kolarić.« Do-
dal je še, da dekanova izjava ne izraža uradnega stališča Katoliške cerkve. 

3. Medijska preigravanja
Čeprav se je nadškof Perko neumorno zavzemal za ekumensko in medkonfesio-
nalno sodelovanje, ni bil optimist glede izida dogodkov na ozemlju bivših jugoslo-
vanskih republik. V pogovoru v tedniku Nin leta 1993 (29. 10., 31) je glede eku-
menizma v Srbiji pripomnil, da se omejuje le na medkonfesionalne stike. Na no-
vinarjevo pripombo, da je po sedemsto letih prišlo do srečanja predstavnikov 
Srbske pravoslavne cerkve s papežem Janezom Pavlom II., je odgovoril: »Aprila sta 
dva škofa, moja prijatelja, škof Irinej in metropolit Amfilohije, obiskala Rim. Spre-
jel ju je papež Janez Pavel II. To je znamenje, da obe Cerkvi želita ohranjati med-
sebojne stike.« Vendar pozivi k miru in strpnosti niso prinesli želenih uspehov, 
kajti »niti Katoliška niti srbska Cerkev nimata vpliva na vzvode, ki vzdržujejo vojno. 
Cerkvam ostajajo samo pozivi.« 

V politično tako nemirnih letih so srbski mediji postajali vse bolj agresivni do Ka-
toliške cerkve. Politika ekspres je leta 1993 (21. 12., brez strani) objavila pismo bralca 
Dušana Zeljkovića, predsednika Društva srbsko-slovenskega prijateljstva. Ta se je spo-
taknil ob Perkov stavek, ki ga je izrekel v pogovoru na radiu Vatikan, in ga iztrgal iz 
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konteksta: »Pravkar sem prišel iz norišnice Balkana.« Zeljkovićev sklep je bil: Beograd 
je po Perkovem mnenju norišnica Balkana. Nadškofova stališča je označil kot »near-
gumentirane stvari, povedane v politični in diplomatski maniri, pri čemer pa pozablja, 
da je Božji služabnik.« Pisec besedila v zanesenem tonu in v nelogičnem poteku misli 
pojasnjuje osnovne Perkove duhovniške dolžnosti in Božje zapovedi. Po njegovem 
mnenju se je postavil na sovražno stran, na stran »satanizacije nekega naroda«, kot 
je ironično namignil. »Na žalost se je gospod Perko pridružil kampanji proti narodu 
Srbije. Nikoli in nihče do sedaj, tudi najbolj omejeni sovražniki Beograda, kot so bili 
nacifašisti, niso svobodomiselnega Beograda imenovali norišnico Balkana. /… / Tudi 
državljani Srbije imajo pravico do samoopredelitve, ki se priznava drugim narodom 
bivše Jugoslavije. To začenja dojemati tudi Vatikan.« Sledijo še ustaljene novinarske 
teorije in očitki glede kardinala Stepinca in njegovega ravnanja med vojno. Takšen 
vzorec novinarskega pristopa se je ponavljal še vrsto naslednjih let.

Leta 1993 so v tisku odmevali izzivalni komentarji poslanca Milana Paroškega 
o tem, da nadškof Perko v svoji nadškofiji množično prekrščuje (»pokrštava«) Srbe. 
Nadškof ob teh nesmiselnih očitkih ni mogel molčati in je nanje odgovoril v štiri-
najstdnevniku Nezavisni vojvođanski građanski list (12. 2. 1994, 12–13) . Uredni-
štvo je z njim pripravilo izčrpen pogovor na temo ekumenizma, »ker živimo v časih, 
ki so polni razburkanih ter pomešanih občutkov in stališč«. Novinar je omenil zah-
teve v Srbski pravoslavni cerkvi, da se »mora ekumensko gibanje osvoboditi ›sen-
timentalizma‹ in iz kongresnih dialogov preiti na ekumenizem ljubezni, prakse in 
dejanj.« Nadškof je pripomnil: 

»Nova usmeritev v Katoliški cerkvi je sprejeta, vendar jo nekateri na pra-
voslavni strani vedno obtožujejo, da dela za ›uniatizem in prozelitizem‹. 
Naša nadškofija, ki obsega predkumanovsko Srbijo, je imela ob mojem 
prihodu pred sedmimi leti 34.000 katoličanov. Danes jih ima samo še od 
sedem do osem tisoč. Naše število se zmanjšuje, čeprav me je nekdanji 
poslanec Milan Paroški lani obtožil, da sem v katolištvo spreobrnil 7.000 
Srbov in jih poslal v Split na vikende. Ko so potem prišli novinarji, sem jim 
rekel, da nimam časa, da govorim o tem, ker se skupaj z Milanom Paroškim 
pripravljam, da sprejmemo v Katoliško cerkev sedem milijonov Srbov in jih 
pošljemo v Vatikan.« (12. 2. 1994, 12–13) 

Verjetno je bila tovrstna nadškofova ironijo prepričljivejša kot kopičenje proti-
dokazov.

Tema o »norišnici Balkana« se je naslednja leta še pojavljala. Nanjo se nanaša 
tudi besedilo z naslovom »Zvita igra hinavcev«, objavljeno v dnevniku Politika (28. 
8. 1994, 3), ki je odličen primer takratne »svobode govora« in »profesionalnega 
novinarstva«. Avtor piše: »Ko so nadškofa javno soočili s to žalitvijo, je presodil, 
da jo mora preklicati. Pravi, da on tega ni izjavil. Izjavo naj bi mu pripisali hudobni 
srbski novinarji, ki sovražijo katolištvo. On je, pravi, zgolj opisal položaj v sredini, 
iz katere je prispel v Rim: ›prihajam iz norišnice, nisem pa izjavil, da je Beograd 
norišnica Balkana‹.« Novinar meni, da gre za »pretkano in hinavsko igro, za salto 
mortale, za vratolomno dejanje nekega akrobata v talarju, uglednega duhovnika 
Rimskokatoliške cerkve«. Takšne očitke naslavlja tudi na Vatikan, ki »že stoletja 
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napeljuje svoj kler na tovrstno drzno početje«. V sklepu članka je rečeno, da gre 
za »vatikanske aspiracije do Balkana, zlasti aspiracije v smeri podrejanja Cerkve 
sovražnih razkolnikov, tj. Srbov, ki jih je treba spreobrniti v katolištvo«. Sledi zgo-
dovinski pregled, ki sega od tridentinskega koncila preko Dubrovnika in Kotorja do 
Pećkega patriarhata in uniatskega delovanja Rima. Pisec omenja tudi dogajanje v 
Neodvisni državi Hrvaški (NDH) leta 1942, ko naj bi »Rimskokatoliška cerkev na 
čelu s Stepincem ukazovala reševanje duš pravoslavcev s tem, da se jih spreobra-
ča v katolištvo«. Novinar je podal še svojo razlago nadškofovih nastopov, pri kate-
rih naj bi se držal dveh pravil: »Prvo pravilo je preverjeno jezuitsko Ad maiorem 
dei gloriam, drugo pa Finis sanctificat media. Obe sta napisani na zastavi navala 
rimskega katolištva na razkolnike.« Novinarski namen, da z izkazovanjem pozna-
vanja zgodovinskih podatkov privede bralstvo do določenega stališča, je bil uspe-
šen. Besedilo je med bralci dolgo odmevalo.

Tedenski časopisi so – v nasprotju z dnevniki – drugače obravnavali nadškofove 
izjave in odgovore na politična vprašanja. V tedniku Duga (2.–15. 4. 1994, 31–33) 
je podal svoja stališča o vojnih intervencijah na Balkanu in bila so sprejeta z dolo-
čenim spoštovanjem. »Vojna je izbruhnila zaradi določenih zgodovinskih procesov. 
Jaz ta proces na vzhodu Evrope imenujem dehegemonizacija.2 Majhni narodi niso 
bili več pripravljeni ostati pod hegemonijo velikih. Zato so neizogibno razpadle vse 
večnacionalne države, med njimi tudi Jugoslavija. /… / Tu je ta proces trčil z željo 
srbskega naroda, da še naprej živi v eni državi, kakor je živel v Jugoslaviji. To so 
hoteli uresničiti z vojaško opcijo, in vojna se je začela. /… / Strani so še vedno zelo 
daleč druga od druge, tako da bo vojna trajala več let.« Na vprašanje, ali je mo-
goče razlikovati med verskim in nacionalnim v srbskih razmerah, je nadškof poja-
snil, da pravoslavja ni mogoče istovetiti s srbsko nacionalnostjo: »Eno je vera, 
nekaj drugega pa nacionalnost.«

V vrtincu irealnega medijskega sveta se je izgubljala jasna slika stvarnosti. Sre-
di devetdesetih let so srbski novinarji vse svobodneje kritizirali stanje v državi. V 
intervalih so prihajale na vrsto teme o Vatikanu in morebitnem obisku papeža v 
Srbiji.3 Novinarji so uporabljali provokativne teme, odvisno od strategije vladajo-
če stranke. Dnevnik Novosti (8. 3. 1995, 12) je objavil analizo nadškofovih izjav in 
se v njej vnovič dotaknil teme »norišnice Balkana«. Novinar zatrjuje, da nadškof 
»za vsako stvar, o kateri govori, pozna dve različici. Ena, hujskaška, je namenjena 
vatikanskim in Vatikanu naklonjenim sredstvom obveščanja. Drugo, spodobno, 
nameni jugoslovanski javnosti, ko se mu ponudi priložnost.« Pisec nadaljuje s ko-
mentarjem pogovora s Perkom iz hrvaškega Večernjega lista, ki ga je v celoti ob-
javil časopis Naša Borba (7.–8. 3. 1995, 10). 

2 Izraz je neologizem, ki ga je Perko sam uvedel in ga pogosto uporablja, v slovarjih pa ga ne najdemo.
3 Dnevnik Borba (24.–25. 9. 1995, 4) je nadškofa prosil za komentar o izjavi vodje Srbskega gibanja obno-

ve (SPO) Vuka Draškovića. Drašković je rekel, da »Vatikan našemu cerkvenemu vodstvu ponuja naslednje: 
da bi papež na Svetosavski ploščadi poljubil mesto, kjer so zažgali relikvije svetega Save in da bi s tega 
mesta prosil Kristusa in srbsko ljudstvo odpuščanja za genocid nad srbskim narodom v 2. svetovni vojni, 
ki se je zgodil v imenu ali baje v imenu Rima«. Nadškof je dejal le to, da v Srbiji še vedno prevladuje 
»komunistična laž proti kardinalu Stepincu o tem, da so bili ustaški zločini zločini Katoliške cerkve in da 
je bil Jasenovac taborišče Katoliške cerkve oziroma Vatikana«.
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Ko novinar bralcem predstavlja intervju, vzporeja nadškofovo izjavo, da je »v 
Beogradu izpostavljen številnim grožnjam in nagajanju«. To naj bi bilo v nasprotju 
z njegovimi odgovori v televizijski oddaji na NTV Studio B (1994). V njej je rekel, 
da katoličani v Jugoslaviji, v Beogradu, živijo kot vsi drugi. Na vprašanje, ali je tam 
katoličanov vse manj, je odvrnil, da jih pokoplje od tri- do štirikrat več, kot pa je 
rojenih. V Večernjem listu je glede stikov s pravoslavnimi duhovniki izjavil, da so 
ti stiki pretežno vljudnostni: »Voščimo si za praznike, obiščem jih za božič in ob 
prazniku sv. Save, s patriarhom pa se srečam na diplomatskih sprejemih. Drugih 
stikov ni. /… / V prejšnjih časih je vendarle bilo drugače. Na naše prireditve so pri-
hajali njihovi teologi, npr. škof Irinej. Sedaj je vse to zamrlo.«

Glede odnosa med Srbsko pravoslavno cerkvijo in političnim vrhom je njegovo 
stališče ostalo nespremenjeno: »V Srbiji vlada splošna enotnost glede uresniče-
vanja ›nacionalnega načrta‹, čemur mi pravimo Velika Srbija. Obžalujem, da Srbska 
pravoslavna cerkev ni našla neke duhovne razsežnosti, ki bi Srbom pokazala izhod 
iz tega položaja.« Ko je tekla beseda o ekumenizmu, je izjavil, da ni v krizi ekume-
nizem, pač pa ekumenski dialog.

4. Ekumenska vprašanja
Nadškof Perko se je vseskozi zavzemal za reševanje sporov po mirni poti. Črnogorski 
časopis Monitor (10. 11. 1995, 22) je poročal o srečanju papeža Janeza Pavla II. s 
škofi z območja bivše Jugoslavije. Nadškof je izjavil, da je imelo to srečanje izključno 
pastoralni značaj. Glavno vprašanje je bilo, kaj lahko stori Cerkev. »Glede na to, da 
Cerkev ni politična organizacija, ne more vplivati na vojno in na politične dogovore, 
lahko pa deluje v dve osnovni smeri. Lahko vpliva na ljudi in na narode in jih nagiba 
k spravi,« je izjavil nadškof. »Ko gre za zdravljenje duhovnih bolezni sovraštva in ma-
ščevanja, pa je to zelo dolgotrajen proces.« Vsi škofje so poudarjali, da so zločini 
izraz nečesa, kar presega človeško sovraštvo: »V teh zločinih in dogodkih se odraža 
obsedenost ljudi od satana. Proti temu se moremo bojevati le z molitvijo in postom.«

Vse od začetka konflikta v Jugoslaviji so se Cerkve zavzemale za mir. V začetku 
leta 1996 so organizirali sestanek predstavnikov pravoslavnih, katoliških in prote-
stantskih Cerkva na Teološki fakulteti v Beogradu. Glavni organizator sestanka je 
bila Konferenca evropskih Cerkva. Nadškof je v časopisu Politika (4. 1. 1996, 12) 
vnovič podal svoja stališča glede vloge Cerkve in vere v teh časih ter svoje vtise o 
srečanju: »Pred nami, to je pred člani krščanskih Cerkva, je sedaj pomembna na-
loga, da vernike prepričamo, da moremo in moramo živeti skupaj. /… / Preteklost 
nas deli, skupna prihodnost vseh narodov pa je v združeni Evropi.« O vlogi Cerkve 
in ekumenskem prizadevanju je povedal: »Nadaljuje se dialog o spravi med ljudmi, 
kajti poslanstvo Cerkve ni politično, ampak odrešenjsko za duše ljudi. Politiki so v 
zgodovini želeli uporabiti Cerkev za svoje namene, čeprav je po cerkvenih zakonih 
jasno, da se Cerkev ne sme vpletati v politiko.«

Kmalu zatem je bilo organizirano ekumensko srečanje v Cerkvi Kristusa Kralja v 
Beogradu, ki so se ga udeležili predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, Anglikanske, 
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Evangeličanske, Reformirane in Grškokatoliške cerkve ter večje število opazovalcev. 
Navzoč je bil tudi predstavnik Svetega sedeža. V uvodnem pozdravu je nadškof Per-
ko rekel: »Med krščanskimi Cerkvami je kljub razcepitvi pred skoraj tisoč leti več 
podobnosti kot razlik.« Profesor beograjske bogoslovne fakultete dr. Dimitrije Kale-
zić je svoj nastop uvedel rekoč, da bo govoril v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, 
»kajti oni so najgloblji temelj naše krščanske edinosti. Vsi ljudje pod nebesnim svo-
dom so v Bogu bratje, mi kristjani pa smo bratje v Kristusu.« Po pogovoru, kulturnem 
programu in skupni molitvi očenaša se je srečanje končalo s prošnjo Bogu, da »utr-
di mir med narodi Balkana in jim pomaga, da bodo pripravljeni graditi boljšo priho-
dnost« (22. 1. 1996, 12).

Vtis je bil, da se počasi budi upanje. A v množici izgovorjenih besed zadostuje samo 
ena, da povzroči vrtinec čustev. Avgusta 1996 je v Subotičkih novinah (16. 8., brez 
strani) izšel nadškofov kritični komentar na račun dejavnosti Srbske pravoslavne cer-
kve. Odzive nanj je objavilo Pravoslavlje (1. 12. 1996, 2) in v lastni različici tudi dnev-
nik Novosti (18. 12. 1996, 14). V komentarju je rečeno, da »strah pravoslavne Cerkve 
pred katoliško izvira iz nedejavnosti njihove Cerkve, njihovih duhovnikov«. Nadalje, 
da pravoslavni duhovniki ne dela dosti več, kot da opravlja bogoslužje, blagoslavlja 
»slavsko vodico« in kolače, kar po nadškofovih besedah ni bistvo krščanstva. Srbska 
pravoslavna cerkev se je odzvala takole: »Da sveto bogoslužje ne predstavlja bistva 
krščanstva, takšne besede smo doslej slišali samo od raznih pripadnikov sekt, nikakor 
pa ne od rimskokatoliškega duhovnika, zlasti ne na tako visokem položaju. Kar zade-
va strah, tega strahu pred Rimskokatoliško cerkvijo ni, kakor ga ni niti pred islamom.«

Glede ekumenizma je Sveta sinoda odgovorila, da je »pripisovanje posamične-
ga mišljenja Cerkvi kot celoti nekaj podobnega kot denunciranje srbske Cerkve 
Ekumenskemu svetu Cerkva«. Na koncu besedila Sveta sinoda navaja, kar je nad-
škof rekel na začetku intervjuja: »Mogoče ni dobro, da rečem /… /, edino tu ima 
nadškof prav! Zares ni dobro, da je dal takšne izjave. Veliko bolje bi bilo, da bi se 
omejil na vprašanja svoje nadškofije.« Takšno kresanje iskric v medsebojnih stikih 
je znanilec idej, ki so že preplavile srbsko družbo – idej in duha nacionalizma.

5. Odnos med vero in nacijo
Proti koncu zadnjega desetletja 20. stoletja so se duhovi nekoliko pomirili. Nad-
škofovo velikonočno poslanico je objavil celo časopis Politika (30. 3. 1997, 15). V 
njej je poudaril, da je »to leto razglašeno za leto Jezusa Kristusa v pripravah na 
obhajanje dvatisočletnice krščanstva« in nadaljeval: »Vstali Kristus je središče vse-
ga človeškega rodu. Okoli njega se vsi zbiramo kot bratje in sestre. Opozarja nas 
na duha odpuščanja, medsebojnega spoštovanja in resnične ljubezni, ki morajo 
zavladati po svetu, posebno pa med našimi narodi.«

V časopisih so se ponavljala stara vprašanja in se postavljala nova. Naša Borba 
(datum neznan 1997, 20) je v aprilski številki, neposredno pred veliko nočjo, ob-
javila pogovor z nadškofom o razmerju med vero in nacijo. Perko je pojasnil, da 
ima pomešanje vere in nacije resne posledice in da je razlikovanje med njima nuj-
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no. Zastavil si je vprašanje: »Zakaj nekdo ne more biti pravoslavec, če je Hrvat po 
narodnosti, ali zakaj Srb ne more biti katoličan?« Sveta naloga Cerkve je po nje-
govem, da presega stereotipe o drugih narodih, in delo za spravo. Novinar je vztra-
jal z vprašanjem prozelitizma. Nadškofovo stališče je v tej zadevi vedno enako: 
»Obstajajo primeri, da so se ljudje za to odločali iz lastne volje. Prihajalo je do 
prestopov iz ene v drugo veroizpoved. Razlog je bil strah, ki je vladal na posame-
znih območjih prejšnje Jugoslavije. To so bili formalni prestopi. V določenih situ-
acijah mora Cerkev pomagati ljudem, ko je njihovo življenje ogroženo.«

V ozračju tesnejših ekumenskih odnosov in povezovanja evropskih držav so se 
odpirale nove teme. Časopis Beogradske novine (23. 7. 1998, 38) se je dotaknil usta-
novitve Škofovske konference Zvezne Republike Jugoslavije, v čemer je nadškof videl 
dejavnik priznanja in integriranja Jugoslavije. Novinarja je zanimala nadškofova oce-
na novih teženj oziroma vprašanje, ali demokratična družba vključuje sodelovanje 
kristjanov, ko gre za nov status Cerkve v Evropi. Nadškof je v tem procesu prepozna-
val nov, vzporeden pristop k človeku: humanizem deluje na človeka brez milosti, 
krščanstvo pa deluje nanj v moči milosti, ki ne prihaja od človeka, temveč od Boga. 
»Vse demokratične pravice so zrasle iz krščanskih osnov. Cerkev mora opozarjati na 
to, kaj je treba spoštovati, če hočemo ustvarjati pravično družbo. Obstajajo temelj-
ni naravni in Božji zakoni, ki jih Cerkev ne more spreminjati,« je izjavil nadškof Perko.

6. Vrelišče in umiritev napetosti
Proti koncu 90. let se spori in zapleti še niso umirjali. Po vojni na Hrvaškem in v Bosni 
sta prišla na vrsto Kosovo in Metohija. Politika (18. 3. 1998, 15) je Perku zastavila 
vprašanje o maloštevilnih katoliških prebivalcih na Kosmetu (v nadaljevanju rabimo 
izraz Kosovo). »Čeprav je število majhno,« je rekel nadškof, »sta Katoliška cerkev in 
sveti oče zaskrbljena zaradi razvoja dogodkov na tem območju, ki je žarišče nemira 
za vso pokrajino.« Njegova presoja položaja je šla v to smer, da »so zahteve Albancev 
za neodvisnost Kosova nerealne, a zdi se, da bodo morali dobiti neko stopnjo avto-
nomije«. Novinarja je zanimal komentar dogodka, ko so Albanke na kosovskih de-
monstracijah nosile slike Matere Terezije. Odgovor se je glasil: »Nič ni slabega v tem, 
če tisti, ki nosijo fotografije Matere Terezije, sprejemajo za svoje geslo to, za kar se je 
ona bojevala vse življenje, in to je razumevanje in ljubezen med ljudmi.«

Istega leta je časopis Dnevni telegraf (24. 9. 1998, 3) objavil pogovor z nadškofom, 
ki je položaj katoliškega prebivalstva na Kosovu opisal takole: »So med dvema mlin-
skima kamnoma. Na eni strani spora so Srbi, na drugi pa Albanci muslimanske vere. 
Katoliški Albanci odklanjajo oborožen odpor. Podpirajo Ibrahima Rugovo in se izja-
vljajo za mirno rešitev. Kljub temu so pod udarcem. Od neke redovnice s Kosova sem 
izvedel, da je bilo nekaj njihovih vasi v okolici Kline požganih in uničenih.« V tem 
času je bilo na Kosovu okoli 60.000 katoliških Albancev, to je 3 % prebivalstva.

V nadškofovem voščilu za božič leta 1998, objavljenem v Politiki (24. 12. 1998, 
14), odmeva negotovo stanje na Balkanu, kjer »nenehno vzplamtevajo oboroženi 
spopadi, uničenja, begunstvo in drugo zlo, ki ga prinaša vojna«. Vprašuje se, ali je 
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v takšnih razmerah prerokova beseda o »miru, ki mu ni konca« in ki prihaja s Kri-
stusovim rojstvom, nedosegljiv ideal in neuresničljive sanje, in odgovarja: »Čeprav 
živimo v svetu zla na Zemlji, moremo in moramo zaživeti v Božjem mesijanskem 
svetu ljubezni in miru.« 

Zgodovina je zabeležila večer 24. marca 1999, ko se je začelo bombardiranje 
ZR Jugoslavije, ki je časovno zajelo tudi največji krščanski praznik veliko noč. V ve-
likonočni poslanici, objavljeni v časopisu Politika (3. 4. 1999, brez strani), se je 
nadškof takole obrnil na vse kristjane, ki praznujejo bodisi 4. ali 11. aprila: 

»Letos praznujemo praznik vstajenja našega Odrešenika in Gospoda Jezu-
sa Kristusa v zelo hudih razmerah. Na nas padajo bombe, nenehno smo 
pod alarmom zaradi nevarnosti. Ne vemo, kaj nas čaka, ljudje pa trpijo. Vsi 
prebivalci Jugoslavije trpijo in tudi mi katoličani delimo z drugimi usodo 
srbskega ljudstva. Zato v tem času želim edino to, da Bog s svojo veliko 
močjo obvaruje vse, ki so v nevarnosti, da jim pošlje svojo pomoč in tolaž-
bo, zlasti pa, da s svojo močjo vpliva na tiste, ki odločajo o mednarodni 
skupnosti in tu v naši državi, da spremenijo svoje mišljenje in s svojimi od-
ločitvami prispevajo, da spet zavlada mir.«

Po poletnih mesecih leta 1999, zaznamovanih z vojno, je sredina leta prinesla 
mir. Ekumenizem je v jubilejnem letu 2000 napravil velik korak naprej. Mednaro-
dni odnosi so se počasi urejali. Spletni časopis B92 info je 21. 11. 2000 objavil 
Perkovo izjavo, v kateri je ta pozdravil vzpostavitev diplomatskih odnosov med ZR 
Jugoslavijo in Slovenijo. Čestitki je dodal: »To je koristno tako za Srbe v Sloveniji 
kot za Slovence v Jugoslaviji. Obisk ljubljanskega nadškofa Franca Rodeta pa bo 
pomagal, da se odnosi med Katoliško cerkvijo v Sloveniji in Srbsko pravoslavno 
cerkvijo razvijajo v pravo smer.«4

Nadškof Perko je papežu večkrat ponudil odstop in tako se je leta 2001 upoko-
jil. Po daljšem premoru in »počitku« od medijev je privolil v pogovor za časopis 
Danas, v katerem se ozira na minula leta v Srbiji (14.–16. 4. 2000, 2). V štirinajstih 
letih v vlogi beograjskega nadškofa in metropolita je imel priložnost spoznati ljudi 
iz treh političnih nomenklatur: tiste iz časa pred »osmo sejo«, nato ljudi iz Milo-
ševićevega režima in novo demokratično oblast. Nadškof je kratko označil vsa tri 
obdobja in pripomnil, da je čas po letu 1995 za Cerkev prinesel olajšanje. Pod Mi-
loševićem se je sistem spremenil v nacionalsocializem s ciljem braniti Veliko Srbi-
jo, kakršna je bila bivša Jugoslavija. Z izgubo Kosova pa je moral Milošević oditi. Z 
novo oblastjo se je, hvala Bogu, ozračje spremenilo. Omenil je še, da se leta, ki jih 
kdo preživi v Vatikanu ali Beogradu, računajo trojno.

Novico o smrti nadškofa dr. Franca Perka 20. februarja 2008 so objavili vsi srb-
ski mediji. Njegova velika modrost, potrpežljivost in vera so ga vodile skozi nemir-
ne in težke čase, ki so jih oblikovali tako tiskani kot vse bolj tudi elektronski medi-
ji. Skozi vrtince političnih tokov in mnenj je skušal pokazati ljudem pot, ki vodi do 

4 »Nadbiskup Perko pozdravio uspostavljanje diplomatskih odnosa«: Https://www.b92.net/info/vesti/
index.php?yyyy=2000&mm=11&dd=21&nav_category=1&nav_id=16382 (pridobljeno 10. 12. 2018).
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sprave in miru. Beograjčani niso pozabili nanj in v medijih, denimo v članku, ob-
javljenem v spletnem časopisu Blic (20. 2.), se še vedno pojavljata oznaki, ki so mu 
jih nadeli: »Slovenec v Beogradu« in »prvi katoličan srbske prestolnice.«5 

7. Sklepne ugotovitve
Glavne teme, ki so se jih srbski mediji lotevali v pogovorih z nadškofom Perkom, 
so bile: hrvaški kardinal Alojzij Stepinac in njegova osebnost, ekumenski odnosi 
na področju bivše Jugoslavije, prozelitizem in »uniatstvo« v 90. letih. Njihov pri-
stop je bil senzacionalističen in provokativen. Pozornost bralcev so hoteli osredo-
točiti na osebna doživetja sogovornika in želeli, da se ustvarja občutek viktimiza-
cije srbskega ljudstva in države (Radić 2016, 254–268). Nadškof je na vprašanja 
vsakokrat dajal enake odgovore. V 90. letih so se zgroženi odzivi, komentarji in 
pisma bralcev pojavljali takoj naslednji dan, česar v 80. letih ne opažamo. Tudi 
reakcije na njegove izjave v medijih zunaj Srbije potrjujejo, da je bila Srbija vse do 
padca Miloševića pod medijskim nadzorom. Če analiziramo novinarske članke in 
intervjuje, se opazi razlika med dnevniki in tedniki. Dnevniki so pokazali nižjo ra-
ven etike in profesionalnosti. Služili so dnevnopolitičnim ciljem. Novinarstvo v 
tednikih izkazuje doslednejši pristop. 

Reference 6

5 »Umro penzionisani beogradski nadbiskup Franc Perko«: Https://www.blic.rs/vesti/drustvo/umro-pen-
zionisani-beogradski-nadbiskup-franc-perko/2qxgkgd (pridobljeno 12. 2. 2018).

6 V Perkovi zapuščini so ohranjeni posamezni izvodi spodaj navedenih časopisov, včasih pa je ohranjen le 
izrezek iz časopisa in datuma ni mogoče ugotoviti.
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