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ГОСПОЂИ ЉИЉАНИ СМАЈЛОВИЋ, 
ГЛАВНОМ УРЕДНИКУ „ПОЛИТИКЕ“ 
 
 

Уважена госпођо Смајловић, 
Са запрепашћењем смо прочитали интервју новинарке Марине Вулићевић са Небојшом 

Милосављевићем, „писцем“, у културној рубрици „Политике“ 22. новембра 2013. у којем се 
износе лажи о Епископу канадском, Епархији канадској и њеним вјерницима.  

Да не буде забуне, одмах ћемо појаснити: са „писцем“ Милосављевићем нисмо имали 
никакав сукоб, лично се не познајемо, не познаје га нити један од мојих шест свештеника у 
Торонту. Изгледа да у цркву није баш залазио, и сва је прилика, како рече један од тих мојих 
свештеника, тешко да би Светог Николу препознао, све да се и пред њим у Торонту појавио. Да 
кажемо и ово: не реагујемо овим на његов роман јер га нисмо ни читали (нити ћемо га читати), па 
самим тим, ово није испуњење оне најаве „писца“ којој се он, несретник, нада, да ће због романа 
имати „озбиљних проблема“. Овдје је, једноставно, ријеч о реакцији на јефтину лаж, најобичнију 
клевету, у новинама, за коју постоји исто тако једноставан правни лијек.  

То што се „писац“ Милосављевић хвали тиме што се „свесно обрушио на Цркву“ не бисмо 
коментарисали. Народ је давно смислио изреку о томе ко се чиме хвали а чега се ко стиди. Али 
на оно што „писац“ наводи као повод морамо да реагујемо јер, напросто, није истина – ни о 
Епископу канадском нити, сходно „пишчевој“ аргументацији (а што је свакако важније), о 
Српској цркви у Канади.  

Укратко, никада нисам био хапшен, ни на Пирсон аеродрому нити било гдје другдје. И, 
наравно, нисам био „званично оптужен“, ниједном а камоли два пута, „за силовање наших 
калуђерица“, нити било кога другог. (Симптоматична је ова склоност ка претјеривању у лажи. 
Ваљда да буде увјерљивије: ако се каже да је човјек једном оптужен, можда то није истина; али 
ако је двапут, онда мора да је истина.) 

Зашто прича то што прича „писац“ Милосављевић заиста је небитно. Не бих у ту муку 
улазио. Нити је битно да знамо зашто му је потребно да објашњава свој роман и ликове у њему 
ако већ мисли да је то у роману добро урађено. Моја мајка, и мајка мога брата Константина (кога 
„писац“ ван икаквог контекста овдје призва), давно нам је рекла: „Нека вас Бог сачува од биједе, 
биједа и на камен прионе.“  

Није, уосталом, први пут да се шире лажи, и о мени, и о мом брату, Владики Константину 
(који, ипак да подсјетим, није ослобођен управљања епархијом „због криминала“, ма како то 
„писац“ желио), и, уопште, о великодостојницима наше Цркве. Срушене су све институције 
Српства, на реду је сада Црква, и нама, који Црквом живимо читав свој живот, ваља да то 
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истрпимо. Ништа ново, од времена Христа и апостола до данас. Они који нису хтјели да на 
увијек отворена врата Цркве уђу (као наш несретни „писац“), да буду Њен дио, ваљда имају неку 
природну потребу да се баце каменом на оно чему не припадају а за шта, ипак, у дубини душе 
осјећају да је оно што нашу цјелокупну нацију (па и њих) дефинише. Нацију којој се ти 
несрећници ван Цркве отимају да припадају и да јој на неки њихов чудан начин (а на општу 
жалост) служе.   

Оно што је много битније – и због чега, против својих принципа, овога пута реагујем на 
овакве написе – јесте став наше најугледније новине. Невјероватно је, и за жаљење да 
„Политика“ објављује такве оптужбе а да их није провјерила, о било коме, а поготово о неком од 
чијег угледа зависи и углед важне институције коју води (зна то добро „писац“ да повеже).  

Читалац у Србији који је неупућен у дешавања у нашој Цркви у Канади лако може да 
повјерује у комплетну ову лаж јер вјерује новини коју чита. Вјерује у традицију и 
професионализам којим се „Политика“ дуго могла поносити а које је новинарка Вулићевић 
јефтино, у пар ријечи, срозала. А због тога трпи Црква, трпи мисија Цркве, трпе сви они добри 
који штедро дају (у праву је „писац“, заиста обилно дају за градњу цркава), и који овакве написе 
доживљавају као увреду и напад на нешто што им је свето. Нису то, како каже „писац“, људи у 
кадилацима, или бар већина није, нити је икоме од њих (па и онима у кадилацима) то од чега 
одвајају, и за Цркву дају, пало с неба. Да је радио као и они, и „писац“ би то знао, и вјероватно би 
још у Канади (у којој се изгледа чудом „обрео“ прије двије деценије) боравио и пријатеље имао.  

Укратко, не интересује нас „писац“ и његов јадни бијес, али сматрамо да је недопустиво 
да „Политика“ овако олако прља оно што је за толике вриједне и честите људе заиста свето. Зато 
захтијевамо, одмах, јавно извињење „Политике“, уз објављивање нашег реаговања у истој 
рубрици.  

Вјерујемо да ће угледна новинска кућа имати снаге да призна своју грешку (јер свако има 
право да погријеши) како не бисмо морали да против „Политике“ и новинарке Вулићевић 
потражимо правни лијек за изнесене лажи и нанесену увреду.  

На крају, ради знања читалаца „Политике“ у Србији, гдје се „писац“ након двије деценије 
избивања вратио да нађе своју читалачку публику, само пар ријечи о дјелатности наше Цркве у 
Канади. Срби овдје, рекосмо, заиста од срца дају. А дају јер виде плодове тога у шта улажу. Када 
сам, а догодине ће томе бити три деценије, постављен за првог српског епископа у овој огромној 
земљи, ту је постојало осам, што правих што импровизованих, молитвених мјеста. Данас у 
Канади Српска црква има двадесет и девет богомоља. Од осам свештеника нарасли смо на 
четрдесет, а од осам парохија на тридесет и шест. Имамо и завидну издавачку дјелатност, 
најбогатију у Српској цркви у дијаспори (зачудо, без учешћа „писца“ Милосављевића). Урађено 
је то од срца, све даровима вјерника, упркос милосављевићима и сличнима. И даље ће се радити, 
ма шта они причали. И ма шта писали – интервјуе, романе или бајке.  

И још само двије ријечи Христове: „Црква је стијена; ко на њу падне разбиће се, а на кога 
Она падне сатрће га.“ И друга: „Основаћу Цркву своју којој ни врата пакла наудити не могу. 
                                                                                                     Искрено и одговорно,   
                                                                                                     Владика канадски Георгије 
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