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Један од првих вебсајтова
са ћириличним доменом
је управо званична
презентација СПЦ...

Текст обраћања Александра Арсенина,
одржаног на Илиндан 2015. г., у Херцег Новом
у оквиру манифестације „Трг од ћирилице“

Хришћанство и национални идентитет
у виртуелном свету

***

Информациона техноло
гија и ћирилица иду једно
са другим, акција мора
бити у нашим срцима!

Александар Арсенин

Одбрана националног статуса и идентитета је спроводива једино кроз јединство
и доследност. То не значи да „очекујемо“ од „културе“ да реши проблем: то значи да
свако од нас на личном нивоу дâ свој пример пред другима и пред собом. Акција је,
дакле, у сталном кораку са временом и у кораку са ситуацијом у којој се налазимо.

Н

ајмање 21 европски језик
у опа
сно
сти је од ди
ги
талног изумирања, а међу
њима је и српски језик“, порука
је „Мета-нет“ мреже коју чини
60 истраживачких центара из 34
земље и посвећена је изградњи
технолошке основе за вишеје
зично европско информационо
друштво. Мрежа је 2014. године
одржала велики стручни скуп, а
порука је следећа: „Пред нама
је велики изазов да се искори
сте све предности које савреме
не технологије пружају, али да се
очува национални идентитет и
да се мали језици не изгубе“.
Језик је идентитет, не мора
мо то посебно напомињати, ка
ко нације тако и човека. Бежећи
од језика и писма, бежимо од
идентитета, а у том случају, за
кључак је да нас је стид порекла,
историје, предака и то не неког
„уопштеног“ претка, стид нас је
наших родитеља; овде се ради о
личној „причи“ и личној одлу
ци! У ком смеру се креће иден
титет у технолошком друштву?
Углавном, посматрајући већину,
на срећу или жалост, не ради се
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само о стиду од порекла; у ве
ћини случајева, ради се о лењо
сти и безвољности да се опстане
у „свом“ и да се наметнуто не
прихвати лакомислено већ да се
демонстрира смислено. Колико
је сада то вредно труда? Освр
нимо се на цивилизације поред
нас и запитајмо се колико нам
је позната западна култура, ен
глески краљеви, начин њиховог

Дакле, одбрана националног
статуса и идентитета је спрово
дива једино кроз јединство и до
следност. То не значи да „очеку
јемо“ од „културе“ да реши про
блем: то значи да свако од нас
на личном нивоу дâ свој пример
пред другима и пред собом. Ак
ција је, дакле, у сталном кораку
са временом и у кораку са ситуа
цијом у којој се налазимо.

Чување језика и писма је на савести сваком појединцу
који објави јавни „пост“, „твит“ или нешто друго.
Све остало је скривање или немоћ духа
да се носи са „проблемом“.
живота, делови њихових живо
та, погледајмо и колико западна
култура, понекада и преко мере,
инсистира на својој „старости“.
Њихово дугогодишње неодсту
пање од свог идентитета данас за
резултат даје све оно што о њи
ма знамо и по чему их више или
мање поштујемо. Оно што јесте
за поштовање је то што се нису
„продали“, своји су и то показују
у сваком тренутку.

Интернет и модерне комуни
кације су давно превазишле је
зичке препреке; међутим, ако
можемо сагледати актуелне
глобалистичке идеје, интернет
јесте средство уз помоћ којег
сви постајемо исти, без лица,
емоција, без идентитета. На тај
начин гледано, замка јесте ту, а
ловина је лења да је обиђе! Сје
дињавање без мере и смисла са
информационим магистрала
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ма, човека – лењог и са мало
воље, претвара у безличног кон
зумента без идентитета. Чува
ње језика и писма је на савести
сваком појединцу који објави
јавни „пост“, „твит“ или нешто
друго. Све остало је скривање
или немоћ духа да се носи са
„проблемом“.
И заиста, многи питају: па ка
ко ће шачица људи променити
си
стем, ни
шта се ту не мо
же
променити? Цитираћу антро
полога Маргарет Мид: „Никада
не сумњај да мала група проми
шљених, посвећених људи може
променити свет. У историји је
увек било само то довољно“. Па
зар 12 неуких рибара није про
менило цео свет? „Наш задатак
јесте да вратимо наду да су про
мене могуће“ (реченица ђакона
Ненада Илића).
Како Српска Православна Цр
ква гледа на проблем: средином
деведесетих година почели су
са радом први интернет сајтови
под окриљем СПЦ, препознају
ћи потенцијал новог медија, а
данас, један од првих вебсајто
ва са ћириличним доменом је
управо званична презентација
СПЦ уз писмену препоруку СА
Синода епархијама СПЦ и дру
гим црквеним институцијама у
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којој се препоручује коришћење
ћириличног интернет домена.
Интернет је данас „носилац“
медија, конвенционални меди
ји прате корак интернета и уко
лико ћирилица постане равно
правна са латиницом на интер
нету, то значи да ће бити равно
правна и у другим медијима.
Ми сами се данас шизофрено
понашамо када причамо о ћири
лици – на речима се залажемо за
једно, а у пракси радимо нешто
сасвим друго. Немамо навику да
уложимо труд и пишемо ћири
лицом и такве поруке пошаљемо
нпр. свом пословном партнеру.
Најмлађима треба усадити ме
дијску писменост и научити их
да користе своје писмо у елек
тронској комуникацији. Тако ће
мо свету поручити да негујемо
свој идентитет и да нам је стало
до нас. Ако тако не будемо ради
ли, писмо и језик, односно једна
држава и нација ће нестати.
Велики брендови свој иденти
тет чувају од лоших „неоригина
ла“. Ја
пан
ска То
јо
та је, за при
мер, регистровала .СРБ домен са
„ј“ – онако како ми изговарамо.
ЕПЛ (Apple) је регистровао Ејпл,
Ајпед (iPad) и Ајфон (iPhone), не
ких шест-седам појмова на ћири
лици, односно онако како се изго
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варају на српском језику. Брендо
ви показују већу свест од нас који
треба да сачувамо идентитет по
ситну цену комформизма.
Истискивање ћирилице и на
ционалног идентитета је програ
мирана намера. У Србији и Црној
Гори данас постоји далеко више
културолошких, правних, па и
економских препрека, него реал
них техничких проблема за кори
шћење ћирилице у електронској
комуникацији. То говори о очи
гледној намери али то говори и
опет о нашој лењости и њу треба
кривити, не „намернике“.
Информациона технологија и
ћирилица иду једно са другим, ак
ција мора бити у нашим срцима!
За инспирацију захвалан пријатељима
– презв. Оливеру Суботићу
и ђакону Ненаду Илићу,
Александар Арсенин
на Илиндан 2015. г.
у Херцег Новом по благослову
Његовог Високопреосвештенства
Митрополита црногорско-приморског
Г. Амфилохија
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