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ДА ЛИ ЈОШ БИТИ КАТОЛИК? 

У издању угледне издавачке куће из Загреба „Голден марктентинг – 
Техничка књига“ 2007. године појавила се у продаји књига огледа и есеја др 
Јадранке Брнчић из Самобора код Загреба.1 Реч је о књизи Бити католик 
још. Поред увода, а судећи по разним насловима у књизи, књига обухвата 
три независна поглавља. После увода ауторица даје јасан одговор на питање 
коме је књига намењена, те стим у вези и каже: „Њу сам наменила католи-
цима који озбиљно схваћају своју веру и интелектуално и егзистенцијално;... 
онима који преузимају одговорност за своје ставове и дела;... онима који 
осећају да се о Богу не може говорити једнозначно... (стр. 8).“  

Веома широк тематски распон, богатство информација и разноврсност 
идеја и ставова чине ауторичино дело изузетно занимљивим литерарним шти-
вом. Њезина књига отуда је пуна интелектуалних теолошких анализа и закљу-
чака и одважних, смелих хришћанских порука. Нема сумње да је због тога, а 
и другог, реч о једном изузетном, вишеслојном и богатом делу које је под-
стицајно за свакога онога ко се бави, или жели да се бави, католичанством у 
његовој социолошкој, историјској и другој перспективи. Наведено дело отуда 
нас првенствено тера на критичко промишљање не само о томе шта је Като-
личка црква добила, а шта изгубила са Другим ватиканским концилом, већ 
нас тера на критичко промишљање о великим папама пре њега и после њега. 
Тако, на пример, речи „и модеран, и конзервативан папа“ (стр. 177) тичу се 
блажене успомене Јована Павла II, а затим по ауторици није исто бити като-
лик пре и после Другог ватиканског концила. У сваком случају, вели она, бити 
католик након овога Концила, хвала Богу, више не може бити исто као што 
је било пре њега (стр. 165). 

Књига отуда ауторицу показује као сјајног аналитичара, доброг поз-
наваоца повести, објективног интерпретатора повесних збивања и католкињом 
Другог ватиканског концила. Што уме да прави јасне дистинкције између 
веома важних таолошких појмова и речи, она је без сумње и теолог, а о чему 
сведочи и њена сама докторска теза брањена 2008. године на Филозофском 
факултету у Загребу. Докторат из теорије књижевности одбранила је на тези: 
„Рикерово тумачење библијског текста“. Њено дело отуда говори да није реч 
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о свакидашњем есеју и огледу већ је реч о бриљантној студији коју таквом 
чини свеж приступ данашњим питањима у Католичкој цркви, што је прави 
изазов за сваког искреног верника. Пресудна питања којима се она бави, а која 
потресају данашње нормативно католичко друштво, наведену књигу чине инте-
ресантном колико за клер и хијерархију толико и за сваког лаика хришћанина.  

Иначе, стваралачки опус госпође др Јадранке Брнчић веома је темат-
ски широк и садржајно богат. Објавила је пре ове книге једну теолошку сту-
дију (Анђели, КС, Загреб, 1998, друго издање 2003), а затим аутобиографски 
роман Везан уз сноп живота. Четрдесетак научних чланака из подручја науке 
о књижевности; низ предговора, љетописа, есеја, критика, и приказа одају 
изузетно вредну особу.  




