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ВЕРСКИ ЖИВОТ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗВЕШТАЈИМА 
ЕПИСКОПА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ЗА 1953. И 1972. ГОДИНУ*

Апстракт: Циљ прилога је да се, на основу објављене и 
необјављене грађе (пре свега извештаја епископата СПЦ 
за саборе одржане 1954. и 1973) и литературе, прикажу 
стање и промене настале у положају СПЦ и верском живо-
ту у Југославији у размаку од двадесетак година.

Кључне речи: Српска православна црква, верски живот, 
Југославија, епископат, саборски извештаји, 1953, 1972.

У публикацији Удбе објављеној за интерне потребе 1954. 
налази се већи део извештаја епископа о заседању сабора Српске 
православне цркве који се односе на претходну годину, док су 
комплетни извештаји за 1972. пронађени у грађи Архива Србије.1 
Извештаје су иначе сваке године епископи подносили о свом раду 
и животу епархије, али они нажалост још увек нису доступни 
историчарима. Анализа доступних извештаја наметнула је њихово 
поређење и отворила могућност да се добију одговори не само 
на питања везана за промене у односима државе и цркве већ и 
за разлике или сличности у унутрашњем животу СПЦ почетком 
50-их и 70-их. Стога године 1953. и 1972. у овом прилогу нису 
намерно одабране као хронолошке одреднице.

Иако нису наменски одабране, обе године представљале су 
преломне моменте у историји југословенске државе. Могло би се 
рећи да, ако 1953. представља годину у којој су до извесне мере 
одшкринута врата либерализацији и идеолошким променама у 
друштву, 1972. је у истој мери представљала притварање тих вра-
та. Током 1953. на унутрашњем плану је дошло до низа промена у 

*  Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финан-
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), Beograd, Državni sekretarijat za unutrašnje poslove FNRJ, Uprava Državne 
bezbednosti, II odeljenje, 1954; Архив Србије, Земаљска комисија за верске 
послове Владе Народне Републике Србије (даље: ЗКВП), Г-21, Статистички 
преглед епархија, ф-138.
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структури и функционисању државе. Почетком године Скупштина 
Југославије је изгласала Уставни закон о основама друштвеног и 
политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти, којим је 
уведено друштвено власништво. Самоуправљање, инаугурисано 
1950, постепено се проширило 1953. и на остале сфере друштвеног 
живота. Уместо владе и министарстава уведена су извршна већа 
и државни секретаријати. Јосип Броз Тито је изабран за председ-
ника Југославије. Народни фронт Југославије је на Четвртом кон-
гресу променио име у Социјалистички савез радног народа Југо-
славије. Усвојен је Закон о правном положају верских заједница2 
и Законик о кривичном поступку. Напуштене су политика принуд-
ног откупа на селу и колективизација,3 а однос према политичким 
опонентима био је нешто толерантнији. На Другом пленуму ЦК 
СКЈ, јуна 1953. актуелизовано је питање даље улоге Савеза кому-
ниста Југославије као носиоца целокупног друштвено-политичког 
развоја. Крајем године Милован Ђилас је у Борби започео обја-
вљивање серије чланака о слободи мисли и демократији. Процес 
либерализације био је добрим делом повезан са политичком, еко-
номском и војном преоријентацијом земље на сарадњу са Запа-
дом, која је започела од времена сукоба са Информбироом. Током 
1953. и 1954. Југославија се ослањала искључиво на економску 
и војну помоћ западних сила, што је било од изузетног значајна 
за пробој економске изолације са којом се суочила после сукоба 
са источноевропским земљама. Потписивањем Балканског пакта 
1953. она се веома приближила војним и политичким структура-
ма НАТО-а, без обзира на једногодишњу кризу око Трста, која 
је наступила у другој половини 1953. године. Половином марта  
Ј. Б. Тито, као први шеф неке комунистичке државе, путује у Ве-
лику Британију.4 Почетком истог месеца умире Ј. В. Стаљин, што 

2 Закон о правном положају верских заједница је коначно усвојен 22. 5. 1953. 
Закон је ступио на снагу 4. јуна. Имао је укупно 24 члана. Закон је, као 
и Устав, гарантовао слободу савести и вероисповести и проглашавао веру 
приватном ствари сваког грађанина. Закон о правном положају верских 
заједница, Београд, 1953; Службени лист ФНРЈ, 27. 5. 1953; Гласник СПЦ, 6. 
јуни 1953; Весник, 99, 1. 6. 1953.

3 Vera Gudac Dodić, „Kolektivizacija u Jugoslaviji – uzroci i posledice“, Istraživanja, 
br. 19, 2008, str. 145–154.

4 Тито је водио разговоре о положају цркава у Југославији у седишту бри-
танске владе, 17. марта. Премијер Черчил је затражио да Југославија учини 
неке помаке у политици према црквама јер би то могло да олакша и позицију 
његове владе у вођењу отвореније политике према Југославији, а истовре-
мено би могло да поправи односе Југославије и Италије. Тито је одговорио 
да верског прогона нема, већ да постоје проблеми у односима са Католичком 
црквом, али да је то више политичко него религијско питање. Черчил се сло-
жио са неким Титовим оценама о понашању дела католичког свештенства за 
време рата. Он се такође сложио и да је именовање Степинца за кардинала 
било грешка. О положају цркве у Југославији Броз је разговарао и приликом 
сусрета са посланицима конзервативаца. Према сведочењу посланика Тилин-
га, југословенски вођа је признао „да има ствари које треба сређивати“ и да 
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је отворило у наредном периоду могућности за побољшање одно-
са СССР-а и Југославије, али за почетак, већ током 1953, одно-
си су враћени на амбасадорски ниво. Истовремено, Југославија 
је управо почев од 1953. године приступила трагању за потпуно 
новом спољнополитичком концепцијом, чији важан део је било и 
приближавање новоослобођеним земљама Азије и Африке.5

Период ригидног обрачуна државе са верским заједницама, 
започет 1945–1946, посебно са Римокатоличком и Српском пра-
вославном црквом, ушао је у последњу, најкомпликованију фазу 
1952. Крајем те године, кентерберијски архиепископ Џорџ Фишер 
изјавио је, на годишњем састанку Савета хришћана и Јевреја, да 
је црква у Југославији прогоњена. У јесен 1952. Римокатоличка 
црква у Југославији је, уз подршку Ватикана, забранила рад и 
стварање свештеничких удружења. То је био, по мишљењу др-
жавних органа, пример мешања Ватикана у унутрашње послове 
Југославије. С обзиром на то да је сличне организације у другим 
земљама Света столица толерисала, влада је сматрала да Вати-
кан жели да погорша своје односе са југословенским властима. 
То је по њиховом мишљењу било у супротности са настојањима 
у Југославији да кроз преговаре нађу задовољавајуће решење.6 
У међувремену, Ватикан је прогласио надбискупа Степинца за 
кардинала, на шта је југословенска влада енергично реаговала. 
Дошло је до прекида дипломатских односа, а то је унутрашње 
односе државе и цркве још више заоштрило. 

Почетком августа 1953. на седници Председништва 
Главног одбора ССРНБиХ у Сарајеву, истакнуто је све учесталије 
злоупотребљавање Закона о правном положају верских заједница, 
који је ступио на снагу тек два месеца пре тога. На том послу су, 
према констатацијама учесника седнице, заједнички деловали 
католички, православни и муслимански свештеници. Наглашено 
је нарочито реакционарно деловање бањалучког бискупа Челика, 
бањалучког епископа Василија (Костића), тузланског епископа 
Нектарија (Круља), неких католичких свештеника у Сарајеву и 

црква очигледно није задовољна својим положајем. Поновио је и обавештење 
које је дао Черчилу, да је у ФНРЈ у припреми законски предлог у вези са овим 
проблемом. На овом сусрету посланик Смитерс је упозорио Броза да ће „од 
његовог држања према Црквама зависити у знатној мери даље пријатељство 
према њему“. Spehnjak Katarina, „Posjet Josipa Broza Tita Velikoj Britaniji 1953. 
godine“, Časopis za suvremenu povijest, 3, Zagreb, 2001, str. 597–633; Поповић 
Небојша, „Посета Јосипа Броза Великој Британији марта 1953. и југословен-
ска политичка емиграција“, Историја 20. века, 24, 2, 2006, стр. 51–70.

5 Драган С. Богетић, „Сарадња Југославије са западним земљама 1953–54“, 
Историја 20. века, 13, 2, 1995, стр. 115–125; Владимир Љ. Цветковић, „Обус-
тављање антијугословенске пропаганде у суседним ‚информбироовским‘ 
земљама 1953–1954. године“, Токови историје, 1/2012, стр. 135–149; Станић 
Вељко, „Милован Ђилас 1953/54 – између револуције и слободе“, Токови ис-
торије, 3–4/2008, стр. 251–278.

6 Вјесник, 3. 11. 1952.



14

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2014.

православних у источној Босни. Социјалистички савез Бања Луке 
одмах је организовао митинг у граду, на коме је „народ оштро 
осудио делатност епископа Василија и бискупа Челика“ и тражио 
да им се забрани рад у Босанској крајини. Зборови су одржани 
и по околним селима и они су се, по писању штампе, „спонтано 
претворили у демонстрације“, после чега су демонстранти про-
терали епископа Нектарија, бискупа Челика и епископа Василија 
из Бања Луке и Тузле. Протеривање је било праћено физичким 
малтретирањем, тако да их је на крају милиција „спасла линча“. 
Дописник Борбе водио је поводом ових догађаја разговор 
са Угљешом Даниловићем, потпредседником Извршног већа 
БиХ, који му је рекао да је све запаженије коришћење вере у 
политичке сврхе. „Тај део клера покушава и сам Закон о верским 
заједницама да прикаже као своју победу над државном влашћу, 
као последицу притиска из иностранства, а појединим одредбама 
Закона даје онаква тумачења каква њему одговарају”. Даниловић 
је поменуо и да су протерани епископи и бискуп показивали 
посебно непријатељство према свештеничким удружењима. 
Прави разлози заоштравања сукоба у случају СПЦ лежао је у 
заседању Сабора СПЦ јуна 1953. године. Сабор је, на предлог 
епископа Василија Костића, донео одлуку да се Влади ФНРЈ, 
односно СИВ-у, упути меморандум поводом прогона вере и цркве 
од стране државних органа. Од тога се међутим одустало јер је 
Синоду стављено до знања да он неће бити примљен јер је донет 
под притиском фактора из иностранства. Мислило се при томе 
на писмо професора Слободана Јовановића, упућено из Лондона. 
Сабор уз све то није признао ни деловање Удружења свештеника 
ФНРЈ. Све то власти су третирале као отворени непријатељски акт 
против државе. У групу „реакционарних“ митрополита и епископа 
државни органи су посебно сврставали Арсенија (Брадваревића), 
Василија (Костића), Нектарија (Круља), Јована (Илића). Степен 
реакционарности оцењиван је према извештајима о стању у 
епархијама које су епископи подносили Сабору, њиховом односу 
према свештеничком удружењу и проблему цркве у Македонији, 
изласцима на изборе, као и према везама са емиграцијом.7

Контакти између СПЦ и Савезне комисије за верске по-
слове (СКВП) прекинути су после Сабора, све до почетка сеп-
тембра месеца. На акта која је Синод слао није било одго вора, 
нису добијане тражене дотације нити субвенција за Бого словски 
факултет. Током 1953. ухапшено је и осуђено двадесетак све-
штеника из разних делова земље, протерано је десет свештеника 
из БиХ и два свештеника из рашко-призренске епархије, а један 
калуђер је убијен. У току лета 1953. учестали су и напади на 
католички клер и бискупе. Приређене су демонстрације против 
надбискупа Миха Пушића на Хвару, протеран је бискуп шибенски 

7 Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970, I–II, Београд, 2002.
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др Банић, физички је нападнут дон Павао Поша из Дубровника 
итд. Поводом свих ових случајева Бискупска конференција като-
личког епископата је поднела октобра 1953. представку СИВ-у, 
а Синод СПЦ је тражио пријем у СИВ-у ради улагања протеста. 
Патријарха Викентија је примио Добривоје Радосављевић, нови 
председник СКВП, 1. септембра 1953. године. На директно пи-
тање патријарха шта треба да се учини да се односи поправе, Ра-
досављевић је одговорио да је потребно да се реши питање све-
штеничког удружења и да се спречи сваки утицај из иностранства 
на цркву. Митрополита Нектарија и епископа Василија примио је 
и потпредседник СИВ-а Александар Ранковић. Митрополит Некта-
рије вратио се у Тузлу почетком децембра 1953, а епископ Васи-
лије крајем истог месеца. У међувремену дошло је до напада на 
нишког епископа Јована, новембра 1953, и све жешћих опту жби 
власти на рачун митрополита Арсенија, који је пред заседање Са-
бора 1953. године потписао негативно мишљење Законодавног 
одбора о признавању удружења. Прво су четворица свештеника 
из његове епархије, а касније и сам митрополит Арсеније оптуже-
ни за сарадњу са непријатељима НОП-а током рата и за активну 
непријатељску пропаганду против Југославије. Митрополит је био 
оптужен и за ширење разних дезинформација и гласина у вези 
са делатношћу државних органа. Јула месеца 1954. осуђен је на 
вишегодишњи затвор.8 До првог званичног контакта између СКВП 
и Синода дошло је тек 16. априла 1954. када је Д. Радосављевић 
узвратио посету патријарху Викентију. Поновно су вођени прего-
вори о признавању удружења, али саборско заседање ни те годи-
не није одобрило правила. Односи између СПЦ и државе почели 
су стварно да се нормализују тек крајем 1954.

Година 1972. остала је упамћена по низу догађаја (епи демији 
великих богиња; удесу авиона ЈАТ-а јануара месеца у Чехослова-
чкој; упаду „Бугојанске групе“ припадника екстремне емигрантске 
организације Хрватско револуционарно братство у Југославију; 
пуштању у рад ХЕПС Ђердап; посети краљице Елизабете Југосла-
вији; Титовој посети СССР-у и Пољској; прослави Титовог 80. рођен-
дана и 35. годишњице његовог доласка на чело Партије), али нај-
више по сменама у републичким руководствима Савеза комуниста 
због националистичких и либералних скретања. Почеле су у Савезу 
комуниста Хрватске, после 21. седнице Председништва СКЈ одржа-
не почетком децембра 1971. у Карађорђеву а настављене почетком 
и током 1972. У циљу сређивања стања у СКЈ, Председништво СКЈ 
је изабрало нови Извршни биро и одржало Другу конференцију СКЈ, 
на којој је донет план борбе против националистичких, либералних 
и антисоцијалистичких појава у Партији и друштву. Са седница Из-
вршног бироа Председништва СКЈ, 18. септембра упућено је Писмо 

8 Radmila Radić, „Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću 1954. godine”, Tokovi 
istorije, 1–2/1994, Beograd, str. 189–203.
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председника СКЈ и Извршног бироа Председништва (датирано 29. 
септембра) у коме је истакнута обавеза водећих органа СК да у свом 
практичном раду спроводе политички курс СК. Позивало се на бес-
компромисну борбу против „штетних појава“ и упозоравало да ће 
успех политике Партије бити доведен у питање ако се она не прео-
брази у организацију револуционарне акције. Партија је напустила 
функцију усмеравајуће улоге у друштву и поново на себе преузела 
улогу командног центра. Писмо је у медијима објављено 18. октобра 
1972. када је политичка криза у Србији већ била на врхунцу. После 
овога уследила је смена у руководству СК Србије. Због оптужбе за 
вођење либералне политике, оставке су поднели Латинка Перовић 
и Марко Никезић. Потом су уследиле смене дела руководства СК 
БиХ и СК Македоније. Није дошло до критике националистичких 
тенденција на Косову. Косовско партијско руководство задовољило 
се опти мистичким констатацијама о успешном обрачуну са национа-
лизмом на Косову.9

Кључни проблеми у односима СПЦ и државе и даље су 
били везани за Македонску православну цркву, коју СПЦ није 
признавала а која је прогласила аутокефалност 1967, али то 
питање није више било у првом плану, мада је притисак на цркву 
да се оно реши и даље био присутан. Чини се ипак да се за двадесет 
година, од проблема везаних за опстанак цркве у идеолошки 
непријатељском окружењу, прешло на проблеме везане за су-
живот, као што су питања изградње храмова (изградња цркве на 
Карабурми и наставак изградње Светосавског храма у Београду), 
повраћаја црквене имовине (нпр. зграде Богословије у Сремским 
Карловцима), финансијску помоћ државе, повраћај матичних 
књига, спровођење Уговора о социјалном осигурању свештеника, 
положај студената и богослова, мада је ометања верске наставе 
и светосавских прослава и даље било а заштита манастирске и 
црквене имовине на Косову постала ново акутно питање.10

9 Југославија и свет у 1972. години, Београд, 1973; Dragan Marković – Savo 
Kržavac, Liberalizam od Đilasa do danas, 1–2, Beograd, 1978; Хронологија 
радничког покрета и СКЈ 1919–1979, 3, ИСИ, Београд, 1980; Dragoslav Draža 
Marković, Život i politika, 1–2, Beograd, 1987; Zdravko Vuković, Od deformacije 
SDB do maspoka i liberalizma, Beograd, 1989; Slobodanka Kovačević – Putnik 
Dajić, Hronologija jugoslovenske krize 1942–1993, IES, 1994; Branko Petranović, 
Momčilo Zečević, Jugoslovenski federalizam: ideje i stvarnost. Tematska zbirka 
dokumenata, Drugi tom, 1943–1986, Beograd, str. 499–500; Славољуб Ђукић, 
Слом српских либерала: технологија политичких обрачуна Јосипа Броза, 
Београд, 1990; Latinka Perović, Zatvaranje kruga. Ishod političkog rascepa u SKJ 
1971/1972, Sarajevo, 1991; Момчило Митровић, „Осамдесети рођендан Јосипа 
Броза Тита“, Токови историје, 3–4/2008, стр. 241–250; Бешлин Миливој, 
„Објављени извори и литература о либерализму у Србији с краја 60-их и 
почетком 70-их година XX века“, Рад музеја Војводине, 49, 2007, стр. 85–98.

10 АС, ЗКВП, Аналитички преглед верске штампе и други материјали, 1975, 
Г-21, ф-143.
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Извештаји епископа
 
Српска православна црква је 1953. године имала 23 епар-

хије у земљи (браничевска, бачка, горњокарловачка, рашко-при-
зренска, бањалучка, сремска, банатска, београдско-карловачка, 
шумадијска, шабачко-ваљевска, црногорско-приморска, жичка, 
нишка, скопска епархија –   део, зворничко-тузланска, тимочка, 
пакрачка, захумско-херцеговачка, загре ба чка, далматинска, 
дабро-босанка, злетовско-струмичка и охрид ско-битољска),11 
шест у дијаспори (темишварска, будимска, исто чно америчка и 
канадска, западноамеричка, средњезападно америчка, западно-
европска и аустралијска) и Српски православни викаријат ска-
дарски. Исто стање било је и 1972, осим што се епархија па-
крачка од 1959. називала славонска и што су на челу појединих 
епархија били други епископи или администратори.

Епархија бачка

У епархији бачкој 1953. године епископ је био Иринеј 
(Ћирић), али га је од маја 1952. замењивао Висарион (Костић). 
Епископ Висарион пише да је мали напредак остварен у погледу 
повећања броја парохија, црквених општина и броја верника, 
као и у општем материјалном стању епархије, које је било нешто 
повољније него почетком 50-их, али и даље посебно тешко код 
манастира, где се осећао и недостатак броја монаха. Број домова 
који нису примали свештеника је био 7.032.12

Две деценије касније надлежни епископ је био Никанор 
(Иличић). Према његовом извештају, у епархији је 1972. постојала 
101 парохија, али је редовно попуњених било 75.13 Део парохија 
опслуживали су суседни свештеници или свештеномонаси но и 
поред тога било их је и празних. „Свештеници у главном обављају 
своје парохијске дужности и нису много ангажовани за који 
други вид рада у својој парохији. Немају радних навика уопште. 
Иначе материјално су добро обезбеђени.“ Епископ каже да на 
плану екуменизма свештеници нису ништа радили јер нису имали 
званичан став цркве о томе. Он додаје да се епархија бачка налази 

11 Македонска православна црква је на црквено-народном сабору у Охриду 
од 16. до 19. јула 1967. прогласила аутокефалност и митрополиту Доситеју 
доделила титулу архиепископа охридског и македонског. Међутим, СПЦ 
фактички није спроводила јурисдикцију над епархијама у Македонији од 
1945. године, изузев у делу скопске епархије.

12 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 238–240.

13 АС, ЗКВП, Г-21, Православни епископ епархије бачке (Епископ Никанор), бр. 
50, 15. 3. 1973, Нови Сад, Извештај о свом архипастирском раду и о стању 
живота рада поверене ми епархије бачке у 1972. години, Св. арх. Синоду за 
Свети арх. сабор, ф-138.
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у хетерогеној средини у којој делује око 27 верских заједница 
и 19 нација. Долазило је до међусобних неспоразума око тога 
ко је надлежан за Србе колонисте у појединим местима у којима 
није постојао храм а тамошњим верницима је било „свеједно“ у 
којој цркви присуствују богослужењу за Божић. Неспоразуми су 
се дешавали и у вези са крштавањем деце из мешовитих бракова 
али у целини су превладавали „позитивни контакти који су имали 
врло великог значаja како на верским тако и на међунационалним 
односима“. 

У епархији су постојала три манастира: Бођан, Ковиљ 
и Св. Стефан у Сомбору, који је од 1969. године деловао као 
метох манастира Бођана. Манастири су економски пословали 
добро. Укупно су имали шест монаха, једног искушеника и два 
манастирска ђака. Манастир Ковиљ је школовао једног ђака у 
богословији Св. Арсенија у Сремским Карловцима.

За односе са властима епископ каже да су углавном 
коректни, али додаје да се према другим вероисповестима држа-
вни органи понашају пажљиво и толерише се њихов рад, па 
се и према СПЦ поступа једнако обазриво да не би дошло до 
поремећаја равнотеже. Каже да не може да се потужи на односе у 
Новом Саду, мада у селима има и неправде и самовоље. „Вођење 
суда скоро да je безнадежно, jep на селима у таквим случајевима 
чим се чyje да je реч о цркви одмах се иде на то да се учини другоj 
страни“. У селу Степановићеву крај Новог Сада, после Писма 
су сматрали да свештеник треба да оде из села, па је епископ 
морао да интервенише и објасни да Писмо нема везе са црквом. 
Епископ пише да има добрих потеза у погледу обнове и изградње 
храмова и парохијских домова, набавке звона, рестаурације 
иконостаса у заједници са Заводом за заштиту споменика културе 
и сл. Ипак он додаје да и поред тога што Устав осигурава слободу 
вероисповести и начелно отклања сваку дискриминацију због 
верског или атеистичког уверења, у друштвеној стварности joш 
увек постоје тенденције да се спрече законита права верујућих 
људи, посебно у погледу верске наставе. Верску наставу је 
похађало око 1.500 ученика али главну сметњу повећању чинили 
су учитељи. Они су користили и Писмо да деци забране одлазак у 
цркву и на веронауку. 

На крају епископ износи примедбу у вези са појавом да 
свештеници који пишу по разним часописима избегавају да се 
поред имена потпишу и свештеничким чином. 

Епархија горњокарловачка

Епископ Симеон (Злоковић) је био надлежни архијереј и 
1953. и 1972. У првом извештају за 1953. годину, епископ пише 
да у 43 среза, односно намесништва у Хрватској нема никаквог 



Др Радмила РАДИЋ 

19

ВЕРСКИ ЖИВОТ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗВЕШТАЈИМА ЕПИСКОПА СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА 1953. И 1972. ГОДИНУ

верског живота нити је могуће поставити свештеника да би се 
обновио верски живот. У многим срезовима није било ниједне 
целе цркве већ су се обреди обављали на црквиштима. Честа 
су била вређања, кажњавања свештеника, минирања црквених 
здања, протеривања свештеника, крађе звона, паљења и рушења 
цркава, ометања рада свештеника, узурпације имовине, притисци 
на децу да напусте богословије и сл. Тајно крштавање деце по 
манастирима било је општа појава. Стање у материјалном погледу 
је такође било критично.14

У другом извештају за 1972. епископ каже да се његова 
делатност одвијала у релативно повољним условима, јер је 
несметано градио, обнављао црквене објекте, обилазио епархију 
и проповедао без икаквих сметњи и неприлика. Он додаје да, иако 
су општа кретања у друштву на подручју епархије током последње 
две до три године била „јако наелектрисана“, у протеклој години 
„се нису осећале последице новог идејног курса у друштву“.15 
Истиче да је његов рад олакшан чињеницом да je у епархији било 
све више младих свештеника. Све црквене општине имале су 
управне одборе, али je веома мали број црквених одборника био 
стално активан у црквеном животу. Ипак, пристизањем младих 
свештеника на парохије стање се поправљало. Проблем је и даље 
представљало то што нису све црквене општине биле у могућности 
да дају месечне принадлежности својим свештеницима, као и то 
што je епархија морала за сваког младог свештеника у парохијама 
где их раније није било да обезбеди кров над главом и организује 
богомољу, ако не и храм, да би се створили услови за нормалан 
црквени живот. Укупни приходи црквених општина у 1972. нису 
достигли предвиђену суму, што је отежавало финансирање 
епархије и онемогућавало да се уравнотежи епархијски буџет, 
али стање се поправљало. Епископ наводи да је 1972. година била 
веома значајна по обиму послова на обнови и изградњи храмова, 
мада додаје да никад нема ни издалека довољно средстава колико 
би било потребно за интензивније обнављање цркава и црквеног 
живота. Манастир Гомирје је био у сталном материјалном успону, 
иако је још увек много тога недостајало и у храму и у конаку и у 
сестринству. Епископ је био задовољан радом сестринства, али 
не у потпуности и духовним животом у њему, јер је у манастиру 
недостајао „спреман духовник“. 

У наставку епископ пише: „Епархија горњокарловачка 
подељена je на пет намесништава и сва су попуњена. Архијерејски 
намесници обилазе свештенике али њихов утицај, па и престиж, 
ниje велики. Општа jе одлика наше Цркве – криза ауторитета. 
Данас редак je епископ који има добре посреднике између себе и 

14 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 244–254.

15 АС, ЗКВП, Г-21, Епископ горњокарловачки (Епископ Симеон), Е. бр. 269, 14. 
4. 1973, Карловац, Св. арх. Синоду за Свети арх. сабор, ф-138. 
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свештенства. Послератни општи дух времена, поготово прилике у 
Цркви, постепено грађанско лаицизирање свештеника допринело 
je да су и стариjи и млађи свештеници прилично посветовњачени. 
Свештеници духовни ауторитети, људи од личног престижа једва 
више да постоје. То се осећа у животу Цркве, у дисциплини па и 
у раду самог архијереја који само може утицати и ствари мењати 
сопственим ауторитетом. Примећуjемо да су млађи свештеници 
иако вредни, ипак комотнији и мање дисциплиновани него 
старији. Има их који не служе редовно, а и сами смо једном иначе 
изузетно обдареном и угледном младом свештенику два пута 
недељом пољубили затворена врата, јep није служио. Ниje он сам 
такав, јер млађи не осећају дужност и обавезу према св. Литургији 
како je то било и jош сачувано до данас код стариjих свештеника. 
Свештенство се духовно не уздиже. Мало читају и од пера беже. 
Беже чак и обдаренији свештеници. Нерадо извештавају, невешто 
пишу и просто избегавају писмени контакт са црквеним властима. 
Имамо утисак да су наше богословије сувише схоластичне 
стереотипне школе коje више кандидате спремају за прошлост 
него ли за будућност.“

Епископ пише и о проблемима и конфликтима у породичном 
животу свештеника јер „je ретка попадија која се и духовно и 
психолошки припремала да можe бити супруга свештеника“. На 
крају он каже и: „Тешкоће у унутрашњој мисији Цркве преставља 
и чињеница да наш млад свештеник ниje спреман ни одушевљен 
довољно за мисионарску делатност. Њему je рукоположење 
намештење које треба да му да стандард и то с прохтевом да 
он одмах има оно што су стари свештеници стицали за две-три 
децениje свога стажа па ако одмах не постигне све чак и ауто, 
пада у очајање и губи вољу за рад. Ово и ми морамо нагласити 
као општу појаву и ако се не можемо жалити на младе свештенике 
да су без вредности и добрих личних карактера. Редак je млади 
свештеник који не обећаје да ће се изградити и бити од користи.“

О верским приликама у епархији епископ говори са извесном 
резигнацијом, уз опаску да му се чини „да смо више ми оставили 
верника него ли он нас“. „Наше структуре и наши обреди нашем 
вернику стран je свет и непозната област. Потребан je велики 
напор, за који и ми нисмо ни спремни ни дорасли, да се ту нешто 
учини. Утицај Цркве на верника, на породицу и на појединца, јако 
je слаб. Чак ни они надгробни говори свештеника по гробљима 
који би се могли претворити у праву трибину Цркве за утицај 
на вернике, нису на висини. Све се своди на хвале и ласкања 
покојнику и породици, а од верских истина ако се нешто и каже, 
то je најчешће некако као испод стида и без уверења. Жалосно 
je што ми тога нисмо свeсни па се понашамо и говоримо као да je 
пред нама све сами верник, духовно уздигнут и религиозно јак.“

Мада на почетку каже да се његов рад одвијао у „релативно 
повољним условима“, епископ Симеон ипак додаје да су, после 
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неколико година релативно усклађених односа између цркве и 
државних органа, после Писма настале и прве тешкоће пред крај 1972. 
„Појачан je идеолошки фронт визави Цркве и верника.“ Проблеми су 
се јављали око дозвола за обнову цркава и изградњу нових. 

Када се упореде извештаји за обе године уочљиво је 
драстично смањење броја верника, више него дупло. Дошло је 
и до смањења броја намесништава. Истовремено, повећан је 
број црквених општина и попуњених парохија, а повећао се и 
број свештеника, монаха и монахиња, богослова на школовању 
и парохијских домова. Број крштења је порастао (с обзиром на то 
да је опао број верника) а повећао се и број венчаних и опојаних.

Епархија браничевска

Надлежни епископ епархије браничевске од 1952. био је 
Хризостом (Војиновић). Његов извештај за 1953. годину недостаје 
али постоје делови извештаја у Летопису браничевске епархије.16 
Епископ је по доласку на епархију 1952, како сам каже, наишао 
на „страшну прљавштину и запуштеност по црквама“, несређене 
архиве и сл. Од 120 парохијских свештеника, свега десеторица су 
имала факултет, док су остали били са потпуном или непотпуном 
богословијом. Имао је проблема са дисциплином свештеника, као 
и са њиховим неуредним вођењем администрације. У епархији 
је било око 100.000 домова, од чега свештеника није примало 
само око два одсто. Већина цркава и епархијских домова била 
је у добром стању, а приходи епархије су премашивали расходе. 
Међутим, епископ је био незадовољан стањем у духовном 
погледу. „Ретка је црква у којој се проповеда, веронаука се не 
предаје нигде, а има доста сеоских цркава у којима се врло ретко 
и неуредно служи.“ Намесници су приликом ревизије налазили 
да ни у црквеној ни у свештеничкој библиотеци не постоје 
Библије. „У сваком намесништву имамо понеког свештеника који 
никако не заслужује да то и даље буде. За ове непуне две године 
Браничевски црквени суд је рашчинио шесторицу и води поступак 
за рашчињење још двојице.“

У епархији је 1953. било девет манастира са око 130 
монаха, монахиња, искушеника и искушеница. Током године 
војска је вратила епархији манастир Горњак, у врло лошем 
стању, али уз помоћ верника и црквених општина он је делимично 
доведен у пристојно стање. Број монаха, монахиња и искушеника 
се повећао за две године за око 50. Епископ је ипак изражавао 
бојазан да ли ће манастири, особито сиромашнији, моћи да 

16 Летопис браничевске епархије представља збирку годишњих извештаја 
епископа Хризостома за Сабор СПЦ. Први пут је објављен у сажетом облику 
у: Епископ Хризостом: живот и рад, пр. Гордана Жујовић, Београд, 1990, стр. 
75–80.
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издржавају толико људство. У богословијама и на факултету је 
било 27 кандидата, али за две године ниједан кандидат се није 
јавио за рукоположење.17

Двадесет година касније епископ Хризостом пише да се 
повећао број главних чинодејстава (скоро за 900); у ствари је 
повећан број опела тако да је у 1972. години било више опела 
него крштења (за 80).18 Смањио се број свештеника, као и број 
примљених богослова. Уместо шесторице, колико је требало да 
буде примљено, јавила су се само двојица. После две-три недеље 
напустили су београдску богословију и вратили се кући. Њихови 
пароси нису успели да их нађу и да установе зашто су побегли. 
„Имали смо у богословијама и двојицу свештеничких синова. Један 
од њих је такође напустио школу. Није ограничен, али је преко 
своје воље – послат у богословију и намерно двапут понављао 
разред, како би га родитељи ’извадили‘ из те мрске школе. Ових 
дана стигао нам je извештај да je и онај други свештенички син 
искључен из богословиje. Из богословије нам je побегао и унук 
црквеног благаjника (иначе старог богомољца) из Д. Крушевице 
и уписао се у школу у привреди. Деда и родитељи волели су да 
буде свештеник, а он je волео да буде све друго само не то.“ У току 
године су рукоположена четири свештеника и један свештеномонах. 
Епископ додаје да су током године дошли и први кандидати из 
петоразредне крчке богословиje. „Имамо утисак да тамо ученици 
имају више времена за вежбе из Литургике и Појања и више знају 
из те области него кандидати из осталих богословија. Можда и 
манастирска атмосфера и монаси-наставници више доприносе 
црквености, него градске богословије и наставници-цивили.“19

Епископ је, због проблема са приливом кандидата за 
богословије, послао у Монашку школу четири старија богомољца 
да прођу двогодишњи курс и, ако се покажу способним, да их 
рукопложи „за оне пасивне и забачене парохије, за које се млађи 
и квалификовани свештеници не отимају. Рачунамо да је вера 
тих старијих људи некако ближа нашем сеоском свету, него вера 
нас ‘учених’. Управник Монашке школе се засада хвали овим 
кандидатима и пише да су то озбиљни и зрели људи, који знају 
шта хоће и да са њима још није имао проблема. Из искуства 
пак знамо да ти полуквалификовани радиje служе, понеки чак 
редовно посте и јутром и вечером се моле, воле мантију и не 
скидају je ни у своме дворишту (а не иду ни обријани, ни чудно 
фризирани, ни гологлави, што je почело уводити у моду ово наше 
младо свештеничко поколење).“20

17 Исто.
18 АС, ЗКВП, Г-21, Православни епископ епархије браничевске (Епископ 

Хризостом), бр. 160, 30. 3. 1973, Пожаревац, Св. арх. Синоду за Св. арх. 
сабор, ф-138.

19 Исто.
20 Исто.
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У току 1972. замонашено је у епархији седам монахиња 
и један монах. Прилив искушеника и искушеница је био слаб а 
поред тога везан и за многобројне проблеме. „Добили смо у току 
године само једног искушеника и то чак из Славонског Брода. 
Дошао je у Поморавље за службеника на железници и ’заразио 
се‘ у Крњеву и Покајници богомољством и монаштвом. После 
неколико година радног стажа дао je оставку на државну службу 
и ступио у манастир Покајницу. Пошто га тамошњи игуман добро 
зна, примио га je свесрдно и почетком ове године замонашио. Сада 
се тај млади монах (Венедикт) уписао и на Богословски факултет 
Српске православне цркве. Добили смо у току године само 2 
искушенице. Једна je из Врњачке Бање и већ има у манастиру 
Раваници тетку и три сестре од стрица коje су већ монахиње. Она 
ћe, дакле, бити у Раваници пета из те породице (Чеперковић). 
Добили смо и једну искушеницу чак из Сиднеја из Аустралиje и 
намучили се с њеном фамилијом и са новинарима више него са свих 
25 искушеница, колико их у епархији укупно имамо… Девојчина 
фамилиja, коja живи у Југославији и која je јако ‘напредна’, хтела 
je пошто-пото, да своју рођаку избави из манастира. Пет пута су, 
рођаци и познаници долазили у Раваницу (једном чак и посебним 
аутобусом) и покушавали да je одведу. Девојка није хтела да 
пође с њима и свих пет пута je (пред милицијом) изјавила да 
je пунолетна (има 21 годину), да je добровољно дошла чак из 
Аустралије у манастир и да нема намеру да га напушта. Рођаци 
су јавили у Аустралију да je Раваница ’суботарски манастир‘, и да 
је девојка затворена у подруму и да je калуђерице злостављају и 
малтретирају.“ Епископ наводи како је „београдски илустровани 
лист ‘Свет’ (новинско предузеће ‘Борба’) пет недеља узастопце 
писао о томе случају: те да је отац те искушенице ненормални 
религиозни фанатик, те да је сама девојка душевно болесна 
(једном је и као малолетна већ бежала у манастир), те да су је 
калуђерице на аеродрому отеле и да је сада упорно поје буником 
и дрогирају. Новинари захтевају да се у целу ову ствар умеша 
Секретаријат за унутрашње послове, јер се, веле, ‘вероисповест 
код нас у последње време много осилила.’“21 Двојица млађих људи 
поднели су молбе за одлазак у Хиландар а пет монахиња и један 
монах отишли су у манастире у другим епархијама. У манастирима 
се осећао недостатак јеромонаха и духовника. „Међу овима који 
сада у нашој епархији обављају ту дужност, већина су старци од 
70 година па навише. Оних између 30 и 40 има само неколико.“ 
Епископ је упозоравао да ће ускоро неколико манастира бити без 
редовне службе божје. 

На крају епископ каже како је у 1972. било више ометања 
светосавских прослава него ранијих година и то углавном од 
учитеља. „У једноме je селу, у Ресави управитељ школе наредио на 

21 Исто.
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родитељском састанку учитељу да спали примерке ‘Светосавског 
звонца’, коje je свештеник био разделио петорици рецитатора. 
Родитељи су галамили и протестовали, али кад je свештеник 
замолио да потпишу изјаву о томе, нису се усудили.“ 

Епархија рашко-призренска

Епископ Владимир (Рајић) извештава 1953. године о: 
неди сциплини свештеника условљеној тешком материјалном 
ситуацијом; одузимању црквених објеката без плаћања накнаде 
или кирије; неактивним црквеним одборима; високом опорезивању 
манастира, који то нису могли да плате од својих прихода (нпр. 
Дечани); свештеницима који су мало водили рачуна о проповедима; 
пропадању појединих храмова и упражњеним парохијама; слабим 
материјалним приходима; физичким нападима на свештенике и 
експропријацији имања. И поред свих проблема, епископ каже да 
се народ одазива на богослужења а највише на причешће.22

У извештају за 1972. годину, епископ Павле (Стојчевић) 
пише о вандалским упадима у црквене објекте, сечи шума, скрна-
вљењу гробова и исељавању верника.23 Каже да су га, после низа 
жалби које је упутио, посетили председник и секретар Комисиje 
за верска питања из Приштине, са потпредседником Скупштине 
општине из Призрена. У разговору су износили да има више слу-
чајева провала и крађа чији су починиоци дела Албанци, али да 
ти случајеви нису уперени против православних, нити је то разлог 
што се неки људи селе из покрајине. Епископ Павле је одговорио 
да никад није тврдио да међу оним Србима који се селе нема так-
вих који одлазе због боље зараде, школовања деце и сл., али да 
сматра како међу Албанцима постоји организовано, систематски 
руковођено вршење притиска и насиља над српским живљем.

У епархиjи је било шест архијерејских намесника, од 
којих су двојица били пензионисани протојереји, двојица старији 
протојереји који су давно испунили услове за пензију и само 
један млађи свештеник. Само је један намесник извршио ревизију 
парохија. Toкoм године била су рукоположена тројица свршених 
богослова и то је до тада био рекордан број рукоположења 
за свештенике. Укупно је било 28 активних свештеника. На 
парохијама се налазило и девет пензионисаних свештеника а 
шест манастирских парохија опслуживало је братство манастира. 
О младим свештеницима епископ каже: „не чује се ништа рђаво 
али се мало осећају међу народом. Одлазе по позиву да заврше 
шта треба а за друго немају ни осећања ни времена“. Потом 

22 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 229–233.

23 АС, ЗКВП, Г-21, Православни епископ епархије рашко-призренске (Епископ 
Павле), Бр. 17. 5. 1973, Св. арх. Синоду за Свети арх. сабор, ф-138.
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додаје: „Зато у народу, и код оних који важе као верујући, мало 
има праве вере, него више сујеверja, псовке и непристојне речи, 
особито код омладине оба пола; претеривања у пићу и јелу на 
слави и другим празницима, као и на подушјима; непоштовање 
празничног одмора и недељом и празником, а да и не говорим о 
не похађању цркве, сем у неколико дана у години; неприступању 
Св. Tajни исповести, несклапању црквеног брака, сечењу 
славског колача без свештеника итд. Све те недостатке они 
уочавају и у извештајима износе, али не схватају да je баш рад 
по отклањању тога превасходно њихова дужност као пастира. 
Истина има ту и објективних тешкоћа. Један млади свештеник 
организовао je екскурзију верних и обишао познате историјске 
манастире у епархији. Позван је на одговорност и нађен је 
начин да се казни са 300 динара месечно јер је неовлашћено 
прикупљао добровољне прилоге. Никакве прилоге није скупљао, 
него су му неки учесници давали уплату за аутобус пред њиховом 
кућом кад је пролазио. Један јеромонах је кажњен због свог рада 
око припремања прославе Св. Саве, итд.“ Црквених општина је 
било 54, од тога девет без управе. Свештеници су их обилазили 
повремено, „а са оно мало имовине управљају лица постављена 
од Епархијског Управног одбора и без његове контроле“.24

Верску наставу су у Ђаковици одржавала два наставника 
Богословије, која су опслуживала ту малу парохију. На веронауку 
је долазило 10–15 деце. Епископ додаје да би их било и више 
да нису заплашени мерама коje предузимају наставници према 
њима. Повремено je одржавао веронауку и јеромонах у Бањи. У 
осталим се местима веронаука није одржавала сем што би се у 
понекој парохији обучило неколико деце да рецитују на Св. Саву. 
Савиндан се у већини цркава прослављао скромно, уз резање 
колача и дељење кољива деци и вернима, али без рецитација и 
учешћа деце у прослави. 

Током године ниje било значајнијих промена у броју монаха 
и монахиња, нити je примљен неки искушеник или искушеница, 
изузев једног младог јеромонаха који је дошао у манастир 
Девич предусретљивошћу епископа шабачко-ваљевског Јована. 
Сестринство у Девичу је на тај начин имало редовно богослужење 
а посетиоцима који су тамо долазили из чисто религиозних 
потреба имао је ко да прочитати молитву.

Од радова на црквеним објектима у 1972. години, епископ 
помиње оправке цркава, подизање заштитних зидова око 
манастира и цркава, као и завршетак градње цркве у селу Бинчу 
и трпезарије у Девичу. 

О религиозно-моралном стању епископ пише да је 
„материјалистички дух комфора и високог стандарда обузимао 
народ све више“. Пад морала, поготово у сексуалном погледу, 

24 Исто.
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осећао се и у најудаљенијим селима. Свештеници су се жалили 
на све мањи наталитет, непримећујући да у том погледу ни они не 
одударају од своје средине. Kao последица слабог познавања вере 
и живота по вери, јављао се све већи број самоубистава. Током 
1972. тражена je дозвола за опело 20 самоубица, а 1973. за 17.25

Епархија бањалучка

У периоду од августа до октобра 1953, у бањалучкој 
епархији су трајали најжешћи напади на свештенике, како преко 
штампе тако и физички, ометани су црквени обреди, наметани 
високи порези, учестале су крађе звона и сл.26 Већ је поменуто 
да је и сам епископ Василије (Костић) био физички нападнут и 
протеран из Бања Луке.27

Ситуација се значајно променила 1972. године. Епископ 
Андреј (Фрушић) пише како се у епархији одвијала интензивна 
грађевинска делатност.28 Радови су вршени на низу цркава, 
постављени су темељи многим новим црквама, а посвећен је и 
храм Св. тројице у Бања Луци. Конак у манастиру Моштаница 
подигнут је уз помоћ Екуменског савета цркава у Женеви. И 
епископ бањалучки се жалио да се родитељи плаше да шаљу 
децу на веронауку због претњи учитеља, који врше контролу над 
ђацима који одлазе у цркву. Ипак додаје да је народ наклоњен 
цркви, да се држи крсне славе, крштава децу, нарочито по селима, 
али да неки то чине и тајно. Похађање богослужења је и у овој 
епархији било ограничено на велике празнике. Епископ додаје да 
се посебно тешко оживљава црквени живот у општинама бихаћкој, 

25 Исто.
26 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 

g.), str. 278–282.
27 То је било друго протеривање епископа Василија. Први пут, епископ Василије 

је 11. фебруара 1950. обавестио телеграмом, а потом и писмено Синод, да је 
по наређењу Удбе, морао да напусти Бања Луку, а да о томе није достављена 
никоме писмена одлука. Синод је протестовао 2. 3/7. 2. 1950. код Државне 
комисије за верске послове, а ова је 7. априла доставила Синоду материјал 
о непријатељском деловању епископа Василија. Једна од главних оптужби 
била је да се противио уласку својих свештеника у Удружење и да је говорио 
против маршала Тита и Удбе. Синхронизовано у Веснику се половином 
априла појавио оштар чланак против епископа Василија. Весник, 24, 15. 4. 
1950. Епископ Василије је и 1958. био под неком врстом истражног поступка 
због покретања акције зидања цркве у Бања Луци, тј. обраћања за помоћ 
од српске емиграције. АЈ, Савезна комисија за верске послове, Записник са 
саветовања у Комисији за верска питања СИВ-а, 12. 2. 1957, 144–21–257; 
144–24–171, 25–279 и 27–281; Записник са састанка РКВП НРС од 19. 10. 
1962. године, 144–64–492.

28 АС, ЗКВП, Г-21, Православни епископ епархије бањалучке Андреј, бр. 73, 2. 
4. 1973. Извештај о епархији бањалучкој за 1972 г., Св. арх. Синоду за Св. 
арх. сабор, ф-138.
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босанскокрупској, босанскодубичкој, босансконовској, где је 
после рата православни народ био у опадању јер се пресељавао 
у Војводину, остале крајеве земље, па и у Аустралију.

Државни органи излазили су у сусрет потребама цркве, али 
често по поновљеним интервенцијама. Уопште узевши, осећао се 
напредак у епархији у односу на почетак 50-их година, изузев 
извесног смањења броја свештеника.

Епархија сремска

Епископ Никанор (Иличић) извештава Сабор СПЦ 1953. да у 
епархији нема довољно свештеника и да их је 19 напустило службу 
за две године. Ученици похађају веронауку али уз константне 
претње просветних радника. Народ прима свештенике о славама 
и венчањима, изузев колониста и становника радничких насеља. 
Материјално стање свештеника је врло тешко и многи због тога 
иду у пензију јер су им примања сигурнија. Приходи и расходи 
епархије су били уравнотежени, мада је било много проблема са 
повраћајем црквене имовине коју су одузели државни органи.29

Епископ Макарије (Ђорђевић) за 1972. пише да је 
грађевинска делатност на подизању и оправци храмова, конака, 
парохијских домова и осталих помоћних зграда била интензивна.30 
Многе цркве су снабдеване новим одеждама и црквеним барјацима. 
Дисциплина свештеника је била задовољавајућа, као и пастирски 
рад. Рукоположена су четири нова свештеника. Сви свештеници су 
помагали прилозима рад Богословије. Њихово материјално стање је 
било добро, примали су плате и друге бенефиције. Епархија је имала 
свега неколико малих сиромашних парохија које нису биле у стању 
да саме опслужују свештенике. Образовни профил свештеника био 
је задовољавајући будући да је у епархији било 12 свештеника са 
факултетом, осам са вишом школом и 70 са богословијом. Ниже или 
непотпуно образовање имало је свега њих 14.

Манастирски живот одвијао се у девет манастира, 
шест женских и три мушка, али и овде је недостатак монаха 
представљао проблем. У манастиру Беочину живео је на пример 
само један пензионер из Београда, Душан Дожић, рођак и секретар 
патријарха Гаврила Дожића. Захваљујући њему одржавали су 
се конаци, црква је била оправљена, а он је водио бригу и о 
манастирским поседима.

Епископ Макарије је био задовољан религиозно-моралним 
стањем верника, за које каже да је у успону, да се организују 

29 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 213–217.

30 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија сремска, бр. 78, 2. 4. 1973. Сремски Карловци, 
Извештај о архипастирском раду и стању епархије сремске у 1972/73. години 
(Епископ Макарије), Св. арх. Синоду за Свети арх. сабор, ф-138.
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ходочашћа и да је развијена делатност хорова. Он наводи такође 
да у епархији опада секташтво, премда постоји известан број 
адвентиста, чија је централа у Новом Саду, но њихова делатност 
нема много успеха. У сузбијање секташтва, поред свештеника, 
активно су били укључени и припадници Хришћанске заједнице.

Верска настава вршена је само делимично у неким црквама. 
Омладина је масовније учествовала у верским прославама и 
њихово присуство би било још веће да их нису ограничавали 
просветни радници и родитељи.

Епископ Макарије је, међутим, исказао посебно незадо-
вољство односима са државним органима, наводећи примере на-
пада на цркву и свештенике, бројне случајеве прогањања, по-
нижавања и вређања свештеника (посебно случај свештеника 
Димитрија Јакшића).

За двадесет година ситуација у епархији се значајно 
поправила. Број верника је остао готово исти и, мада је дошло до 
смањења броја монаха и монахиња, повећао се број свештеника 
а материјалне прилике су биле знатно повољније и поред 
несугласица са државним органима.

Епархија банатска

Епископ Висарион (Костић) се у извештају за 1953. жалио 
на мали број крштавања и венчања и на слабу црквену делатност 
у колонистичким насељима после рата.31 Двадесет година касније 
број верника је знатно порастао, као и број храмова, али је број 
намесништава смањен. Финансијско стање се поправило и много 
интензивније се радило на оправци цркава и манастира.32

Архиепископија београдско-карловачка

Извештај за 1953. недостаје, а према извештају за 1972. 
примећен је напредак у повећаној потрошњи свећа и грађевинској 
делатности.33 Посебно се истицао рад Верско-добротворног 
старатељства, Православног народног универзитета и Одбора за 
хришћанско милосрђе. У односима са властима није било већих 
проблема, изузев око градње храма на Карабурми и напада на 

31 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 235–237

32 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија банатска, бр. 115, 16. 3. 1973. Вршац, Извештај о 
архипастирском раду и стању епархије банатске у 1972/73. години (Епископ 
Висарион), Св. арх. Синоду за Свети арх. сабор, ф-138.

33 АС, ЗКВП, Г-21, Архиепископија београдско-карловачка, бр. 530, 5. 5. 1973, 
Београд, Извештај о архипастирском раду и стању Архиепископије београд-
ско-карловачке у 1972. години (Патријарх Герман), Св. арх. Синоду за Свети 
арх. сабор, ф-138.
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цркву у штампи. Кадровски и стамбени проблеми су били хронични, 
највећи проблем је била верска настава. И поред повећаног буџета 
за веронауку, број ученика за цео Београд и Земун се кретао око 
100. Честе су биле провале и крађе у храмовима, а патријарха 
Германа је забрињавао и пораст броја кремација. 

Шумадијска епархија

Извештај за ову епархију за 1953. годину недостаје. Епи-
скоп Валеријан (Стефановић) у извештају за 1972. пише: „Какви 
нас утицаји све не запљускују, ипак се не би могло рећи да је 
морал нашег човека сасвим попустио. Много штошта је олабави-
ло, али ипак оно што је основно остало је како треба. Поштује се 
добра породица, поштује се добар домаћин, цени се поштена де-
војка и честит младић. Поштује се оно што је добро и цени се све 
што је племенито. Брачног неверства има у већој мери него што 
га је било, поготово у градовима. Нажалост и у селу постоји како 
се то каже ‘контрола рађања’, планира се број деце и наравно 
своди на најмању меру. Све што се роди на селу крштава се, мада 
и ту постоји неки сасвим редак изузетак. Све што умре опева се 
па чак и из оних породица које не примају свештеника. Број так-
вих на селу је увек био мали и из године у годину је све мањи. 
У градовима је сасвим или готово сасвим други случај. Много је 
већи број оних који не примају свештеника. Сасвим је мали број 
оних који склапају брак у цркви. Има их доста који своју децу не 
крштавају, или их не крштавају код надлежних пароха, него их 
носе у друге градове, или у удаљенија села или у манастире да 
им тамо децу крштавају. Има и захтева у таквим случајевима, да 
се деца не заводе у матице крштених, или се свештеницима нала-
же да то ипак учине и да одмах издају крштенице…“34

Парохије су све биле попуњене али епископа је забрињавао 
мали број кандидата за богословије. „Немамо или слабо имамо 
свештеника интелектуалаца, нити свештеника са развијеним 
духовним животом, свештеника духовника. Некако се и једно и 
друго изгубило, а остала је нека средина између тога двога. Слабо 
се бавимо књигом, али чини ми се и молитвом – личном молитвом. 
Уместо да утичемо, подвргавамо се утицају. Поводимо се времену 
и готово са свим оним што оно доноси, па чак и негативним.“

Односи са властима су били добри па је чак изграђен 
нови епархијски дом 1972. од средстава које је дала Скупштина 
општине Крагујевац, на име одштете за рушење старог 
епархијског дома и помоћних зграда и за одузимање дела порте 

34 АС, ЗКВП, Г-21, Шумадијска епархија (Епископ Валеријан), бр. 203, 3. 5. 
1973, Крагујевац, Извештај о стању епархије шумадијске Св. арх. Синоду, 
ф-138.
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Саборне цркве у Крагујевцу. Изведен је и низ других радова на 
храмовима и звонарама у епархији (уведена струја, поправка 
крова, реновирање иконостаса и др.).

Шабачко-ваљевска епархија

Епископ Јован (Велимировић) послао је Сабору један од 
најпотпунијих извештаја везаних за делатност цркве и верски 
живот у епархији.35 Он извештава да је у епархији рукоположено 
осам свештеника у 1972. и каже: „Свештенство je квалификовано, 
и то: седморица имају високо богословско образовање, тројица су 
са несвршеном богословијом, шесторица са курсом из манастира 
Крке, a остали сви имају свршену вишу или средњу богословију. 
По годинама старости, свештенство шабачко-ваљевске епархије 
je потпуно подмлађено и преко 90% садашњих свештеника су 
послератни ђаци. У богословијама епархија има данас 34 редовна 
и три приватна ученика. Све је веће интересовање код младих 
свештеника за студије на Богословском факултету и последњих 
година се велики број уписао на факултет, што нас нарочито 
радује јер тим позитивним радом испуњавају време на парохијама 
и стичу квалификације, које су за данашњи рад у народу веома 
потребне. Прошле године, први пут после рата, наша епархија 
није имала довољан број кандидата за богословије па je примљено 
мање него што je предвиђено. Ове године смо на време упозорили 
свештенике, да обрате пажњу на добру децу и децу из побожних 
кућа, да нам се и ове године не би десило да немамо кандидата и 
да нам одређена места остану непопуњена.“ 

О стању парохија епископ Јован пише: „Парохије су 
неједнаке по броју домова и крећу се од 1.500 до 500 домова. 
Оних највећих и оних најмањих мало je, док гpо парохија има од 
700–1.000 домова. Најмање су парохије у планинским деловима 
епархије где се никако не могу повећати због разбијеног типа 
планинских села, a највеће су у равничарским деловима епархије. 
Можемо рећи да 90% парохија су квалитетне и обезбеђују 
свештеницима пристојан живот. Скоро све сеоске парохије 
имају и парохијске домове, а многе и црквене домове са салама 
и потребним канцеларијама. Нарочито се у последње време 
обратила пажња подизању црквених домова. Најлошије стојимо 
са парохијским домовима у градовима.“36

Шабачко-ваљевска епархија је имала девет манастира 
(шест женских и три мушка). Пет манастира је проглашено за 
културно-историјске споменике и спадали су у другу категорију 

35 АС, ЗКВП, Г-21, Шабачко-ваљевска епархија (Епископ Јован), бр. 259, 10. 4. 
1973, Шабац, Извештај о стању епархије шабачко-ваљевске Св. арх. Синоду, 
ф-138. 

36 Исто.
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манастира са максимумом од 30 хектара зиратне земље и шуме. 
„Ни један од њих нема предвиђен максимум земље, а нема 
никакве наде да ћe се то и добити у догледно време. Међутим, 
мала братства и сестринства по манастирима не би данас ни могла 
да обраде веће површине, пошто je немогуће наћи радну снагу 
ван манастира. Taj недостатак радне снаге у последње време 
надокнађујемо набавком трактора, који потпуно замењују радну 
снагу и дају манастирима могућности да развијају бољу економију 
него раније. На тај начин манастири се одржавају, чак и многи 
напредују и зидају било манастирске конаке било економске 
зграде, a повећавају се и сточни фондови. Дакле, можемо рећи, 
да се манастири у нашој епархији са напорима и економијом 
одржавају и врше своју духовну мисију у својим крајевима како 
je то било и раниje.“

Поред обраде земље и гајења, товљења и продаје стоке, 
монахиње су се бавиле и штрикањем и шивењем мантија и 
одежди, али то им није доносило веће приходе. „Најтежи проблем 
наших манастира и мушких и женских јесте монашки подмладак. 
Нарочито je то проблем, мушких манастира. У свим мушким 
манастирима шабачковаљевске епархије имамо свега неколико 
искушеника, a већ више година уназад није се јавио ни један 
нови искушеник. Монашка школа као да нам однемаже стварање 
монашког подмлатка, јер сваки који сврши монашку школу жели 
да постане свештеник и да напусти манастир. А, с друге стране, 
уколико се неки и замонаши, хоће одмах свој манастир и своју 
парохију и неће да остане у братству где има један јеромонах. 
Тако је немогуће створити веће братство и организовати пуно 
монашко правило по манастирима, него се манастири претварају 
у парохијске цркве. Нешто je боље по женским манастирима, али 
не много боље. И у женске манастире данас ретко долазе нове 
искушенице, а уколико и дође понека ретко да je у свему здрава, 
него или je болесна или са неким телесним недостатком и не само 
што не користи манастиру, него je манастир мора одмах да лечи.“ 
Пошто монаси и монахиње нису имали социјално и здравствено 
осигурање, основан је при Епархијском управном одбору 
Социјални фонд из кога су плаћани болнички трошкови и трошкови 
лечења. Из истог фонда пружана је помоћ свештеницима који 
су пpe времена одлазили у пензију, незбринутим свештеничким 
удовицама и деци, као и сирочади. Месечна помоћ из тог фонда 
је исплаћивана и једној бившој вероучитељки из Ваљева, која је 
живела на селу и није била осигурана.

О верском животу у епархији епископ каже: „Верски и 
морални живот у епархији je углавном као и раниjих година, али 
са извесним побољшањем. Према обавештењима која добијамо 
од свештеника, нагло се повећao број причесника, нарочито 
омладине. Повећао се и број венчања, а и пост се држи боље 
и уредније него до сада. Нарочито се то примећује по селима, 
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што свештеници лако залазе у току Часног поста када улазе у 
сваку кућу да свете ускршње водице. Kao ретко које године, 
ове године примећен je свих недеља Часног поста велики број 
причесника, што ниje био до сада случај, него се сви причесте 
Прве недеље и после нема никога све до Цвети и Велике Недеље, 
па и тада их буде мало. Свети Сава се прославља сваке године 
веома свечано по свим храмовима и то je већ уходано и прешло 
у традицију. После светих литургија изведе се дужи или краћи 
програм са рецитацијама деце, било у самим храмовима или у 
црквеним салама и пререже се онолико колача колико има школа 
у дотичној парохији. Домаћини су сељаци и сваке године се 
мешају. Има домаћина који тога дана припреме и богат ручак 
за све званице. Цркве са своје стране поделе деци пакетиће 
са колачима и бомбонама, а уобичајило се у последње време 
да се деци дели црквена штампа.“ Међутим, стално је актуелан 
проблем самоубистава: „Сваке године број самоубица се креће од 
40–75 случајева. Најчешће се одузима живот вешањем, а узрок 
je душевно растројство. Највећи број самоубица су старији људи 
или старије жене, премда има и млађих особа.“ Опадао је и број 
развода бракова у црквеном суду са тенденцијом да то сасвим 
нестане. „Наш Црквени суд у току jедне године разведе око 20 
бракова. Сви ти бракоразводни случајеви су са села из побожних 
богомољачких породица. Врло je редак случај развода брака у 
Црквеном суду верника из града. Предбрачни испити и оглашења 
су скоро нестали. Уобичајило се да се истога дана све обави: и 
испит и венчање.“37

На крају епископ извештава и о врло живој градитељској 
делатност у епархији, довршењу три нове цркве, оправци низа 
храмова и подизању десетак нових црквених и парохијских 
домова.

Митрополија црногорско-приморска

Митрополит Арсеније (Брадваревић) у извештају из 1953. 
пише како је митрополија у тешком стању, како материјалном 
тако и у погледу притиска државних органа. Свештеници су једва 
преживљавали и једно време су добијали материјалну помоћ 
али пошто је нестало новца, помоћ је престала да се исплаћује. 
Поједини свештеници били су принуђени да раде као радници 
или службеници а обреде су обављали недељом и празницима, 
док су у слободно време вршили остале парохијске дужности.38 

37 Исто.
38 Стандард становништва Југославије стално је опадао од 1950. Поред 

свештеника и други грађани су, да би преживели, морали да раде допунске 
послове. Номинално повећање плата готово да се није осећало, а скромне 
животне потребе нису могли да подмире ни висококвалификовани радници и 
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Два свештеника и два чиновника су се налазила у затвору, као и 
архимандрит манастира Острога. Манастирима су били наметнути 
велики порези. Многи храмови и капеле нису имали никакву 
опрему, књиге, одежде и друге потребне ствари за богослужења, 
а неки су били и без врата. Религиозно-морално стање било је 
нешто боље у границама старе Црне Горе, катунске, црмничке, 
ријечке нахије и намесништва бококоторског, док је у осталим 
намесништвима било слабо. Број крштених и венчаних у цркви 
био је врло мали. Нешто већа посета храмовима била је једино о 
славама.39

Ни митрополит Данило (Дајковић) није послао извештај 
у коме је преовладавао оптимизам.40 Он каже да су односи са 
властима били добри до 1969, када је донета одлука о рушењу 
Ловћенске цркве, а од тада су затегнути.41 Бројна питања везана 
за Закон о аграрној реформи нису била решена или су решена 
половично. И тамо где су званично била решена то није значило 
никакву сигурност јер се редовно посезало за имовином цркве 
у случајевима изградње нових објеката, премештања гробаља, 
увођења канализација и сл. Материјална ситуација у епархији 
је била задовољавајућа само захваљујући приходима које је 
остваривао манастир Острог.

Митрополит Данило је био посебно критичан према младим 
свештеницима. Свештеници су примали редовну месечну помоћ 
од Митрополије, поред помоћи од црквених општина и онога 
што су добијали од верника за извршене обреде. Епископ пише 
како они нису били задовољни примањима која су остваривали, 
тражећи од архијереја да им обезбеди „удобан и безбрижан 
живот“ а да при том „не уложе личног труда ни мало“. Ниједан 
свештеник није рукоположен и владала је стална и велика 
оскудица свештенства. Нису се заређивали чак ни они који су 
завршили богословију. Митрополит каже да се трудио да што 
више ученика пошаље у богословије и да их стипендира, али 
без већег успеха. Стипендисти углавном нису показивали добар 
успех, осим часних изузетака, били су већином слабог слуха и 
због тога су имали проблема током школовања па су напуштали 
школе. „Обзиром да су на парохијама остали људи ислужени, 

службеници. Добривојевић Ивана, „Живот у социјализму – прилог проучавању 
животног стандарда грађана у ФНРЈ 1945–1955“, Историја 20. века, 27, 1, 
2009, стр. 73–86.

39 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 257–263.

40 АС, ЗКВП, Г-21, Митрополија црногорско-приморска (Митрополит Данило), 
бр. 326/I, 14. 3. 1973, Цетиње, Извештај о стању Митрополије црногорско- 
-приморске Св. арх. Синоду, ф-138. 

41 Влада НР Црне Горе донела је 1952. године одлуку о градњи маузолеја на 
месту цркве на Ловћену а Скупштина општине Цетиње је 1968. кренула у 
спровођење ове одлуке. То је значило рушење капеле Св. Петра Цетињског 
јула 1972, због чега је СПЦ и део јавности бурно реаговао.
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често пута и не доброг здравља, не можемо и не смијемо од њих 
захтијевати неку нарочиту дисциплину, јер могу сваког часа рећи 
да више неће служити, а немамо млађих који би их замијенили, 
па често пута мјесто да они Нас слушају слушамо Ми њих.“ Са 
монашким подмлатком је стање било нешто мало боље.

Верници су слабо похађали богослужења, није се постило, 
нити венчавало у цркви. Било је случајева да на Цетињу некада 
буду два до три верника или чак сами свештеници и црквењаци 
приликом вечерњих обреда у цркви. Велике су биле једино посете 
манастиру Острогу а посете храмовима су расле о празницима. 
„Истини за вољу Црногорци и оно мало религијског осјећаја што 
носе у души, нијесу умјели никада манифестовати као што се то 
чини у другим крајевима. Они мисле ако не чине ником зло, не 
краду или убијају да је њихова вјера добра и постојана“.42

За двадесет година у Митрополији се повећао број храмова 
и манастира, али се број пароха драстично смањио.

Епархија жичка

Извештај о стању у епархији 1953. није посебно 
наведен у публикацији Удбе. У то време епископ је био Николај 
(Велимировић) који се налазио у иностранству. Епископ Василије 
(Костић), претходно епископ бањалучки, управљао је епархијом 
од 1961. године. Његов извештај, међу извештајима за 1972. 
најобимнији је јер је вођен у облику дневничке хронике.43 Он је 
истовремено био и заменик епископа нишког, а администрирао 
је и делом скопске епархије. За све три епархије рукоположио је 
у току 1972. осам лица, од чега за жичку шест. Замонашио је у 
епархији жичкој три лица. Од 27. јуна до 26. јула 1972. издржавао 
је казну затвора у краљевачком СУП-у, због говора кога је одржао 
у Брезни.44 Ипак, он у извештају каже да је однос са државним 

42 АС, ЗКВП, Г-21, Митрополија црногорско-приморска (Митрополит Данило), 
бр. 326/I, 14. 3. 1973, Цетиње, Извештај о стању Митрополије црногорско- 
-приморске Св. арх. Синоду, ф-138. 

43 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија жичка (Епископ Василије), бр. 320, 29. 3. 1973, 
Краљево, Извештај о стању епархије жичке Св. арх. Сабору, ф-138. 

44 У беседи на освећењу обновљене цркве у селу Брезна код Горњег 
Милановца, почетком октобра 1971, пошто је сазнао да су школе забраниле 
деци да иду на народни сабор код цркве, епископ Василије је критиковао 
тај поступак, рекавши да је таква просвета у школама катастрофална по 
српски народ, његову историју, културу. Решењем судије за прекршаје СО 
Горњи Милановац, 27. 4. 1972, владика је проглашен кривим што је на јавном 
месту поред цркве и црквене порте где се одржавају сеоски вашари пред 
масом од 1.500 до 2.000 људи неистинито приказивао систем школовања, 
образовања и васпитања младих; вређао просветне раднике и предлагао за 
државну химну „Боже правде“. Изречена му је казна затвора у трајању од 
тридесет дана. Предмет владике Василија је носио број УП 3760, а „прекршај“ 
је подведен под члан 2, став 64, Закона о прекршајима против јавног реда 
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органима добар, изузев по питању издавања дозвола за градњу 
храмова и радова на рестаурацији.

Епархија је имала шест свештеника са богословским 
факултетом, 147 са свршеном богословијом, три са двогодишњом 
богословијом и десет без свршене богословије. Епископ је био 
задовољан њиховом дисциплином али не и верском наставом која 
се слабо изводила. Слично као и неки други архијереји, каже да 
народ посећује цркве и манастире о већим празницима и црквеним 
славама и да се причешћује у великом броју. Један део је тајно 
вршио обреде, било у дому или у цркви.

Епархија нишка

Епископ Јован (Илић) је извештавао 1953. године о тешком 
стању у епархији како у материјалном погледу тако и у односу са 
државним органима. Он говори о нападима власти у штампи и на 
партијским конференцијама и физичким претњама, због чега је 
био принуђен да напусти Ниш на извесно време. Манастири су 
били сиромашни, посета црквама слаба, а венчања и освећења 
домова ретка. Већина свештеника је имала средњу спрему, било 
је и појава напуштања свештеничког позива и недисциплине.45

Двадесет година касније, епископ Василије (Костић), 
администратор епархије, пише да народ посећује цркве и манастире 
о већим празницима и црквеним славама и да се причешћују у 
великом броју, мада доста верника тајно врши обреде било у 
дому или у цркви.46 Верска настава се слабо изводила. Однос са 
властима је био много бољи али још увек је било проблема код 
издавања дозвола за градњу храмова и радова на рестаурацији. 
Број верника се повећао, као и број парохија, али се смањио број 
свештеника.

Део скопске епархије

Митрополијом је 1953. године управљао митрополит 
Јосиф (Цвијовић).47 Према његовом извештају, црквени живот се 

и мира. Епископ није хтео да се жали на ово решење судије за прекршаје. 
Игнатије Марковић, „Животопис др Василија (Костића) епископа бањалучког 
и жичког“, Наша прошлост, 11, стр. 171–186.

45 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 207–210.

46 АС, ЗКВП, Г-21, Нишка епархија (Епископ Василије, заменик епископа нишког 
Јована), бр. 73, 15. 3. 1973, Ниш, Извештај о стању епархије нишке Св. арх. 
Сабору, ф-138. 

47 Митрополит скопски Јосиф умро је 3. 7. 1957. у манастиру Ваведење у 
Београду. Он није пристајао да се добровољно повуче са скопске епархије и 
годинама је (од 1950) био у некој врсти кућног притвора у манастирима по 
Србији. 
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одвијао нормално а тешкоће су постојале једино у формирању 
нових црквених општина. Посета црквама је била добра и поред 
тога што је било доста оних који из страха нису долазили, а страх 
је потицао из праксе појединих органа народне власти да праве 
спискове оних који су посећивали цркву. Било је доста појава 
присвајања црквене имовине, минирања храмова и ометања рада 
епархијских органа и свештеника. Материјално стање је било 
тешко. Радници и службеници углавном нису ишли у цркве и нису 
вршили верске обреде.48

Администратор дела скопске епархије, епископ Василије 
пише 1973. да епархија има великих проблема са недостатком 
свештеника.49 У току претходне године рукоположена су два лица 
а предложено је за пензионисање 11. Из тог дела епархије било 
је 11 ученика у богословијама, али то није аутоматски значило 
да ће сви они једног дана постати свештеници. Од три мушка 
манастира, само у Прохору Пчињском су била два монаха и један 
искушеник. Они нису били у стању да обрађују земљу па су 
користили најамну радну снагу. О другим манастирима бригу су 
водили свештеници. О односима са властима епископ каже да су 
ретки али добри, мада је било и нерешених питања.

Током двадесет година у епархији се повећао број верника 
и број парохија, смањио се број свештеника и црквених општина. 
Повећао се такође и број домова који нису примали свештеника.

Епархија зворничко-тузланска

Извештај о стању у епархији 1953. године изостављен је и 
није могуће извршити поређење стања. Извештај о стању 1972, 
који је поднео епископ Лонгин (Томић) био је знатно повољнији 
од осталих.50 Он каже да са властима имају коректан однос, мада 
је у мањим срединама још увек било проблема, посебно када дође 
млад свештеник, његова се активност претреса на политичким 
скуповима. Проблеми су се јављали око покретања одређених 
имовинских питања, око светосавских прослава и одржавања 
веронауке. Ипак, веронаука се одржавала у већини парохија а 
број деце у појединим намесништвима је био и изнад просека. Све 
више народа је посећивало богослужења и крштавало се, посебно 
у градовима. Сахране у селима су се скоро свуда обављале уз 
присуство свештеника, а све више и у градовима. У градским 

48 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 234–235.

49 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија скопска (Епископ Василије, администратор), бр. 90, 
24. 3. 1973, Ниш, Извештај о стању дела епархије скопске Св. арх. Синоду за 
Св. арх. Сабор, ф-138. 

50 АС, ЗКВП, Г-21, Зворничко-тузланска епархија (Епископ Лонгин), Извештај 
о стању епархије зворничко-тузланске Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, 
ф-138.
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срединама се све чешће дешавало да се старији брачни парови 
венчавају у цркви, а у појединим парохијама у којима је било два 
до три венчања, број је порастао и на преко 50. Епископ посебно 
примећује појаву пораста броја младих људи и интелектуалаца 
који су из градова долазили на села код родитеља и ту обављали 
црквене обреде. 

Приходи епархије пристизали су од разреза на црквене 
општине и манастире, провизије од продаје свећа, таксених 
марака, кирија за издавање просторија и сл. Материјално 
стање је било добро и у том погледу није било већих тешкоћа. 
Манастирске економије су биле добро развијене а монаштво се 
издржавало и додатним приходима од ручног рада. Манастири су 
били активни и без дугова и озбиљнијих материјалних проблема. 
Народ се око њих окупљао у већем броју на славама и саборима. 
Једини проблем представљали су дугогодишњи спорови које су 
манастири водили око имовине која им је узурпирана.

Свештенство се издржавало искључиво од доприноса 
верника за извршена чинодејства. Њихово материјално стање 
је било задовољавајуће. На парохијама су углавном били 
млађи свештеници. Обнављали су се стари црквени објекти и 
градили нови а појачана је и активност око држања веронауке. 
Подизани су и нови парохијски домови у низу места. Порасла 
је посета храмовима. Епископ је посебно похвалио рад пароха 
бјељинског, јереја Петра Лукића,51 за кога каже да је за кратко 
време службовања у Бијељини урадио више него сви свештеници 
после рата. Закључује да су старији свештеници били у много 
чему препрека за напредак цркве, да нису били много агилни, 
као и да су неке од њих и сами чланови Партије питали због 
чега не предузму нешто да среде храмове који су после рата 
остали у разрушеном стању. Епископ додаје да је на појединим 
парохијама било и свештеника који су правили проблеме, било 
због пијанства или психичких тегоба. Због тога је предлагао да 
би богословије требало за сваког ученика да доставе надлежном 
архијереју карактеристике, да би се знало са ким имају посла.

Епархија тимочка

Епископ Емилијан (Пиперковић) извештава о нападима на 
цркву и о хапшењу свештеника 1953. године. Он констатује како 

51 Протојереј - ставрофор Петар Л. Лукић је рођен 1948. године у селу Жлијебац, 
општина Братунац. Завршио је Богословију Св. Кирила и Методија у Призрену. 
Дипломирао је на Богословском факултету у Београду. Рукоположен 
је у чин ђакона у Тузли 1971. а у презвитера у Тешњу, исте године. Као 
свештенослужитељ у Бијељини службовао је од 1971. до 1982. године, када 
прелази у Београд и бива постављен за старешину Саборног храма. „Саборна 
црква у Београду“, http://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=14&Itemid=1, 7. 9. 2013.
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опада број венчања и крштења и како има много упражњених 
парохија. У периоду од рата није био рукоположен ниједан 
свештеник, веронаука се није одржавала, материјално стање 
свештеника је било тешко (четворица су изашла из службе) а 
манастири су економски лоше функционисали. Постојећи храмови 
су били у лошем стању, шест храмова чија је изградња започета 
није могло да буде завршено због недостатка новца. Вођени су 
преговори са локалним органима власти око одузете имовине али 
без већих резултата.52

Извештај патријарха Германа, администратора епархије, 
за 1972. прилично је штур, тако да је могуће утврдити само да је 
дошло до великог смањења броја парохија.53 Патријарх наглашава 
да је рукоположено пет свештеника, да већина свештеника има 
завршене богословије, као и да у епархији постоји фонд за помоћ 
рукоположеним свештеницима да набаве мантије и моторе за оне 
који раде на теренским парохијама.

Епархија славонска

Епископ пакрачки (славонски од 1959) и 1953. и 1972. био 
је Емилијан (Мариновић). У извештају за 1972. годину он каже 
да се редовно служе богослужења, одржавају славе и заветине и 
да народ у томе активно учествује, што представља праве знаке 
обнове у епархији која је тешко страдала током рата.54 Такође, у 
епархији се обнављало и градило. Он додаје да се током последње 
две године примећује већи интерес за цркву и тумачи да је до 
тога дошло као реакција на промене које су настале у Републици 
Хрватској. Није било више ниједне црквене општине где се није 
убирао црквени прирез. Мушкарци су и даље посећивали цркве 
ређе од жена, још увек је био мали број венчања, али се повећао 
број крштења и опела. Постови су се и даље занемаривали, особито 
код фабричких радника, осим пред причешће и крсну славу.

Финансирање је било нешто побољшано захваљујући 
повећању цена пољопривредних производа. Црквене општине су 
и даље биле сиромашне и са малим бројем верника али се свуда 
радило на обнови верских објеката. Епархија се издржавала од 
епархијских приреза, прихода од календара, свећа, таксених 
марака и понешто од станарина. Готово све црквене општине (77) 
поседовале су црквену земљу, и то више од једне половине цео 

52 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 210–213.

53 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија тимочка (Патријарх Герман, администратор уместо 
епископа Методија), бр. 189, 23. 5. 1973, Зајечар, Извештај о стању епархије 
тимочке Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, ф-138.

54 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија славонска (Епископ Емилијан), бр. 180/73, Пакрац, 
Извештај о стању епархије славонске Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, 
ф-138.
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максимум од 10 ха. Један део земље неке су отуђиле током 1972. 
за оправку цркава и парохијских домова.

Било је и даље проблема око исплате национализоване 
црквене имовине али је 1972. извршен повраћај једне куће манастира 
Ораховице у Београду, која је од рата била у својини града Београда 
и која је издавана станарима. Манастир је увео водовод и струју. 
Манастир Пакра је добио асфалтни пут, а Скупштина општине у 
Дарувару је обезбедила средства за обнову конака.

Свештеници су били материјално осигурани. Примали 
су редовну плату од црквених општина, поред епитрахиљских 
прихода. И у овој епархији се код родитеља осећао страх да 
ће им деца, ако похађају веронауку имати проблема са другим 
предметима у школи. Ипак све већи број деце је присуствовао 
светосавским прославама и другим дешавањима у цркви.

Епархија захумско-херцеговачка

Надлежни епископ 1953. године био је Лонгин (Томић). Он 
каже да су архијерејски намесници 1953–1954. први пут после 
рата обишли подручне парохије и о томе поднели извештаје. 
Према збирном извештају у епархији се осећао велики недостатак 
монаха и свештеника. Материјално стање се поправљало, али је 
епископ сматрао да ће требати још пуно времена да се доведе 
у ред, јер су расходи још увек били много већи од прихода. 
Није било тежих случајева ометања од државних власти на 
локалу, ако се изузме убиство јеромонаха Саве из Тврдоша, чији 
починитељи нису били откривени до тренутка писања извештаја. 
Сахране, крштења и венчања су се обављали по селима, не и 
по градовима. Стање у манастирима се такође постепено, мада 
споро поправљало.55

Администратор епархије, митрополит дабро-босански Вла-
дислав (Митровић) писао је 1972. да од 44 црквене општине у 
епархији само мали број врши своју дужност.56 У привремена 
црквена поверенства, нарочито по градовима, улазили су ислу-
жени пензионери који „се иживљавају и терају неку своју поли-
тику“. Он додаје да верници радо помажу цркву, што се видело 
из грађевинске делатности, али није био задовољан свештенич-
ким кадром. Свештеници су били материјално обезбеђени и поло-
вина њих моторизовани. Већина је била без слуха и недовољно 
заинтересована за вршење богослужења, међутим, нису бирали 

55 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 240–244.

56 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија захумско-херцеговачка (Митрополит дабро-
босански Владислав, администратор), бр. 101, 7. 5. 1973, Мостар, Извештај 
о стању епархије захумско-херцеговачке Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, 
ф-138.
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средства да дођу до новца. „И поред добрих парохијских прихо-
да спремни су да претежан део буџетских прихода расходују на 
име плате те су тако парохијани обавезни да издржавају не само 
пароха с породицом него и његова кола... лично не доприносе 
ништа на манастирском и пастирском пољу. И сами су већ одавно 
заборавили оно нешто знања што су у богословијама стекли. Чак 
су заборавили да читају црквено-словенски. Немају интереса за 
стручне књиге, него их више занимају међусобна сплеткарења и 
трачења ко шта у кући има, каква је кола купио и како ће обма-
нути црквене власти и добити премештај у два-три места у Епар-
хији за која су сви заинтересовани. Тенденција је да се повуку из 
села и пређу у градове. Од 20 свештеника само 6 станује у селу 
тј. приградским насељима (10 км удаљена од градова: Благај, 
Бијело Поље, Кифино Село, Залом, Автовац). Желе да живе од 
села и да станују у граду.“ Митрополит додаје: „Пароси су неди-
сциплиновани, самоуверени, препотентни. Не трпе примедбе ни 
кад су криви. Ако по судској пресуди добију премештај или због 
навршених година службе морају у пензију, служе се свим не-
часним средствима, закулисним смицалицама, бунећи паству, не 
презајући ни од претњи. Понекад се одлази и у Београд тражећи 
помоћ од разних људи и установа а све у циљу да се омете извр-
шење законске и уставне одредбе. Но највеће је зло у томе што 
траже помоћ од улице те увлаче лаковерне, наивне и сумњиве т. 
зв. вернике који са вером мало везе имају.“57

Број ученика на верској настави је опао у односу на 1971. 
због притиска школских власти и политичких и друштвених 
организација. Родитељи су се уплашили и повукли децу а пароси 
као да су то једва дочекали јер су и сами били мало заинтересовани 
за предавања, иако су примали редовне високе месечне хонораре 
за тај посао.

Манастири су се самостално издржавали од економија које 
су водили и редовних манастирских прихода. Прилива кандидата 
за манастире није било. Док је раније понеко долазио из Србије 
и Босне у манастире у овој епархији, из Херцеговине, сем неких 
„ненормалних особа, нико није изразио жељу за ступање у ма-
настир“. Активнији манастири били су трн у оку и верницима и 
неверницима. Шта год да се радило, сеоски или асфалтни пут, 
школа, кафана, мост, настојало се да се захвати и манастирско 
земљиште и онда је предстојао дуг и мукотрпан судски спор са 
неизвесним исходом. Монаштво је било оптерећено физичким по-
словима, домаћом радиношћу, редовним богослужењима, прије-
мом гостију. Само разговор о томе да нечија ћерка приступи ма-
настиру одбија се са увређеношћу, чак и код неких свештеника. 
Верницима, па и свештеницима није било страно да питају монахе 
због чега су у манастиру и да их наговарају да их напусте.

57 Исто.
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Митрополит је скретао пажњу и на миграцију станов-
ништва, посебно са подручја Невесиња, Гацка, Билеће и Зубаца, 
ка градовима у БиХ, као и ка иностранству, чиме је епархија гу-
била вернике. Он наводи да се они из иностранства враћају као 
„изгубљене мртве душе“.

Шта се променило за двадесет година? У епархији је од 
1955. до 1972. оправљено 14 парохијских домова, подигнуто 
шест нових цркава и више капела, обновљено око 60 цркава итд. 
Број намесништава се смањио, као и број црквених општина и 
парохијских домова. Број попуњених парохија се знатно повећао, 
а број активних свештеника је порастао за три пута, али се број 
монаха смањио. Број обављених обреда је остао на истом нивоу, док 
се број домова који нису примали свештеника незнатно повећао.

Митрополија загребачка

Митрополит Дамаскин (Грданички) извештава 1953. да у 
манастирима нема подмлатка, да нема довољно свештеника и да 
је један мањи број недисциплинован. Жали се да су расходи три 
пута већи од прихода. Највећи проблем представљао је ипак однос 
државних органа на локалу, који су нападали цркву и ометали 
богослужења. Просветни радници су бранили деци да одлазе на 
веронауку, мада су многи од њих кришом славили славе.58

Администратор митрополије загребачке, епископ славон-
ски Емилијан (Мариновић) у извештају за 1972. пише да је ово те-
риторијално велика епархија са разбацаним парохијама и већи-
ном са малим бројем домова и верника, укључујући и Словенију.59 
Велики број верника исељавао се протеклих година у Београд и 
околину, али тај број се надокнађивао досељавањем православ-
них из Босне, посебно на периферију Загреба. И даље није било 
довољно монаха. Финансирање црквених општина није било сву-
да исто и зависило је од локалних прилика. Материјално стање 
се ипак поправљало. Плате свештеника кретале су се од 400 до 
1.000 динара месечно уз приходе од свештенорадњи.60 Било је 
још свештеника који су били приморани да обрађују црквену 
земљу и тако допуњују приходе. На школовању је било седам бо-
гослова. Извршен је и велики број поправки храмова захваљујући 
верницима. Још увек се, међутим, осећала узнемиреност због до-
гађаја 1971.

58 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 204–206.

59 АС, ЗКВП, Г-21, Митрополија загребачка (Администратор митрополије загре-
бачке епископ славонски Емилијан), бр. 89, 7. 4. 1973, Загреб, Извештај о 
стању митрополије загребачке Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, ф-138.

60 Просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији износиле су 
1972. године 1.574 динара месечно. Зараде у Републици Србији 1965–2005, 
Републички завод за статистику, Београд, 2006.
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За двадесет година у митрополији загребачкој је порастао 
број верника, али се смањио број манастира, а недостатак 
свештеника је и даље био присутан. Број деце која су похађала 
веронауку остао је готово исти, иако је број верника био већи.

Епархија далматинска

Епископ Симеон (Злоковић) као администратор епархије 
извештава 1953. да се верски живот споро обнавља, да има мало 
активних свештеника и да се ради углавном о старијим људима. 
Монаха није уопште било. Материјално стање епархије је било 
лоше. Епархијски дом су још увек заузимали државни органи.61

Епископ далматински Стефан (Боца) у извештају за 1972. 
каже да су рукоположена два свештеника и да још увек постоји 
већи број непопуњених парохија.62 Тројица свештеника су на-
пустила цркву и отишла да студирају световне факултете. Ипак, 
све парохије су биле опслужене. Међу свештеницима је постојао 
јаз између старијих и млађих јер није било средње генерације. 
Њихово материјално стање се поправљало. Епископ примећује 
да код великог броја свештеника постоји проблем правилног бо-
гослужења. 

Манастир Крупа је напредовао у сваком погледу, али није 
било младих монаха и ниједан искушеник који је тамо упућен 
није се дуго задржао. Манастир Крка је прихватио за манастирске 
ђаке 15 дечака, који су углавном били деца без родитеља. Прилив 
кандидата у богословију је био смањен.63 Деца са осмогодишњом 
школом одлазила су у привредне школе, где су поред стипендија 

61 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 254–256.

62 АС, ЗКВП, Г-21, Епархија далматинска (Епископ далматински Стефан), бр. 
151, 21. 3. 1973, Шибеник, Извештај о стању епархије далматинске Св. арх. 
Синоду за Св. арх. Сабор, ф-138.

63 На заседању Сабора СПЦ 1964. била је донета одлука, без консултација са 
државним органима, да се отвори курс у манастиру Крки. Патријарх Герман 
је касније објашњавао представницима СКВП да је група епископа изашла са 
предлогом на Сабор позивајући се на Устав. Овој одлуци супротставили су се 
свештеници из Удружења православних свештеника Хрватске. Епископ Сте-
фан далматински ипак је отворио богословију у Крки, која је трајала две го-
дине. Епископ је септембра 1964. у једном разговору рекао да је главни циљ 
отварања богословије то што нема довољно свештеника, па се дешава да се 
верници обраћају католичким свештеницима, који им онда говоре да између 
две вероисповести нема велике разлике. Тако се по његовом мишљењу све 
више губила и националност и православље у Далмацији. На заседању Са-
бора 1966. донета је одлука да се од јесени исте године отвори у манастиру 
Крки, поред одељења која раде по двогодишњем програму, и једно одељење 
и разред петогодишње богословије. АЈ, СКВП, 144–76–565; Седница СКВП 
од 18. маја 1964, 144–81–589; Годишњи извештај СКВП за 1964. годину, 
144–84–598; Информација о раду редовног заседања Архијерејског сабора 
СПЦ, 144–95–632 и 96–633.
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добијали и другу врсту помоћи. И поред тога, у први разред су 
се уписала 24 богослова. Проблем у Богословији су биле и мале 
плате наставног особља, које је због тога стално одлазило.

Епископ примећује сталан и брз процес раслојавања села 
и породица, а поред тога и опадања наталитета. Он каже да у 
епархији постоји велики број опустелих домова услед непрекид-
ног исељавања. Неке области у епархији нису имале воду, струју 
ни путеве, што је утицало на миграције. У приморском појасу су 
били чести мешовити бракови, а то је, по његовом мишљењу, 
доприносило опадању броја верника; уз то није било могућности 
за добијање дозвола у приморским градовима за подизање хра-
мова, гробаља и парохијских домова. Годинама је трајало зидање 
цркве Св. Саве у Сплиту64 а две сплитске парохије са око 18.000 
верника нису имале цркву. Нова насеља у Каштелима у којима је 
било православних верника нису имала гробље, цркву ни паро-
хијски дом.

Ипак у 1972. црквене општине су постигле рекордан утро-
шак за изградњу и обнову храмова и црквених зграда са више од 
100 милиона старих динара. Добар део је био покривен од добро-
вољних прилога исељеника. 

Епископ је био врло незадовољан односом са државним 
органима. Један свештеник је 1972. био оптужен за антидржавну 
делатност. Оптужила су га два брата из његове парохије (Лиша-
ни) а бранило га је десетак људи, међу којима је било и члано-
ва Партије. Епископ је присуствовао суђењу и сматрао је да је 
свештеник невино осуђен на шест месеци строгог затвора, а на 
жалбу на још осам месеци. Породицу овог свештеника епископ 
је склонио из села и пружао јој помоћ преко Фонда за помагање 
свештеника при епархији.65 У епархији је долазило до сталних 
крађа и провала у храмовима. Изгорео је, вероватно тако што је 
запаљен, храм Св. Николаја у Врлици, али се одмах почело са 
радом на његовој обнови.

64 Сплит постаје седиште епископа далматинског 1931. године. У мају 1939. 
постављен је камен темељац за будући храм Светог Саве. Темеље је осветио 
епископ далматински др Иринеј (Ђорђевић). Градња је напредовала све 
до априла 1941. и проглашења НДХ. Током 60-их поново је покренута 
иницијатива да се доврши започета изградња. Дозвола за довршење радова 
на цркви добијена је 2009. али радови још увек нису завршени. Vjekoslav 
Perica, Sveti Petar i Sveti Sava, Bibliotekа XX vek, Beograd, 2009. 

65 Свештеник Петар Јовановић обновио је 1972. године цркву у Лишанима 
Тињским. Неколико мештана заварило је петокраку на улазна врата од дво-
ришта цркве коју је свештеник потом скинуо. Ухапшен је и одведен у Задар 
у затвор. Осуђен је на, како он каже, 18 месеци затвора. Супруга и дете су 
боравили код владике Стефана месец или два дана а касније код своје родби-
не. Касније је премештен на парохију Бенковац. Када је ступио на парохију, 
каже да је од владике добио про-форме епитимију на месец дана забране 
служења, како би се видело да је и од цркве кажњен због скидања петокра-
ке. „Razgovor sa ocem Petrom Jovanovićem“, Razgovor obavio i uredio: Željko 
Končarević, maj, 2012 godine, http://www.kulaatlagic.com/vijesti/155-razgovor-
sa-ocem-petrom-jovanovicem.html, 7. 9. 2013.
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За двадесет година у епархији се повећао седам пута број 
свештеника, а број монаха се кретао око девет. Материјално 
стање се поправило, а односи са државним органима су и даље 
представљали проблем.

Митрополија дабро-босанска

Митрополит дабро-босански Нектарије (Круљ) био је и 
администратор епархије зворничко-тузланске 1953. Пошто су 
просторије митрополије у Сарајеву биле заузете, он је користио 
резиденцију у Тузли. У извештају пише да су цркве посећене о 
верским обредима и празницима, али да је нарочито опао, у од-
носу на 1948. годину, број крштења, венчања и опела у град-
ским срединама. Највећи постотак оних који нису вршили обреде 
био је у Сарајеву. Митрополит пише да, иако је у Сарајеву две 
трећине становништва било муслиманске вероисповести, стање 
забрињава. Према његовом мишљењу, један од разлога је био 
верски индиферентизам, а други, страх за посао и од критика на 
конференцијама. Због тешког финансијског стања у Митрополији 
тражио је финансијску помоћ од Председништва Извршног већа 
НР БиХ али ништа није добио. Он наводи бројне примере упада у 
цркве, ометања богослужења, обијања цркава, напада у штампи 
и на партијским конференцијама и наметнуте високе порезе. Не-
задовољство државних органа радом митрополита довело је и до 
физичког напада и његовог протеривања 1953. из Тузле.66

Митрополит Владислав 1972. као највећи проблем наводи 
недостатак монаха.67 Манастир Св. Николе у Бањи код Прибоја 
био је претворен у парохијску цркву. Имање са воћњаком дато 
је у наполицу а домаћинство је одржавала једна искушеница. 
Манастир Милешево код Пријепоља је имао једну монахињу и 
једну болесну искушеницу. Поред њих у манастиру је боравио и 
игуман који је такође био болестан. За време туристичке сезоне 
дужност добровољних кустоса обављао је брачни пар Ружић из 
Београда и захваљујући њима се повећао приход од туризма. Део 
новца за оправку и рестаурацију обезбедио је и Завод за заштиту 
споменика културе Србије. Манастир Св. тројице код Пљеваља 
имао је три монахиње и једну искушеницу. Настојатељица је 
1972. године самовољно напустила манастир и запослила се у 
једном предузећу. Претходно је и неке искушенице упутила да 
напусте манастир. У току године само једно лице се замонашило.

Рукоположена су четири кандидата за свештенике. Све-
штеници су били материјално обезбеђени а и црквене општине 

66 Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve (31.-V dо 20-VI 1954 
g.), str. 217–229.

67 АС, ЗКВП, Г-21, Извештај о стању митрополије дабро-босанске (Митрополит 
Владислав) Св. арх. Синоду за Св. арх. Сабор, ф-138.
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су ојачале. Готово половина свештеника је била моторизована и 
домови су им били опремљени електричним апаратима и скупим 
намештајем. Ипак, један број парохија које нису могле да издржа-
вају свештенике остајао је упражњен. Економско стање црквених 
општина је било различито. Мали је био број оних које су поседо-
вале нешто земље. Најскромније приходе имале су црквене општи-
не пријепољско-пљеваљског намесништва, будући како каже ми-
трополит, да је ту и иначе била неразвијена индустрија.68

Митрополит скреће пажњу да се осећа миграција српског 
становништва са подручја Калиновика, Завидовића, Бугојна, Чај-
нича а нарочито из Санџака, и да истовремено опада и прираштај. 
Крајем 1972. у епархији је био 31.871 дом са 183.932 православ-
на верника. На бившу епархију будимљанску69 отпадало је 39.149 
верника. Свештеника није примало 5.247 домова, не рачунајући 
оне у већим градовима. И поред свега број крштених и венчаних 
се полако повећавао. 

Кампања против верске наставе је пооштрена путем штам-
пе, радија и телевизије, на партијским састанцима и састанци-
ма ССРН. Због претњи просветних радника, родитељи су у неким 
општинама престали да шаљу децу на веронауку. 

Денационализација неких црквених објеката и зграда 
богословије у Рељеву и Сарајеву није извршена. Током године су 
била уложена велика средстава у обнову и изградњу храмова и 
парохијских домова. Мањи део је потицао од Завода за заштиту 
културе БиХ, а већи од добровољних прилога и редовних буџетских 
средства црквених општина.

У Митрополији је од 1953. до 1972. порастао број црквених 
општина и парохија, као и број свештеника и храмова, она је 
материјално ојачала, али је број верника био три пута мањи.

Закључак

Међу извештајима из 1953. не налазе се сви појединачни 
извештаји за епархије, али постоји сумарни извештај који омогућава 
да се стање у целини упореди. Одбор за извештаје о епархијским 
извештајима констатовао је 1954. на Сабору СПЦ да се стање у 
епархијама за годину дана није променило на боље, ни у погледу 
повећања броја свештеника ни у погледу предавања веронауке и 

68 Исто.
69 По Уставу СПЦ из 1947. г. обновљена је Будимљанско-полимска епархија са 

седиштем у Бијелом Пољу. У њен састав су ушли некадашњи делови Пећке 
митрополије, као и Пљевља и Пријепоље са манастиром Милешевом. Епар-
хија је 1956. укинута и подељена између Црногорско-приморске и Дабро-
босанске митрополије. Пљевља са манастирима Св. тројице, Аранђеловом 
и Довољом, Бања Прибојска, Пријепоље и манастир Милешева припали су 
Дабро-босанској митрополији а андријевачко, бјелопољско и беранско на-
месништво враћени су Митрополији црногорско-приморској. 
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смањења броја изгреда против цркве. У свим извештајима се помиње 
недостатак свештеника и храмова и велики број непопуњених 
парохија и једино је у том погледу било нешто боље стање у 
епархијама на територији НР Србије. Велики број свештеника који 
су испуњавали услове за пензију пензионисао се не са 70 година 
старости, како су то прописивали црквени прописи, већ много 
раније, користећи погодности државних закона. Било је све више и 
случајева напуштања свештеничког позива. Попуњавање парохија 
од новосвршених богослова је било незнатно а свуда је недостајало 
монаха. Са монахињама је било нешто боље стање. Мањи број 
архијереја жалио се на недисциплину свештеника а неки су као 
главног узрочника недисциплине наводили Удружење свештеника. У 
појединим извештајима посебно су наглашаване тешкоће са обновом 
верског живота и појава напуштања верских обреда, посебно у 
градским срединама, радничким и колонистичким насељима. Свуда 
је било присутно обављање тајних верских обреда, због контроле 
органа власти ко посећује цркву. Број домова који нису примали 
свештенике је растао и пењао се на око 60.000. Ово је нарочито 
погађало епархије банатску, бачку, сремску и нишку (5.000–8.000). 
Посете су биле веће једино о значајнијим празницима.

Сви епископи су наводили да нема успеха у одржавању ве-
ронауке и да никакво побољшање није донео ни Закон о правном 
положају верских заједница. Главна препрека у том погледу била 
је делатност просветних радника. Нешто боља ситуација је била 
једино у Новом Саду и Београду. Материјално стање у већини 
епархија је било уравнотежено, али неке је још увек морала да 
помаже централна црквена каса. Констатовано је и тешко мате-
ријално стање већине свештеника. Епископи су се жалили и на 
високе порезе одређене иначе сиромашним манастирима. Већина 
је констатовала и да је однос државних органа према цркви за-
оштрен. Навођени су случајеви исмевања и физичких напада на 
свештенство током богослужења, хапшења и протеривања. Ухап-
шени су били јеромонах Јустин, сабрат манастира Дечани, и игу-
ман Макарије Поповић, из манастира Св. тројице код Пљеваља. 
Било је осуђено 19 свештеника на казне затвора од једне до 20 
година. Изгреда против цркве било је у епархијама дабро-босан-
ској, горњокарловачкој, жичкој, нишкој, захумско-херцеговачкој, 
пакрачкој, рашко-призренској, скопској, тимочкој, шумадијској 
(провале и пљачке у црквама, спаљивање и рушење црквених 
објеката, убиство настојатеља манастира Тврдоша Саве Лисјака, 
забрана вршења обреда и ношења литија, високо опорезивање 
свештеничких прихода, узурпирање црквене имовине, застраши-
вање школске деце и др.). У већини епархија дошло је до застоја 
у изградњи цркава и верских објеката због недостатка новца и 
ометања државних органа.

Извештаји епископа за 1972. годину разликују се по форми 
и обиму. Док је један део епископа углавном описивао детаљно 
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своје дужности из дана у дан (служење литургија, канонске по-
сете, проповеди, освештавања храмова и др.), други су извешта-
вали врло кратко и формално, често највише о финансијском 
пословању епархије, а трећи су доста пажње посветили религи-
озно-моралном стању у епархији и појавама у цркви и друштву. 
Стога су ови извештаји значајан извор не само за верски живот 
православних верника у Југославији него и за шире друштвене 
појаве почетком 70-их година.

У извештајима за 1972. још увек се помиње пад броја 
свештеника, њихов недостатак, празне парохије у неким 
епархијама (рецимо Митрополији црногорско-приморској), као 
и напуштање свештеничког позива, мада не у мери у којој је 
то било раније. Много чешће се наводи да је дошло до пораста 
броја младих свештеника, чији је образовни профил био све 
бољи, али се констатује и појава јаза између млађих и старијих 
свештеника, због недостатка средње генерације. Материјално 
стање свештеника се такође у целини побољшало. Међутим, код 
великог броја епископа доминира критички став према младом 
свештенству. Епископи наводе како су млади свештеници, уз 
поједине изузетке, углавном неактивни, више заинтересовани за 
материјална добра него за свој духовни развој и мисионарење, 
несклони читању и духовном уздизању. Код многих се јављао и 
проблем правилног богослужења. Трудили су се да побегну са 
села и били су несклони да приме било какву критику из чега 
су поједини епископи извлачили закључак да у Цркви постоји 
криза ауторитета. Склони „модерним“ схватањима, свештеници 
су имали и доста проблема у породичном животу. 

Епископи често наводе како нема довољно интересовања за 
школовање у богословијама и како недостаје богослова. Озбиљан 
проблем је и даље био мањак искушеника, монаха и духовника у 
манастирима, као и појава напуштања манастира, али епископе 
је посебно забрињавао општи негативан однос према монаштву и 
монашењу, чак и код свештеника. 

Поједини епископи помињу и појачан „идеолошки фронт 
против цркве“, посебно после појаве Писма, као и политику си-
метрије у односу према црквама. Још увек је у појединим епар-
хијама било проблема са узурпацијом црквене имовине или по-
враћајем раније одузетих имања, напада на свештенике и других 
сукоба са локалним властима (Рашко-призренска епархија), али 
знатно мање него почетком 50-их. Материјално стање се знатно 
поправило и у већини епархија се одвијала интензивна грађе-
винска делатност на оправци и изградњи нових храмова и других 
верских објеката.

Број обављених црквених обреда као и посета храмовима 
је био у благом порасту (изузев у Црногорско-приморској митро-
полији), више на селима него у градовима, али обављање обреда 
у тајности није опало, већ се чини да је чак порасло. Мушкарци 
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су и даље много ређе посећивали цркве од жена, а радници и 
службеници углавном никако. Број црквених развода свео се на 
минимум.

Верска настава је готово у свим извештајима наведена 
као нерешен проблем због притиска просветних радника на 
децу и страха родитеља. Слично је било и са присуством деце на 
црквеним прославама. 

Оно што представља новину у извештајима из 1972. у одно-
су на 1953. односи се на често помињање исељавања и миграције 
становништва, посебно на Косову, али и у другим крајевима, било 
да се радило о процесима преласка из села у град, из једне репу-
блике у другу или чак ван земље. Епископи сада помињу и опа-
дање наталитета, процесе раслојавања породица, како у градови-
ма тако и на селу, пораст броја самоубистава, општи пад морала 
и окретање материјалним добрима, као и пораст броја кремација.

Генерално би се ипак могло закључити да је, и поред 
извесних тешкоћа, верска обнова почетком 70-их полако кренула 
узлазном линијом.

*  *  *

Од бројчаних података који се јављају у извештајима 
изабрани су за табеларни приказ они везани за кретање броја 
верника, манастира, храмова и намесништава по епархијама. 
Међутим пошто ови подаци нису комплетни за све епархије за 
1953, додати су подаци пронађени у постојећој грађи и литератури 
за 1949. годину као најближу.70

Број верника по епархијама СПЦ у годинама 1949. (1953) и 1972.

70 Табеле која се прилажу настале су на основу података из следећих извора: 
АС, ЗКВП, Г-21, ф-10 и 138; Zasedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne 
crkve (31.-V dо 20-VI 1954 g.), Beograd, Državni sekretarijat za unutrašnje 
poslove FNRJ, Uprava Državne bezbednosti, II odeljenje, 1954; Српска право-
славна црква 1920–1970, Београд, 1971.
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Број храмова по епархијама СПЦ у годинама 1949. (1953) и 1972.

Број манастира по епархијама СПЦ у годинама 1949. (1953) и 1972.

Број намесништава по епархијама СПЦ у годинама 1949. (1953) и 1972.
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The aim of the paper is to show the situation and changes that 
took place in the position of SOC and in the religious life of Yugoslavia 
in a twenty year interval. It is based on published and unpublished 
sources (primarily reports of SOC episcopacy prepared for Church 
Assemblies held in 1954 and in 1973) and on relevant literature.

SOC Assembly stated in 1954 that the situation in the dioceses 
had not changed for the better, neither in terms of an increase in 
the number of priests nor in regards to the teaching of religious 
education or reduction in the number of incidents against the Church. 
All reports mentioned the insufficient number of priests and churches 
and a large number of vacant parishes. A large number of priests 
retired earlier making use of the benefits the government regulations 
offered. More cases of priest leaving the church were reported. 
The new parishes found it very difficult to fill the vacant posts with 
theology graduates and there was an insufficient number of monks 
in all eparchies. The situation with nuns was slightly better. A small 
number of bishops complained of the priests’ lack of discipline citing 
the Association of Priests as the main cause. Some reports specially 
emphasized difficulties with the renewal of religious life and instances 
of declining religious services, especially in urban areas, working class 
and colonist settlements. Secret religious ceremonies were conducted 
in many places as local authorities controlled who attended churches. 
The number of households that did not receive priests grew. Church 
attendance was higher only on major holidays. All bishops mentioned 
that they were not able to hold religious instructions classes and that 
the situation had not improved after the implementation of the Law 
on the Legal Status of Religious Communities. The major obstacle in 
their opinion were the teachers. Financial situation in most dioceses 
balanced, however  some of them needed help from central church 
funds. Most priests had financial difficulties. The bishops complained 
about high taxes levied on already impoverished monasteries. They 
noted that the attitude of the state toward the Church became stricter. 
Cases of physical attacks against the clergy, arrests and expulsions 
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and other kinds of incidents were cited. Church and religious worship 
facilities construction came to a halt in most dioceses due to insufficient 
funds and the aggravated attitude of the authorities. 

Although reports from 1972 still referred to an insufficient 
number of priests, empty parishes and in some diocese priests 
leaving the priesthood, the situation improved. More often bishops 
noted an increase in the number of young priests whose educational 
profile was improving. The financial situation of the priests also 
improved. However, many bishops were critical towards the young 
clergy because of their lack of activity, more interest in material 
goods than in spiritual development and missionary work. The young 
priests tried to flee from the villages and were unwilling to accept 
any criticism, thus some bishops  concluded that there was a crisis 
of authority in the church. Bishops often cited lack of interest in 
the seminaries and a lack of seminarians. The insufficient number 
of novices and monks in the monasteries was still a serious issue, 
instances of leaving the monasteries were reported. However the 
bishops were particularly concerned about the widespread negative 
attitude towards monasticism, even among the priests. Some bishops 
also mentioned the strengthening of “the ideological front against 
the Church” and the policy of symmetry implemented towards the 
different Churches. Some dioceses still had problems with usurpation 
or restitution of previously confiscated church property, attacks on 
priests and other conflicts with the provincial authorities. However, 
the financial situation was much improved and in most dioceses 
an intensive construction and repair activity of churches and other 
religious facilities was taking place. There was a moderate increase 
in the number of performed religious ceremonies and churches 
attendance, more in the countryside than in the cities but the practice 
of rituals in secret did not stop and it seemed even to increase. Men 
still more rarely visited churches than women, workers and clerks 
generally did not. Religious education was listed as an unsolved issue 
in almost all the reports and mostly attributed to the teachers who 
opposed it. The situation regarding the attendance of children at 
the church celebrations did not improve. What is distinctive in the 
reports of 1972 compared to the ones from 1953 has to do with the 
frequent mentioning of migrations (from rural to urban, from one 
republic to another, abroad), especially from Kosovo. The bishops 
also mentioned a declining birth-rate, process of family disintegration 
in cities and rural areas, increased number of suicides, a widespread 
decline in morals, turn to material goods, and increase of cremation 
as opposed to burial.

The general conclusion can be made that despite some 
difficulties, spiritual renewal in the early 70s was slowly improving.


