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Сажетак
Те ма овог ра да об ра ђу је пе ри од у ко ме је глав ни по ли
тич ки су бје кат би ла Ко му ни стич ка па ри ја Ју го сла ви
је (КПЈ) ко ја је ре пре зен то ва ла но ву власт. Та да су се 
де си ле ко ре ни те про ме не у дру штву, по чев ши од еко
ном ских на по љу сво јин ске тран сфор ма ци је до про ме
на у по ли тич кој сфе ри. Цен трал но по ље овог ис тра
жи вач ког ра да ти че се нор ма тив ног уре ђи ва ња од но
са др жа ве и ре ли ги је и раз ли ка из ме ђу нор ма тив ног и 
ствар ног као и ко ри шће ње ре ли ги је од стра не КПЈе 
ра ди учвр шћи ва ња сво је (пар тиј ске) вла сти. Свој од
нос пре ма ре ли ги ји КПЈе је фор ми ра ла на осно ву 
марк си стич ког уче ња и ви ђе ња ре ли ги је као сред ства 
ма ни пу ла ци је и угње та ва ња по тла че не кла се и на 
осно ву тог уче ња из гра ди ла је сво ју иде о ло ги ју. Иде о
ло ги ја ко му ни стич ке пар ти је је ате и зам. Ате и зам је 
за ко му ни сте ре ли ги ја и у њи хо вом по и ма њу све та не
ма ме ста за дру ге ре ли ги је. 
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, по ли ти ка, КПЈ, СПЦ, иде о ло
ги ја, за ко ни.

ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И РЕ ЛИ ГИ ЈА

Dа би се бо ље схва тио од нос КПЈ-е пре ма ре ли ги ји и Цр кви у 
овом пе ри о ду по треб но је по ћи од ста во ва осни ва ча марк си-

зма пре ма ре ли ги ји. Маркс и Ен гелс ни су на пи са ли ни јед ну це ло-
ви ту књи гу о ре ли ги ји, ни су на пи са ли не ку по себ ну кри ти ку ре ли-
ги је ни ти са ста но ви шта исто риј ског ма те ри ја ли зма осве тља ва ње 
ре ли гиј ске про бле ма ти ке у све ту ни ти су по сма тра ли ре ли ги ју са 
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вред но сног ста но ви шта. Али су у сво јим де ли ма оста ви ли не ко ли-
ко те за на осно ву ко јих се мо же утвр ди ти ка кво су схва та ње има ли 
пре ма ре ли ги ји. Они су схва та ли исто ри ју људ ског дру штва као 
исто ри ју кла сне бор бе а са му ре ли ги ју про из во дом кла сног дру-
штва. Ре ли ги ја је у исто ри ји људ ског ро да од пра и сто ри је до да-
нас, у сфе ри ин фра струк ту ре и од нос је ба зич них струк ту ра, то су 
еко ном ски од но си ме ђу љу ди ма у људ ској за јед ни ци. Ово нај бо ље 
илу стру је сле де ћи ци тат из Марк со вог де ла, При лог кри ти ци по ли
тич ке еко но ми је: „У дру штве ној про из вод њи сво га жи во та љу ди 
сту па ју у од ре ђе не, ну жне од но се, не за ви сно од сво је во ље, од но се 
про из вод ње ко ји од го ва ра ју од ре ђе ном ступ њу раз вит ка њи хо вих 
ма те ри јал них про из вод них сна га. Це ло куп ност тих од но са про из-
вод ње са чи ња ва еко ном ску струк ту ру дру штва, ре ал ну осно ву на 
ко јој се ди же прав на и по ли тич ка над град ња и ко јој од го ва ра ју од-
ре ђе ни об ли ци дру штве не све сти. На чин про из вод ње ма те ри јал-
ног жи во та усло вља ва про цес со ци јал ног, по ли тич ког и ду хов ног 
жи во та уоп ште. Не од ре ђу је свест љу ди њи хо во би ће већ обр ну то 
њи хо во дру штве но би ће од ре ђу је њи хо ву свест.“1) Одав де се мо-
же за кљу чи ти да је ре ли ги ја над град ња дру штва у ко ме по сто ји 
екс пло а та ци ја. Ка ко да се чо век осло бо ди ре ли ги је од го вор је дао 
Ен гелс. Он за ре ли ги ју ка же да је она „са мо фан та сти чан од раз 
у људ ским гла ва ма оних вањ ских си ла ко је вла да ју њи хо вим сва-
ко днев ним жи во ти ма, од раз у ко ме зе маљ ске си ле до би ја ју об лик 
над зе маљ ских си ла... го ло са зна ње ни је до вољ но да би се дру штве-
не си ле пот чи ни ле вла да ви ни дру штвом. За то је по треб но пре све-
га дру штве но дје ло. И кад то дје ло бу де из вр ше но, ка да дру штво 
пу тем при сва ја ња цје ло куп них сред ста ва за про из вод њу и пу тем 
план ског ру ко во ђе ња тим сред стви ма за про из вод њу бу де осло бо-
дио се бе и све сво је чла но ве из роп ства... он да тек иш че за ва и по-
след ња вањ ска си ла ко ја се са да још одр жа ва у ре ли ги ји а с њом 
иш че за ва и са мо ре ли ги о зно одр жа ва ње, из про стог раз ло га јер он-
да не ма ви ше шта да се одр жа ва.“2) Ова два на во да из де ла кла си ка 
марк си зма мо гли би смо озна чи ти као јед ну те зу у ве зи ре ли ги је. 

Нај по зна ти ји и нај ци ти ра ни ји став о ре ли ги ји кла си ка марк-
си зма је сте да је ре ли ги ја „опи јум на ро да“. У При ло гу кри ти ци 
Хе ге ло ве фи ло зо фи је пра ва К. Маркс ка же да је прет по став ка сва-

1) К. Маркс, Ф. Енгелс, Изабрана дела, Прилог критици политичке економије, I, Kултура, 
Београд, 1950, стр. 337.

2) Ф. Енгелс, АнтиДиринг, Напријед, Загреб, 1963, стр. 333-335.
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ке кри ти ке кри ти ка ре ли ги је, и да ље „ре ли гиј ска би је да је јед ним 
ди је лом из раз збиљ ске би је де, а јед ним ди је лом про тест про тив 
збиљ ске би је де. Ре ли ги ја је уз дах по тла че них ство ре ња, ду ша сви-
је та без ср ца као и што је и дух без ду шних иде ја. Она је опи јум 
на ро да. Пре вла да ва ње ре ли ги је као илу зор не сре ће на ро да за хтјев 
је ње го ве збиљ ске сре ће. За хтјев да на пу сти илу зи ју о сво ме ста њу 
је сте за хтјев да на пу сти ста ње у ко ме су илу зи је не по треб не. Да-
кле, кри ти ка је ре ли ги је у кли ци кри ти ка до ли не су за чи ји је оре-
ол ре ли ги ја.“3) Обич но се ово ту ма чи да је ре ли ги ја по треб на, као 
се да тив, у сва ко днев ном жи во ту љу ди да би лак ше про ве ли жи вот 
на зе мљи или ка ко то Маркс ка же би блиј ским је зи ком, до ли ном 
су за. Пра во ту ма че ње овог ста ва је да je ре ли ги ја ва жно сред ство у 
ру ка ма екс пло а та то ра ко јим он др жи екс пло а ти са не у по кор но сти 
и за ви сно сти као што је бо ле сном ор га ни зму по тре бан се да тив да 
би му про ду жа вао жи вот. За то трeба кри ти ко ва ти и раз об ли ча ва ти 
„до ли ну су за“, тј. еко ном ску и со ци јал ну сре ди ну. Бо ри ти се про-
тив ре ли ги је не тре ба ад ми ни стра тив ним сред стви ма јер на сил не 
ме ре као што су про го ни мо гу да по мог ну ши ре њу ве ро ва ња још 
ви ше. Др жа ва тре ба да се осло бо ди ре ли ги је та ко што не тре ба да 
,,при зна је ни ка кву ре ли ги ју, не го на про тив да др жа ва при зна је са-
му се бе као др жа ву.“4) Украт ко, да би се чо век осло бо дио од ре ли-
ги је по треб но је из вр ши ти дру штве ни пре о бра жај. 

Дру штве ни пре о бра жај је пр ви ура дио Ле њин. Нај ве ћа за слу га 
Ле њи на је што је из вео про ле тер ску ре во лу ци ју и ство рио на те ме-
љи ма марк си зма пр ву со ци ја ли стич ку др жа ву. Ка кав је по ло жај ре-
ли ги је и Цр кве као ор га ни за ци је за сно ва не на ре ли гиј ским уве ре-
њи ма у зе мљи со вје та мо же се за кљу чи ти из Ле њи но вих ра до ва и 
по ло жа ја ко ји је Цр ква има ла у др жа ви. Ле њин је сма трао ре ли ги ју 
глав ним ду хов ним оруж јем бур жо а зи је и тај став је за сту пао у мно-
гим члан ци ма. У тек сту под на зи вом „Став про ле тер ске пар ти је о 
пи та њу ре ли ги је“, ко ји је на пи сао 1909. г. ли дер ру ске ре во лу ци је 
пи ше да је бор ба про тив ре ли ги је „азбу ка це лог ма те ри ја ли зма“.5) 
Бур жо а ска кла са пред ста вља те жње „кул тур ног ка пи та ла да ор га-
ни зу је за глу пљи ва ње на ро да ре ли ги о зном опи је но шћу сред стви ма 

3) К. Маркс, Прилог критици Хегелове филозофије права, Рани радови, Напријед, Загреб, 
1967, стр. 90-91.

4) К. Маркс, Ф. Енгелс, Рани радови, прилог Јеврејском питању, Напријед, Загреб, 1967, 
стр. 58-62

5) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945-1970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 110.
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цр кве ног об ма њи ва ња ко ја су та на ни ја од оних ко ји ма се у дав на 
вре ме на слу жио про сеч ни ру ски „по па“. У члан ку „Кла се и пар-
ти је кроз њи хов став пре ма ре ли ги ји и цр кви“ из 1909. г. Ле њин 
упу ћу је нај же шћу кри ти ку у свом бољ ше вич ком ма ни ру Цр кви и 
све ште ни ци ма (по сла ни ци ма Ду ме), за ко је ка же да ,,то ни су чи-
нов ни ци у ман ти ја ма не го фе у дал ци у ман ти ја ма. За шти ти ти фе у-
дал не при ви ле ги је цр кве је отво ре на од бра на сред њо ве ко вља - ето 
су шти не по ли ти ке тре ће дум ског све штен ства“. Да би се про ме ни-
ло ова кво ста ње Ле њин ну ди свој ре цепт ре ша ва ња про бле ма па 
пи ше: „Сто ти и хи ља ди ти пут већ ви ди мо ка ко се по твр ђу је исти на 
да са мо сле де ћи про ле те ри јат ру ске се љач ке ма се мо гу зба ци ти ја-
рам фе у да ла ца-зе мљо рад ни ка, фе у да ла ца у ман ти ја ма, фе у да ла ца 
- са мо др жа ца ко ји их при ти ску је и упро па шћа ва,“6) Ле њин је свој 
од нос пре ма ре ли ги ји нај ја сни је из ра зио у пи сму упу ће ном Мак-
си му Гор ком. Ту он ка же да ,,оби чан свет мно го лак ше от кри ва ми-
ли он гре хо ва, па ко сти, на си ља и фи зич ких за ра за, за то су оне ма ње 
опа сне не го пре фи ње на ду хов на, оде ве на у нај ра ско шни је „идеј но“ 
ру хо бо ге“.7) На дру гом дру гом ме сту Ле њин на во ди да „иде ја бо га 
по ма же да се на род др жи у роп ству“ и и оправ да ва ње бо га је уства-
ри оправ да ва ње по сто је ћег ре жи ма.8)

По ус по ста вља њу со вјет ске вла сти Ко му ни стич ка пар ти ја је 
на ре ли ги ју гле да ла као на не при ја те ља, и сход но то ме се и не при-
ја тељ ски од но си ла пре ма њој а Марк со ва мак си ма да је „ре ли ги ја 
опи јум на ро да“ пре и на че на је у „ре ли ги о зни отров за на род“ (Ја ро-
слав ски)9) из че га сле ди за кљу чак да по што је то отров, а отров зна-
чи уни шта ва ју ће сред ство за ор га ни зам, да би се ор га ни зам спа сио 
(тј. со вјет ско дру штво), он да је по треб но отров от кло ни ти (а то је 
ре ли ги ја), њу тре ба уки ну ти, за бра ни ти да се ко ри сти, кон зу ми ра у 
зе мљи со вје та. То је и зва нич но об ја вље но 16. апри ла 1938 год. ка да 
је Пре зи ди јум вр хов ног со вје та СССР до нео од лу ку о ли кви да ци ји 
ре ли ги о зне ко ми си је о пи та њи ма кул то ва јер је Ру ска пра во слав на 
цр ква фи зич ки уни ште на и да ви ше не ма по тре бе за ко ми си јом и 
спе ци јал ним др жав ним апа ра том ра ди над зо ра над Цр квом. 

6) В. И. Лењин, Дела, Т-13, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 1976, 
стр. 385-391.

7) В. И. Лењин, Дела, Том XXXVIII, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 
1976, стр. 156.

8) Исто, стр. 159-160, (реч Бог Лењин је писао малим словима).
9) Исто, стр. 116.
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КО МУ НИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ (КПЈ)  
И РЕ ЛИ ГИ ЈА

На чин на ко ји ће би ти ре гу ли сан од нос из ме ђу др жа ве и цр-
кве мо же се на ћи још у про гра му КПЈ из 1919 год. Овај про блем 
је ста вљен у област кул тур не по ли ти ке где се пред ви ђа ло одва ја ње 
цр кве од др жа ве и уки да ње свих јав них функ ци ја цр кве. То је исто 
пред ви ђе но и у Ву ко вар ском Про гра му КПЈ из 1920 год. где је још 
пред ви ђе но уки да ње цр кве них по се да аграр ном ре фор мом. Глав ни 
пар тиј ски лист из ме ђу два свет ска ра та, Про ле тер об ја вио је не ко-
ли ко чла на ка у ко ји ма из но си ста во ве пар ти је у ве зи ове про бле-
ма ти ке. Са ми на сло ви чла на ка до вољ но го во ре о тим ста во ви ма. 
Та ко у члан ку Цр на ин тер на ци о на ла (мај 1930 год.) аутор твр ди 
да је „цр ква увек би ла ору ђе у ру ка ма ре ак ци је“ и да пред став ник 
бо га на зе мљи (ми сли се на па пу), у име ка пи та ли зма мо би ли ше 
це ло куп ну Цр ну Ин тер на ци о на лу (ми сли се на све штен ство) у кр-
ста шки рат про тив пр ве зе мље со ци ја ли зма ра ди спа са ва ња ка пи-
та ли зма. Дру ги је дан чла нак сам за се бе го во ри. До во љан је са мо 
на слов, По по ви ло по ви ( ав густ 1934 год.). У члан ку Ко му ни сти и 
ка то ли ци (мај 1937 год.) Јо сип Броз по зи ва на је дин стве ну бор бу 
„свих де мо крат ских и ми ро љу би вих по кре та за мир, сло бо ду и на-
пре дак“ и да се оста ви за са да „спор о ра ју на не бу“ и да се кре не 
у за јед нич ку бор бу ,,са они ма ко ји вје ру ју у рај про тив па кла на 
зе мљи, па кла чи ји пла мен об у хва ћа ка то ли ке и не ка то ли ке.“10)

У ме ђу рат ном пе ри о ду КПЈ као сек ци ја Ко му ни стич ке Ин тер-
на ци о на ле ви ше се ба ви ла стра те гиј ским пи та њи ма осва ја ња вла-
сти. Та ко у пр вој ета пи ре во лу ци је стра те шки за да так КПЈ је „свр-
га ва ње ве ли ко срп ске фа ши стич ке дик та ту ре с мо нар хи јом на че лу, 
уни шта ва ње на ци о нал ног угње та ва ња, ли кви да ци ја по лу фе о дал-
них оста та ка ре во лу ци о нар ним пу тем и ус по ста ва ре во лу ци о нар-
но-де мо крат ске дик та ту ре про ле та ри ја та и се ља штва као пре ла зне 
ета пе к дик та ту ри про ле та ри ја та. То је глав ни циљ, по кре тач ка 
сна га ре во лу ци је је рад нич ка кла са, а глав не ре зер ве су се ља штво 
и угње те ни на род“.11) Одав де се ви ди ко пред ста вља глав ну опа-
сност за КПЈ и ње не ре во лу ци о нар не ци ље ве. То је „ве ли ко срп-
ска бур жо а зи ја“ на чи јем је че лу Краљ, а по што СПЦ по др жа ва у 

10) За овај део видети Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за 
новију историју, Београд, 2002, стр. 125.

11) Иван Очак, Горкић, Глобус, Загреб, 1988, стр. 207.
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сво јим мо ли тва ма мо нар хи ју, и по што је „ве ли ко срп ска бур жо а зи ја 
ве ћи ном пра во слав на“ то је и она не при ја тељ ко му ни зма и њи хо-
ве ре во лу ци о нар не бор бе што ће осе ти ти на сво јој ко жи ка да бу-
де ус по ста вље на ко му ни стич ка власт. Као при мер ка ко по ли тич ка 
пар ти ја мо же да ко ри сти ути цај ре ли ги је, од но сно цр кве ка ја да ту 
ре ли ги ју про по ве да је сте слу чај по во дом кон кор да та (1937) ка да 
је СПЦ ор га ни зо ва ла ма сов не де мон стра ци је про тив др жа ве због 
да ва ња при ви ле ги ја Ка то лич кој цр кви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
КПЈ се ста ви ла на стра ну де мон стра на та и СПЦ то бо же у од бра ну 
ин те ре са СПЦ а уства ри, са мо да би оства ри ла ве ћи и бо љи ути цај 
у на ро ду. Чак је је дан ко му ни ста уз ви ки вао па ро лу „Жи ве ло пра во-
слав но све штен ство!“ Ме ђу тим у члан ку Жиг сра мо те (Про ле тер, 
ју ла 1937 год.) на гла ша ва ју да се пи та ње вер ских за јед ни ца у ци љу 
оси гу ра ња сло бо де ве ро и спо ве сти и вер ског ми ра мо же обез бе ди-
ти са мо „при пот пу ном оде љи ва њу цр кве од др жа ве“.12)

ОД НОС НО ВЕ ВЛА СТИ ПРЕ МА СПЦ  
У ПЕ РИ О ДУ 19441958

Под син таг мом „но ва власт“ ов де се под ра зу ме ва КПЈ ко ја је 
по до ла ску на власт 1944 год. пре у зе ла сву власт у др жа ви. На чин 
пре у зи ма ња и до ла ска на власт КПЈ ни је те ма овог ра да али је по-
треб но украт ко на ве сти ка ко је би ла ор га ни зо ва на КПЈ и ка квим се 
ме то ди ма по ли тич ке ак ци је слу жи ла. Про јект о ор га ни за ци о ним 
пи та њи ма КПЈ је усво јен ју ла 1945 год. КПЈ ни је ре ор га ни зо ва-
на, већ при ла го ђе на но вој си ту а ци ји у ко јој је тре ба ло ру ко во ди ти 
це ло куп ним дру штвом у „осло бо ђе ној“ др жа ви. „Апа рат ЦК КПЈ 
се са сто јао од Ор га ни за ци о но-ин струк тор ског оде ље ња, Оде ље ња 
за аги та ци ју и про па ган ду, оде ље ња за ка дро ве и де вет ко ми си ја 
са ве то дав ног ка рак те ра (ин тер них те ла ЦК КПЈ); вој не, спољ но по-
ли тич ке, син ди кал не, за из град њу на род не вла сти, со ци јал ну по ли-
ти ку, еко ном ску по ли ти ку, шко ле, за же не и кон трол не ко ми си је“.13) 
Ова оде ље ња су фор ми ра на да ље при ре пу блич ким, по кра јин ским, 
об ла сним, окру жним и ме сним се ди шти ма. Чла но ви оде ље ња су 
би ли ис кљу чи во чла но ви пар ти је и не мо гу би ти за по сле ни у дру-
гим уста но ва ма. КПЈ је има ла вла да ју ћу уло гу у дру штву али као 

12) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 126.

13) Петрановић Бранко, Историја Југославије, књ. 3, Социјалистичка Југославија 1945
1988, Нолит, Београд, стр. 886.
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по себ на ор га ни ци ја то ниг де ни је ис ка зи ва ла. Ни у Уста ву ФНРЈ 
(1946) ни је по ме ну та иако је има ла огром ну моћ у сво јим ру ка ма 
кон цен три са ну у свим де ло ви ма дру штва. Она је има ла сву моћ, 
по ли ти ко ло шки ре че но „при кри ве не“ ру ко во де ће уло ге. Ме то ди 
по ли тич ке ак ци је раз ра ђи ва ни су на сед ни ци ма По лит би роа КПЈ, 
сед ни ца ма оде ле ња и ко ми си ја за од ре ђе на пи та ња што је да ље 
сла то на нај ни жи ни во у ме сна се ди шта. По ста вља се пи та ње: „Где 
је ов де др жа ва?“. Др жа ва је скло ње на, она је са мо ин стру мент ка да 
тре ба да се спро ве де не ка пар тиј ска од лу ка и пар тиј ским ци ље ви ма 
и про гра ми ма је под ре ђе на. Ово је нај сли ко ви ти је из ло жио у свом 
го во ру на пр вом за се да њу (ван ред ном) скуп шти не ФНРЈ Вла ди-
мир На зор ре кав ши: „Eто, на при мјер, Прет сјед ник Вла де (ми сли 
на Јо си па Бро за). Шта тре ба да нам де кла ри ра, шта тре ба да нам 
обе ћа ва. Зна мо га, он сам, са ма ње го ва лич ност је је дан про грам. 
(Бу ран апла уз). До ста је да је при су тан, до ста је да се са мо по ка же 
и већ зна мо шта ће нам он да ти... А ње га је про вид ност об да ри ла и 
мно гим дру гим да ро ви ма, он има ин те ре со ва ње и зна ње о жи во ту 
уоп ште, а на ро чи то на со ци јал ном по љу као ста ри бо рац. Ја не ћу 
да го во рим са мо о ње му, јер о ње му и не тре ба мно го го во ри ти, 
јер је већ он сам про грам“.14) У том про гра му сви ма они ма ко ји 
су на пу ту да спре че оства ри ва ње тог про гра ма (из град ња но вог 
ате истчког бес кла сног дру штва) тре ба оне мо гу ћи ти да има ју би-
ло ка кав ути цај. СПЦ као ин сти ту ци ја и Све то са вље као ве ра ко ју 
про по ве да су јед на од пре пре ка оства ри ва ња про гра ма КПЈ. Да би 
се сма њио ути цај СПЦ „но ва власт“ је до не ла низ про пи са ко ји ма 
се тај ути цај огра ни ча ва. Њих мо же мо по де ли ти у две гру пе. То су 
про пи си ко ји ма се су зби ја еко ном ска моћ СПЦ и про пи си ко ји ма 
се огра ни ча ва ути цај СПЦ на по ли тич ка де ша ва ња, по ро ди цу, вас-
пи та ње, кул ту ру итд.

ПРО ПИ СИ КО ЈИ РЕ ГУ ЛИ ШУ ЕКО НОМ СКУ  
ПРО БЛЕ МА ТИ КУ ОД НО СА ДР ЖА ВАСПЦ

Про ме на вла снич ких од но са би ла је јед на од пр вих ме ра „но ве 
вла сти“ у Ју го сла ви ји по сле за вр шет ка ра та. У скла ду са сво јим 
про гра мом чи ји је циљ уки да ње кла са них од но са у дру штву а по-
знат је по кри ла ти ци ,,екс про при ја ци ја екс про при ја то ра“ ове ме ре 

14) I ванредно заседање Народне скупштине ФНРЈ, Стенографске белешке, НС ФНРЈ, Бе-
оград 1948, стр. 28.
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пред ста вља ју на чин про ме не еко ном ског по рет ка ко ји ма су се хте-
ли пре вла да ти ка ко је на во ђе но „из ра бљи вач ки“ и „кла сни“ од но си 
у до та да вла да ју ћем ка пи та ли стич ком дру штве но-еко ном ском си-
сте му. Са иде о ло шког аспек та то је би ла јед на од глав них по став ки 
пре у зе тих из те о ри је марк си зма-ле њи ни зма а све у ци љу де ло ва ња 
на нај ши ре сло је ве на ро да у при хва та њу но ве вла сти. У пред ло гу 
За ко на о по вра ћа ју имо ви не и обе ште ће њу на ве де на су 41 прав на 
про пи са ко ји ма је ре гу ли са на ова област. За ко ни су ,,но во оруж је“ 
но ве вла сти ка ко их је на звао Ми ло ван Ђи лас је дан од нај зна чај-
ни јих чла но ва КПЈ и тим оруж јем тре ба ,,да по ту че мо не при ја те-
ља, да оне мо гу ћи мо не при ја те љу ма не ври са ње из ме ђу па ра гра фа 
и ис тје ра мо га на ви дје ло, на отво ре но по ље, пред ли це чи та вог 
на ро да... Са да тре ба да их до ту че мо и мо ра мо их до ту ћи баш др-
же ћи се тих за ко на, раз ви ја ју ћи на осно ву њих нај ви шу ак тив ност 
ма са“.15) Је дан од нај ва жни јих за ко на ко ји је до нет и ко јим је еко-
ном ски осла бљен ути цај СПЦ је сте За кон о аграр ној ре фор ми и 
ко ло ни за ци ји је из гла сан 23. ав гу ста 1945 год. Аграр на ре фор ма је 
„ме ра аграр не по ли ти ке ко јом се ме ња ју по се дов ни од но си, пра во 
вла сни штва на зе мљу и по се дов на струк ту ра. Она има еко ном ску и 
по ли тич ку са др жи ну. Оту да аграр ну ре фор му увек спро во ди но ва 
дру штве на кла са ка да пре у зме власт“.16) У же љи да се про ве де па-
ро ла „зе мља се ља ци ма“ те да се кроз њу про ме не вла снич ки од но-
си у скла ду са сво јом иде о ло ги јом, „но ва власт“ је при пре ми ла јав-
но мње ње ко ри сте ћи се сво јом аги та ци о но-про па ганд ном ма ши-
не ри јом с ци љем мо би ли за ци је се ља штва у њи хо вом ис ка зи ва њу 
ра ди кал ног об ра чу на с ве ле по сед ни ци ма и цр кве ним вла сни штвом 
над зе мљом. У рас пра ви ко ја је во ђе на по во дом За ко на о аграр ној 
ре фор ми и про бле ма цр кве ног зе мљи шта ми ни стар по љо при вре де 
ФНРЈ Ва са Чу бри ло вић је пи сао: „У Ју го сла ви ји не ће би ти је дин-
ства ње них на ро да све до тле, док се ути цај ве ре не огра ни чи и не 
упу ти са мо на уске вер ске ци ље ве и за дат ке. То ће се мо ћи по сти ћи 
је ди но сла бље њем при вред не, кул тур не и по ли тич ке мо ћи цр кве-
них је рар ха... и то је је дан од глав них раз ло га за што је по треб но 
из вр ши ти аграр ну ре фор му и на цр кве ним зе мља ма.“17) По во дом 
рас пра ве о За ко ну о за шти ти спо ме ни ка по ме ну ти ми ни стар по-
љо при вре де је ре као да „цр кве не вла сти ни ка да ни су об ра ђи ва ле 

15) Милован Ђилас, Чланци 19411946, Култура, 1947, Београд, стр. 236.
16) Економска енциклопедија, II, Савремена администрација, 1986. Београд, стр. 153-154.
17) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 179.
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зе мљу ко ју су по се до ва ле и да је њи ма зе мља би ла сред ство за из-
др жа ва ње пу тем за ку па“.18) За кон19) се за сни вао на два те мељ на на-
че ла:

1. зе мља при па да они ма ко ји је об ра ђу ју; (чл. 1)
2.  до де ље но зе мљи ште пре ла зи у при ват ну сво ји ну до ма ћин-

ства ко ме је до де ље но и од мах ће се упи са ти у зе мљи шне 
књи ге. (чл. 2).20)

Чла но ви ма 3,8 и 1521) је ре гу ли са но шта ће се од у зи ма ти цр ква-
ма. Да би се утвр дио зе мљи шни фонд у чла ну 3 се на во ди шта ће 
се све од у зе ти. Под в) по ме ну тог чла на пи ше да ће у ру ке др жа ве 
пре ћи „зе мљи шни по се ди цр ка ва, ма на сти ра, вер ских уста но ва и 
свих вр ста за ду жби на, све тов них и вер ских“. У чла ну 8 је на ве де но 
тач но шта ће се све од у зе ти. Од у зе ће се :

1. Од по сто је ћих по се да по је ди них бо го мо ља, ма на сти ра и 
вер ских уста но ва од у зет ће се са мо ви шак пре ко 10 хек тар њи хо-
ве укуп не по вр ши не њи ва, ба шта, ви но гра да, воћ ња ка, утри на, и 
шу ма.

2. Вер ским уста но ва ма (цр ква ма, ма на сти ри ма, цр кве ним вла-
сти ма) ве ћег зна ча ја или ви ше исто риј ске вред но сти оста ви ће се 
од са да шњег њи хо вог по се да до 30 хек та ра об ра ди ве зе мље и до 
30 хек та ра шу ме.

Спро во ђе ње аграр не ре фор ме по овом за ко ну по ве ре но је 
Аграр ном са ве ту ко ји је фор ми ран за ову по тре бу. Аграр ни са вет је 
де ло вао до 4.2.1946, ка да је фор ми ра на Ко ми си ја за аграр ну ре фор-
му и ко ло ни за ци ју. По сту пак по де ле је ишао пре ко ор га на на род-
не вла сти ко ју су пред ста вља ли на род ни од бо ри. Ме ри ло по ко јем 
су се би ра ли чла но ви НО је сте „да су ода ни НОБ-у и те ко ви на ма 
ре во лу ци је“. Од у зи ма њу су прет хо ди ле аграр не рас пра ве ко је су 
ор га ни зо ва ле Окру жне ко ми си је. На ро чи то се во ди ло ра чу на да 
рас пра ве о цр кве ним има њи ма бу ду по се ће не о че му је штам па по-
себ но из ве шта ва ла. На тим рас пра ва ма све ште ни ци су би ли из ло-
же ни хај ка ма (вре ђа њи ма, псов ка ма и дру гим ин ци ден ти ма) та ко 
да су све ште ни ци из бе га ва ли при су ство ва ње на тим рас пра ва ма па 
су сво је при мед бе и пред ло ге сла ли пи сме но Окру жним ко ми си-

18) Исто, стр. 179
19) Закон о аграрној реформи и колонизацији, „Службени лист ДФРЈ“, бр. 40/1945.
20) Исто.
21) Исто.
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ја ма. У члан ку из 1946 год. Бор ба пд на сло вом „Ли це на ро да на 
аграр ним рас пра ва ма“ пи ше ка ко се „Ни ка квим сми ца ли ца ма не 
мо гу об ма ну ти рад ни се ља ци, ни де ма го ги јом, ни по ку ша јем рас-
пи ри ва ња шо ви ни стич ких и вер ских не тр пе љи во сти... и сва ки пут 
ка да се од у зи мао ви шак зе мље пре ко ми ни му ма од ра зних цр ка ва, 
уз ви ки ва ли „Жи вео аграр ни суд! Жи ве ла на род на власт! Жи ве ла 
КП!“. Аграр ни ин те ре сен ти обич но су би ли сло жни у то ме да цр-
ква ма и ма на сти ри ма не тре ба оста ви ти ни ма ло зе мље, или је оста-
ви ти што ма ње.“22) СПЦ је овом ре фор мом од у зе то 70.000 хек та ра 
зе мље23) што је ве о ма осла би ло њен ма те ри јал ни по ло жај.

Дру ги за кон ко ји је по го дио СПЦ је сте За кон о на ци о на ли за-
ци ји при ват них при вред них пред у зе ћа усво јен 5. де цем бра 1946 
год. На ци о на ли за ци ја је „акт ко јим др жа ва ли кви ди ра при ват ну 
сво ји ну над сред стви ма за про из вод њу и над дру гом имо ви ном и 
са ма по ста је њен соп стве ник.“24) За ко ном је на гла ше но да не ће би-
ти ком пен за ци је за од у зе ту имо ви ну. За СПЦ је по себ но по го ди ло 
од у зи ма ње штам па ри ја што је оте жа ло штам па ње вер ских књи га 
и ча со пи са и ста ви ло СПЦ на ми лост и не ми лост вла сти. Ко ли ко 
је овај за кон био зна ча јан да се за кљу чи ти из го во ра Б. Ки дри ча 
у На род ној скуп шти ни у ко ме он на во ди да ,,овим за ко ном на ше 
рад не ма се по ста ју још пу ни је го спо да ри сво је суд би не. Оне то 
по ста ју у два сми сла. По ста ју то у со ци јал ном сми слу, јер на ша 
др жа ва, тј. др жа ва но вог ти па ,на род на др жа ва, по ста је вла сник 
оних основ них основ них сред ста ва про из вод ње ко ја су слу жи ла 
не чу ве ној екс пло а та ци ји на шег рад ног на ро да. Оне то по ста ју и 
у на ци о нал ном сми слу, по што сред ства про из вод ње пре ла зе у ру-
ке на ци о нал не др жа ве, за јед ни це рав но прав них и сло бод них ју го-
сла вен ских на ро да, док су не ка да ве ли ким де лом би ла у ру ка ма 
стра ног ка пи та ла и слу жи ла за из вла че ње огром них про фи та из 
за о ста ле ста ре Ју го сла ви је, за одр жа ва ње по лу ко ло ни јал ног ка рак-
те ра ста ре Ју го сла ви је.“ 25) Ка рак те ри стич но је за овај За кон да они 
чи ја пред у зе ћа тре ба на ци о на ли зо ва ти ни су ни шта са зна ли о тим 
при пре ма ма. То го во ри ка квим се све ме то да ма ко ри сти ла „но ва 

22) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 182.

23) Јевтић Мирољуб, Религија и политика, Увод у политикологију религије, Институт за 
политичке студије, ФПН, Београд ,2002, стр. 457.

24) Економска енциклопедија I, Савремена администрација, 1986. Београд, стр. 558.
25) II Редовно заседање Народне скупштине ФНРЈ, стенографске белешке НС ФНРЈ, 

Београд 1947, стр. 439.
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власт“. Дра го љуб Јо ва но вић је на по ме ну тој сед ни ци упу тио при-
мед бе Вла ди што је „ово та ко ва жно пи та ње из не ла пред На род ну 
скуп шти ну и пред јав ност на пре чац, што о то ме ни је оба ве ште на 
ни јав ност, ни На род на скуп шти на, ни сам за ко но дав ни од бор“ на 
шта му је Е. Кар дељ од го во рио да је то та ко ура ђе но „да се не би 
из пред у зе ћа из но си ла на род на имо ви на, и да ра зни шпе ку лан ти 
код ку ће и у ино стран ству не пра ве сва ко ја ке ма не вре и ак ци је“.26)

У овом пе ри о ду но ва власт је до но си ла раз не за ко не и уред-
бе ко је су омо гу ћа ва ле ло кал ним те ли ма вла сти, др жа ви и ра зним 
дру штве ним и по ли тич ким ор га ни за ци ја ма усе ља ва ње у по је ди не 
цр кве не згра де ми мо во ље или без до го во ра са цр кве ним вла сти-
ма. Те згра де, нај че шће ста но ви до де љи ва ни су и по је дин ци ма за 
ста но ва ње. Усе ља ва ње у те згра де и ста но ве не цр кве них уста но-
ва и осо ба, оне ни су по сто ја ле и вла сни ци тих згра да и ста но ва, 
али ни СПЦ ни је има ла ни ка кве над ле жно сти над тим згра да ма 
и ста но ви ма, већ се пи та ње вла сни штва де фи ни тив но ре гу ли са ло 
За ко ном о на ци о на ли за ци ји на јам них згра да и гра ђе вин ског зе-
мљи шта („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр. 52/1958) те је тим за ко ном 
ве ћи на већ узур пи ра них згра да и ста но ва по друштвље на. Но не ки 
објек ти ко ји су би ли од по себ ног зна ча ја за др жав не вла сти би ли 
су од у зе ти на те ме љу Основ ног за ко на о екс про при ја ци ји (“Слу-
жбе ни лист ФНРЈ“, 28/1947). Због не до стат ка стам бе ног про сто-
ра ме сни на род ни од бо ри су мо гли по оп штем за ко ну о на род ним 
од бо ри ма , до де љи ва ти ста но ве по је дин ци ма у згра да ма ко је ни су 
би ле дру штве но вла сни штво, те по њи хо вој про це ни ни су до вољ-
но ис ко ри ште ни. На тај на чин је у ве ли ким па ро хиј ским до мо ви ма 
до де љи ван стан по је ди ним осо ба ма, нај че шће по ли цај ци ма, учи-
те љи ма и сл. Та ко је цр кве на згра да у Пр ња во ру у епар хи ји Ба ња-
луч кој пре тво ре на у на род ну основ ну шко лу а дво ри ште пре тво-
ре но у игра ли ште, у Ко тор Ва ро ши у ис тој па ро хи ји па ро хиј ски 
дом је пре тво рен у би о скоп. Слич но је и у Бо сан ском Но вом где је 
у јед ној од цр кве них згра да сме ште на гим на зи ја и основ на шко ла 
а у дру гој вој ска. У цр кве ној згра ди у Ба ња Лу ци Окру жни на род-
ни од бор Ба ња Лу ке одр жа ва кур се ве ми ли ци је. У ис тој згра ди на 
спра ту је стан са три со бе, за ко ме са ра, по руч ни ка Tеофика Ко-
бал ши ћа.27) Па три јар шиј ски двор у Срем ским Кар лов ци ма је био 

26) Исто, 104.
27) Драган Шућур, Бањалучка епархија и нова власт 1945-1947, Токови историје 1-2/2008, 

Београд, стр. 220-221.
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за у зет од стра не вој ске и слу жио је као бол ни ца. И оста ле згра де у 
Кар лов ци ма би ле су за у зе те од ме сних од бо ра: бо го слов ски се ми-
нар, фон до ви и сл.28) Ова квих при ме ра је ве о ма пу но у свим епи-
ско пи ја ма СПЦ.

За ко ном о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре и при род них рет ко сти 
(1946) мно ги цр кве ни објек ти су ста вље ни под за шти ту др жа ве. На 
те ри то ри ји НР Ср би је ста вље но је 146 пра во слав них обје ка та под 
за шти ту ме ђу ко ји ма Ма на си ја, Со по ћа ни, Гра ча ни ца, Ми ле ше ва, 
Ни ко ље, Бла го ве шта ње, у НР Цр ној Го ри Мо ра ча и Пи ва. Ка ко је 
но ва власт во ди ла ра чу на о њи ма го во ре из ве шта ји из тог вре ме-
на. У дво ри шту Ми ле ше ве је на па са на сто ка, исто и у ма на сти ру 
Ра ва ни ци, ма на стир Жи ча про ки шња ва.29) По што је СПЦ би ла у 
те шком фи нан сиј ском ста њу цр кве ни ор га ни су кре ну ли у при ку-
пља ње до бро воњ них при ло га за оп ште по тре бе цр кве али је МУП 
Ср би је по во дом то га из да ло рас пис 27.4.1946 год. да се све ак ци је 
за са ку пља ње при ло га по ста но ви ма, ули ца ма, јав ним ме сти ма за-
бра њу ју и да је то до зво ље но са мо у цр кви.30) Исто та ко при хо ди 
све ште ни ка од чи но деј ста ва су опо ре зи ва ни као при хо ди од при-
ват не де лат но сти при че му су све ште ни ци ма ко ји су би ли на кло-
ње ни вла сти ма сма њи ва ли по ре зе. Од ре ђи ва ње по ре ских сто па вр-
ше но је по сло бод ној про це ни на род них од бо ра ко ја је би ла да ле ко 
од ствар не си ту а ци је.31)

ПРО ПИ СИ КО ЈИ РЕ ГУ ЛИ ШУ ОД НО СЕ ДР ЖА ВАСПЦ  
У ОБЛА СТИ ДРУ ШТВЕ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Као што је еко ном ски сма њи ла и осла би ла ути цај СПЦ но ва 
власт је и у обла сти ма дру штве них де лат но сти ни зом за кон ских 
про пи са огра ни чи ла ути цај СПЦ на да та дру штве на зби ва ња. Пре 
до но ше ња Уста ва (1946), но ва „на род на власт је до не ла не ко ли ко 
за кон ских ака та ко ји су се од но си ли на ре ли гиј ска пи та ња. 24. ма ја 
1945 год. до нет је За кон о за бра ни иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и 
вер ске мр жње и раз до ра. За кон има 7 чла но ва. Овим за ко ном под 
ма ском вер ске, ра сне и на ци о нал не мр жње шти ти се уства ри НОБ 
што је на ве де но у чла ну 1 и 4. По чла ну 1. овог за ко на сва ко огра-

28) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 167.

29) Исто, 262.
30) Исто, 206.
31) Исто, стр. 206.



стр: 77-99.

- 89 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

ни че ње гра ђан ских пра ва и сва ка по вла сти ца и при ви ле ги ја гра-
ђа ни ма ДФЈ у за ви сно сти од њи хо ве на ци о нал не, ра сне и вер ске 
при пад но сти, ка жњи во је као кри вич на рад ња ко јом се иде на то да 
се на ру ши на че ло рав но прав но сти на ро да ДФЈ као основ на те ко-
ви на НОБ-а.32) Чла ном 2. овог за ко на „ка зни ће се сва ка аги та ци ја и 
про па ган да ко јом се иде на то да се иза зо ве или рас па ли на ци о нал-
на или ра сна мр жња или раз дор, а исто та ко и пи са ње, из да ва ње, 
штам па ње и рас ту ра ње спи са та кве са др жи не. Члан 4. се по но во 
по зи ва на те ко ви не НОБ-а. У ње му је за де ла из чла но ва 1. и 2. 
„у слу ча ју да има ју ка рак тер ма сов ног не ре да или да иза зо ву те же 
по сле ди це или ... има ју за циљ пот ко па ва ње и сла бље ње основ них 
на ци о нал них те ко ви на НОБ-а, ка жња ва ју се стро гим за тво ром од 2 
до 15 го ди на с де ли мич ном или пот пу ном кон фи ска ци јом имо ви не 
и гу бит ком гра ђан ске ча сти.“33) Чла ном 5 је про пи са но да се „на уч-
на кри ти ка ре ли ги је уоп ште и кри ти ка не ис прав ног ра да вер ских 
пред став ни ка и цр кве них слу жбе ни ка не мо же сма тра ти иза зи ва-
њем вер ске мр жње. Сма тра ће се оте жа ва ју ћом окол но сти ако иза-
зи ва ње и рас пи ри ва ње вер ске мр жње вр ше цр кве ни пред став ни-
ци“.34) Овим за ко ном је да та мо гућ ност вла сти ма да од ре ђу ју шта 
је ис пра ван рад вер ских слу жбе ни ка. По што је СПЦ у сво јим про-
по ве ди ма и мо ли тва ма спо ми ња ла кра ља Пе тра II, пред став ни ци 
но ве вла сти гру бо ту ма че ћи овај за кон об ру ши ли се на све ште ни ке 
СПЦ да из ба це из сво јих про по ве ди кра ља. Та ко је ми тро по лит Јо-
си фа ко ји је ме њао па три јар ха Га ври ла (ко ји је био у из гнан ству) 
из ло жен стро гом кри ти ком јер је „при хва тио не при ја тељ ски став“ 
пре ма но вој вла сти. По је ди ни пред став ни ци но ве вла сти ишли су 
у кри ти ци ми тро по ли та од јав не осу де до пред ло га да га тре ба из-
ве сти пред „на род ни суд“.35) Те ко ви не НОБ-а ко је су овим за ко ном 
оза ко ње не као не што „све то“ ниг де ни су пре ци зно од ре ђе не, ни 
у дру гим за кон ским ак ти ма. Све, иако је има ло нај до бро на мер ни-
ју кри ти ку о не га тив ним по сле ди ца ма у дру штву мо гло је да се 
овом „све том“ ко ва ни цом про ту ма чи као не при ја тељ ско, под ри вач-
ко, шпи јун ско де ло ва ње. Да на 15.1.1945 год. По ве ре ни штво уну-
тра шњих по сло ва НКОЈ-а је рас пи сом за бра ни ло про ме ну име на и 

32) Закон о забрани изазивања националне, расне и верске мржње и раздора, „Службени 
лист ДФЈ“, бр. 36/1945 од 29.05.1945.

33) Исто.
34) Исто.
35) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 173.
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пре зи ме на код про ме не ве ро и спо ве сти или мо на ше ња без до зво ле 
ме сног од бо ра.36) Овим рас пи сом се ди рект но ула зи ло у де ло круг 
цр кве них по сло ва и Си нод СПЦ је оба ве стио све ар хи је ре је да та-
ква од лу ка ди ра у уну тра шње об ре де и дог мат ске про пи се пра во-
слав не цр кве. Обра зло же ње вла сти по во дом ове од лу ке је да је она 
упе ре на про тив рат них зло чи на ца да не би при кри ли свој иден ти-
тет.

УСТАВ ФНРЈ

Устав ФНРЈ про гла шен је 1. 2. 1946 го ди не. „Са до но ше њем 
Уста ва ко нач но је до вр ше на на ша но ва др жав на згра да. За вр ше на 
је пр ва по сље рат на ета па, ета па по ли тич ке кон со ли да ци је и ства-
ра ња све га оно га што др жа ву чи ни др жа вом, и то у овом слу ча ју 
истин ски на род ну др жа ву... На ста је дру ги пе ри од, чи је су смјер-
ни це ја сно оби ље же не у на шем Уста ву... Устав ФНРЈ, пред ста вља 
из раз те жњи свих на ших на ро да, ко ји пред ста вља те мељ на ше но ве 
на род не де мо кра ти је, на ше др жав но сти, на ше на ци о нал не рав но-
прав но сти и со ци јал не пра вед но сти... Устав пред ви ђа да је сва ки 
наш гра ђа нин ду жан да ти за јед ни ци пре ма сво јим спо соб но сти ма“ 
(Јо сип Броз Ти то).37) У тој „но вој др жав ној згра ди“ ме сто вер ским 
за јед ни ца ма и њи хо ва устав на пра ва од ре ђе ни су чла но ви ма 21. 23. 
25. 26. и 38. 38) 

Уста вом се за јем чу је сло бо да са ве сти и ве ро и спо ве сти (чл 
25.) То зна чи да је гра ђа нин сло бо дан да ве ру је или не ве ру је у 
по став ке не ке ре ли ги је. Са ма сло бо да ве ро ва ња или не ве ро ва ња 
не мо же би ти под ло жна због сво је при ро де јер сва ки чо век мо же 
ми сли ти и ве ро ва ти шта хо ће. Ти ме је ве ро ва ње при ват на ствар 
сва ког гра ђа ни на. Та ко је про кла мо ван прин цип одво је но сти цр кве 
од др жа ве. То зна чи да овај прин цип оси гу ра ва сло бод но вр ше-
ње вер ских по сло ва и вер ских об ре да, али и њи хо во са мо стал но 
уре ђи ва ње њи хо ве уну тра шње ор га ни за ци је и вер ских об ре да без 
спољ них ути ца ја тј. др жа ве. За за до во ље ње вер ских по тре ба сва ки 
чо век је сло бо дан да се удру жу је са дру гим на вер ској осно ви, да 
сло бод но вр ши свој култ и да у прак си ужи ва те вер ске сло бо де и 
пра ва у вр ше њу вер ских об ре да и вер ских по сло ва. За бра ње на је 

36) Исто. стр. 172.
37) I ванредно заседање Народне скупштине ФНРЈ, стенографске белешке, НС ФНРЈ, Бео-

град 1948, стр. 11-15.
38) Устав ФНРЈ, Београд, 1946.
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зло у по тре ба цр кве у по ли тич ке свр хе „под ко јом се мо гло под ра зу-
ме ва ти сва ка ак тив ност ко ја ни је би ла по во љи да том по ли тич ком 
тре нут ку или ета пи раз во ја со ци ја ли зма.“39) Ме ђу тим, у ствар но-
сти ни је дан од ових прин ци па ни је по што ван од стра не но ве вла-
сти. Tо се нај бо ље ви ди из пи сма ко је је Све ти ар хи је реј ски си нод 
упу тио Пред сед ни штву и вла ди ФНРЈ 1946 го ди не. У про тест ном 
пи сму се ка же да се но ва власт „У по ли тич ком жи во ту и пре ма 
цр кви и ње зи ним уста но ва ма по сту па се у све му као да је цр ква 
јед но обич но дру штво, а да пре ма њој и ње зи ним уста но ва ма мо же 
сва ка др жав на власт и сва ки др жав ни ор ган пре ма свом на хо ђе њу 
по сту па ти не ре спек ту ју ћи ње зи не про пи се о уну тра шњој и спо-
ља шњој ор га ни за ци ји. Ова ко по сту па ње пре ма Цр кви до во ди до 
не ги ра ња ње зи них основ них за кон ских жи вот них пра ва, ко ја јој 
но ви Устав га ран ту је, до во ди до не ги ра ња сви ју про пи са и за ко на 
на ко ји ма ње зи на ор га ни за ци ја по сто ји и по ко ји ма Цр ква тре ба да 
по сто ји и да жи ви и раз ви ја сво ју вер ску де лат ност.“40) Но ва власт 
је за од но се пре ма СПЦ и свим оста лим цр кве ним ор га ни за ци ја ма 
фор ми ра ла Вер ску ко ми си ју, пр во на са ве зном ни воу а по сле и на 
ни во и ма фе де рал них је ди ни ца. За да ци ко је је Др жав на ко ми си ја за 
вер ска пи та ња при вла ди ФНРЈ тре ба ло да из вр ша ва су сле де ћи: да 
као са ве то дав но те ло про у ча ва пи та ња од но са из ме ђу по је ди них 
ве ро и спо ве сти и цр ка ва, њи хо вог спо ља шњег жи во та и по ло жа ја 
пре ма др жа ви и на род ним вла сти ма, да при пре ме ма те ри јал за за-
ко но дав но ре ше ње од но са из ме ђу вер ских за јед ни ца и др жа ве, да 
да је ми шље ња и пред ло ге по свим пи та њи ма о од но су вер ских за-
јед ни ца и др жа ве, да се ста ра о про во ђе њу за кон ских про пи са ко ји 
се ти чу од но са вер ских за јед ни ца и др жа ве , те да об је ди њу ју рад 
зе маљ ских ко ми си ја при вла да ма на род них ре пу бли ка и да им да ју 
по треб на упут ства.41)

39) Томислав Бранковић, „СКЈ и религија“, Политикологија религије св. II, Београд, 2007, 
стр. 88.

40) Митрополит скопски Јосиф, Мемоари, Светигора, Цетиње, 2008, стр. 370-371.
41) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 174.



- 92 -

ОДНОС НОВЕ ВЛАСТИ ПРЕМА СПЦ 1944-1958. Oташ С. Бошковић

ЗА КОН О ПРАВ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ ВЕР СКИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

За кон о прав ном по ло жа ју вер ских за јед ни ца сту пио је на сна-
гу 22. ма ја 1953. год.

За кон је имао 24 чла на. Закoном су раз ра ђе на на че ла ко ја се 
ти чу вер ских за јед ни ца а угра ђе на су у Устав из 1946 год. Као и 
у Уста ву за јем чу је се сло бо да са ве сти и ве ро и спо ве сти. Ре ли ги-
ја је при ват на ствар сва ког гра ђа ни на. Про кла мо ва ни су прин ци-
пи одво је но сти цр кве од др жа ве, шко ле од цр кве. Овим за ко ном је 
тре ба ло да се ре ше сви од но си из ме ђу вла сти и вер ских за јед ни-
ца. Вер ским за јед ни ца ма је омо гу ће но овим да са мо стал но уре ђу ју 
сво ју вер ску ор га ни за ци ју, би ра ју вођ ство, по ста вља ју све штен-
ство, вр ше вер ске об ре де и дру ге цр кве не об ре де. По чла ну 4. за ко-
на вер ска на ста ва је би ла сло бод на у цр ква ма, хра мо ви ма и дру гим 
про сто ри ја ма ко је су за то би ле од ре ђе не. Одр жа ва ње ли ти ја или 
дру гих вер ских об ре да ван цр кве них про сто ра мо гло се одр жа ва ти 
уз одо бре ње ор га на упра ве ко ји су над ле жни за то. Овим за ко ном 
је омо гу ће но све ште ни ци ма да осни ва ју сво ја удру же ња по про-
пи си ма о удру же њи ма (чл. 9). Мно ге за кон ске од ред бе су чи сто 
де кла ра тив не при ро де, као она о сло бод ним би ра њи ма цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка ка да се зна ко ли ки је ути цај има ла власт при из-
бо ру па три јар ха СПЦ.

КОН ТРО ЛА СПЦ ОД СТРА НЕ НО ВЕ ВЛА СТИ

До но ше њем Уста ва ФНРЈ (1946.) учвр шће на је но ва власт. Ви-
ше стра нач ки си стем је уки нут. Гра ђан ске пар ти је су уки ну те. Али 
два до га ђа ја ко ја су се де си ла 1946. го ди не у Бе о гра ду ни су мо-
гла да про ђу не за па же но од стра не вла сти. Оба до га ђа ја су се де-
си ла ис пред се ди шта СПЦ, ис пред па три јар ши је. Пр ви до га ђај је 
по се та ан гли кан ског би ску па од Хе ре фор да 26 ма ја 1946. го ди не 
СПЦ-и. Та да је на слу жби у са бор ној цр кви би ло по про це ни бри-
тан ског ди пло ма те око 3.000 љу ди а ис пред цр кве број при сут них 
око 10.000.42) “А ка да је за вр ше на Бож ја слу жба и над би скуп иза-
шао из цр кве, пра ћен ми тро по ли том Јо си фом не пре глед на ма са је 
би ла као у тран су и по че ла да из ви ку је па ро ле „Бе о град-Лон дон, 
Лон дон-Бе о град“, „Жи вео би скуп“. Овим ак том је за ко му ни сте 

42) Наташа Милићевић, Отпор српског грађанства ,,новој власти“ 1944-1950, Историја 20. 
века, 2/2004, Београд, стр. 74.
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ча ша би ла пре пу ње на, огор че не ма се су ису ви ше ду бо ко за бра зди-
ле - то је био пр ви јав ни на ступ про тив ре жи ма“.43) Дру ги до га ђај 
ко ји се до го дио та ко ђе ис пред па три јар ши је је сте до чек па три јар ха 
Га ври ла но вем бра 1946 год. ка да га је до че ка ло мно штво на ро да. 
Пре ма не ким по да ци ма 1947 го ди не је одр жа но 1.288 ли ти ја на ко-
ји ма је уче ство ва ло око 100.000 љу ди. Глав на ини ци ја ти ва ка ко се 
то ис ти ца ло, ни је по ти ца ла од све штен ства већ од “ре ак ци о нар них 
еле ме на та“. Пар ти ја је про це ни ла да од свих вер ни ка оку пље них 
око цр кве, „две тре ћи не су не при ја те љи“ што пре те жно ва жи за 
гра до ве.44) Ово је по твр да ко ли ко је СПЦ би ла ду хов ни сто жер и 
сред ство да се ис ка же став су про тан вла да ју ћој иде о ло ги ји. И са-
мим од ла ском у цр кву и на ли ти је ис ка зи ван је от пор ре жи му. Иако 
ко му ни стич ка пар ти ја по др жа ва ма сов на оку пља ња, али са мо она 
ко ја су у ње ној ре жи ји ова кве ви до ве оку пља ња на ро да је за бра њи-
ва ла на осно ву За ко на о удру же њи ма, збо ро ви ма и дру гим јав ним 
ску по ви ма а све ште ни ке и уче сни ке ка жња ва ла на осно ву За ко на 
о пре кр ша ји ма про тив јав ног ре да и ми ра чи ме је кр ши ла Уста вом 
ре гу ли са но одва ја ње цр кве од др жа ве и не ме ша ње др жав них ор га-
на и на род не вла сти у уну тра шње по сло ве цр кве. Кон тро лу , над-
гле да ње, хап ше ња, пра ће ња, са слу ша ва ња све ште них ли ца вр ши ла 
је тај на по ли ци ја ОЗНА тј. УД БА чи ји је за да так био да шти ти „те-
ко ви не ре во лу ци је“ од „на род них не при ја те ља“ и „ре ак ци о нар них 
сна га“ где је свр ста ла и СПЦ-у. Ор ган пре ко ко га је вр ши ла над зор 
и при ти сак на СПЦ-у је су Удру же ња пра во слав них све ште ни ка. 
Ова удру же ња су већ по сто ја ла али су она по слу жи ла но вој вла сти 
да на пра ве раз дор из ме ђу ни жег све штен ства за ко је је про це ње но 
да је на пред ни је и ви шег све штен ства ко је су чи ни ли епи ско пи и 
ко ји су би ли сто жер от по ра но вој вла сти у СПЦ-и. „Из дру гог свет-
ског ра та иза шла је но ва Ју го сла ви ја са из ме ње ним др жав ним и 
дру штве ним уре ђе њем. СПЦ ни је би ла при пре мље на да се укло пи 
у но ву дру штве ну ствар ност, па се у пр во вре ме др жа ла по стра ни. 
Све штен ству је би ло нај те же. Мо ра ло се са мо сна ла зи ти . По ве-
за но са на ро дом још у то ку ра та, бр зо је ус по ста вља ло кон такт са 
но вом вла шћу, али ти кон так ти су би ли по је ди нач ни и ни су има ли 
по треб ног деј ства на ства ра ње бо љих ме ђу соб них од но са. .. за хва-
љу ју ћи удру же њу от кло ње не су све пре пре ке из ме ђу све штен ства 

43) Милан Л. Рајић, Српски пакао у комунистичкој Југославији, Евро, Београд, 1991. стр. 
53-54.

44) Наташа Милићевић, Отпор српског грађанства ,,новој власти“ 19441950, Историја 20. 
века, 2/2004, Београд, стр. 75.
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и на род не вла сти и из ме ђу цр кве и др жа ве“.45) Из ово га се ви ди да 
ово удру же ње чи не они све ште ни ци ко ји су би ли у ра ту са на ро дом 
а оста вље ни од СПЦ да се са ми сна ла зе, да не би про па ли бр зо 
су ус по ста ви ли кон такт са но вом вла шћу ко јој су до бро до шли у 
бор би про тив СПЦ-е ра ди су зби ја ња ње ног ути ца ја. Удру же ња су 
по че ла да се ор га ни зу ју по фе де рал ном прин ци пу што је би ло у 
су прот но сти са те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом ко ја је по сто ја ла у 
СПЦ где су по сто ја ле епар хи је. Пр во та кво удру же ње фор ми ра но 
је у Цр ној Го ри, ју на 1945 у Ник ши ћу а за тим и у дру гим фе де-
рал ним је ди ни ца ма да би осни вач ка скуп шти на удру же ња пра во-
слав ног све штен ства ФНРЈ би ла одр жа на 3. мар та 194. у Бе о гра ду. 
На кон гре су је усво је на ре зо лу ци ја осни вач ке скуп шти не Са ве за 
удру же ња пра во слав них све ште ни ка ФНРЈ.46) У ре зо лу ци ји се ис-
ти че „го то вост на род ног све штен ства да се бо ри и стра да за на-
род не ин те ре се“ да је „на род но пра во слав но све штен ство је у то ку 
НОР-а но ше но сло бо дар ским ду хом сво га на ро да. . .те је на род на 
пра во слав на цр ква у овом пе ри о ду до не кле ис ку пи ла се бе иако не 
пот пу но и до кра ја сво јих мо гућ но сти... то је по сле ди ца на сле ђа и 
пре жи ве лих на ви ка ко је су за ве де не у пра во слав ној цр кви пре овог 
ра та а пре ко ко јих су оне мо гу ћа ва не и ус кра ћи ва не све мо гућ но-
сти и сва ка сло бод на ини ци ја ти ва по зи тив ним сна га ма на род ног и 
ро до љу би вог све штен ства.“47) За тим се ве ли ча пе то го ди шњи план, 
одва ја ње цр кве од др жа ве да би се по том осу ди ло не зна тан број ви-
ших и ни жих све ште ни ка ко ји су „по га зи ли све тле тра ди ци је на ше 
сло бо дар ске исто ри је, на род ни ка рак тер на ше пра во слав не цр кве, 
из да ли на род не ин те ре се и ста ви ли се у слу жбу на ших спољ них и 
уну тра шњих не при ја те ља“. Ту се ми сли на „та ко зва ног епи ско па 
Ди о ни си ја Ми ло је ви ћа“, и од цр кве них вла сти зах те ва да се про-
тив Ди о ни си ја по ве де по сту пак и као зло чи нац ис кљу чи из на ше 
пра во слав не на род не цр кве. ,,Та ко ђе се огра ђу је мо и осу ђу је мо рад 
и епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ири не ја Ђор ђе ви ћа ко ји су 
се и по сле осло бо ђе ња на ше отаџ би не за др жа ли у та бо ру им пе-
ри ја ли стич ких зе ма ља и са им пе ри ја ли сти ма при жељ ку ју и ку ју 
роп ство за на ше на ро де и се ју ла жи, мрак и не зна ње.“48) Из тек ста 

45) Удружење православних свештеника Југославије 1889-1969, Београд 1969, Споменица 
поводом 80годишњице свештеничкг удружења, стр. 14.

46) Текст резолуције су објавиле Књижевне новине у броју 1048/1049, 2001, Београд, стр. 
30.

47) Исто, стр. 30.
48) Исто, стр. 30.
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ре зо лу ци је се ви ди да се ко ри сти тер мин на род на пра во слав на цр-
ква уме сто Срп ска пра во слав на цр ква. Ова ре зо лу ци ја под се ћа и 
сти лом и реч ни ком пре на не ки пар тиј ски ре фе рат не го на цр кве ни 
до ку мент. Овом ре зо лу ци јом је ис так ну то оно што је но ва власт 
же ле ла од цр кве. То је ве ли ча ње НОБ-е, кри ти ка СПЦ-е као за ста-
ре ле ор га ни за ци је, ве ли ча ње на род не вла сти хва ло спе вом о пе то-
го ди шњем пла ну те кри ти ком не при ја те ља но ве вла сти. За уз врат 
чла но ви све ште нич ких удру же ња до би ће од др жа ве од ре ђе не до та-
ци је, за тим је по кре ну то пи та ње пен зи о ног и со ци јал ног оси гу ра-
ња. Ово ће удру же ње од и гра ти кључ ну уло гу у из бо ру па три јар ха. 
Сво је ста во ве је из но си ло у свом ча со пи су Ве сник, за ко ји мо же мо 
сло бод но ка за ти да је из но сио пре ста во ве др жа ве по ре ли гиј ским 
пи та њи ма не го ста во ве све ште ни ка. Ево шта о ово ме пи ше Ју стин 
По по вић: Све ште нич ко удру же ње је „про сто на про сто: аген ту ра 
Уд бе... и лист Удру же ња ,,Ве сник“ та ко ђе. Сто на сто од учла ње-
них све ште ни ка сту пи ло је у Удру же ње под при ти ском Уд бе, осим 
кли ке пла ће ни ка на че лу: све ште ни ка ко му ни ста. Ово удру же ње 
је скроз на скроз про тив дог мат ско и про тив ка нон ско, про ти ве ван-
ђељ ско и про тив цр кве но: на ка за, апо ка лип тич ко чу до ви ште пре ру-
ше но у „со ци јал ног“ ан ђе ла. А ње гов лист „Ве сник“ ни је дру го до 
„еван ђе ље“ ма ски ра ног Са та не, ча ша отро ва, пре ли ве на тан ком па-
вла ком слат ког ме да. Ово Удру же ње и по би ћу и по де лат но сти не 
при па да Цр кви, јер са мим сво јим по сто ја њем ра ди про тив Цр кве, 
сра мо ти Цр кву и раз о ра ва Цр кву. Уко ли ко ово Удру же ње са мо зва-
но де ла у име Цр кве, оно то чи ни са мо као ко му ни стич ки тро јан-
ски коњ у Цр кви.“49)

ИЗ БОР ПА ТРИ ЈАР ХА

Нај бо љи при мер кон тро ле и ме ша ња др жа ве у ре ли гиј ска пи-
та ња и ме ша њу пар ти је у све и сва шта је сте би ра ње па три јар ха 
СПЦ-е. Би ра ње па три јар ха је ре гу ли са но Уста вом СПЦ-е ко ји је 
до нет 1947 год. У Уста ву СПЦ-е то је ре гу ли са но чла но ви ма од 
42-51. у ко ји ма је на ве ден на чин и по сту пак из бо ра. 50) Но ва власт 
је хте ла да има на че лу СПЦ-е свог чо ве ка пре ко ко га би мо гла 
да оства ри сво је пла но ве пре ма СПЦ-и. То су ства ра ње Ма ке дон-
ске пра во слав не цр кве из два ја њем из СПЦ, при зна ва ње Удру же ња 

49) Јустин Поповић, Истина о СПЦ у комунистчкој Југославији, Манастир Ћелије, 1990. 
стр. 17-18.

50) Устав СПЦ, www.pravoslavna-srbija.com
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пра во слав них све ште ни ка од стра не СПЦ и раз би ја ње Аме рич ко-
ка над ске епар хи је где су де ло ва ли Ни ко лај Ве ли ми ро вић и Ди о ни-
си је Ми ло је вић ко је је власт ока рак те ри са ла као нај ве ће не при ја те-
ље ре жи ма. Кан ди дат вла сти био је Ви кен ти је (Про да нов). Из бор ну 
ли сту од три кан ди да та (чл. 43 Уста ва СПЦ) Св. Арх. Си нод ша ље 
са ве зној Вер ској ко ми си ји што ни је пред ви ђе но уста вом СПЦ али 
та да је та ко мо ра ло да бу де. По што на ли сти ни је би ло кан ди да та 
вла сти ре жим је при бе гао сво јим ме то да ма и ра зним мје ра ма. „А 
на кон цу ако, не ће друк чи је ићи, он да зна мо и онај крај њи ме тод. 
Има дви је вр сте убје ђи ва ња, дру го ви. Има убје ђи ва ња ри је чи ма, 
а има убје ђи ва ња и пре ко ле ђа... не ка не ми сле да смо ми сла би ћи 
, не ка ни ко не ми сли да смо спо соб ни да чи ни мо по пу шта ња“.51) 
Ре жим је у скла ду са прет ход но ка за ним ан га жо вао сво је оруж је, 
УДБ-у, да се спре чи из бор па три јар ха од три кан ди да та са ли сте 
та ко што ће оне мо гу ћи ти рад Из бор ног са бо ра у пр вом са зи ву (10 
јун 1950). То је по сти гла хап ше њем чла но ва Из бор ног са бо ра да 
не би би ло 2/3 чла но ва ко ли ко је би ло по треб но за рад са бо ра (чл. 
43 уста ва СПЦ-е). Хап ше ња су из вр ше на на по ла зним ста ни ца ма 
или на бе о град ској же ле знич кој ста ни ци и др жа ни у при тво ру док 
са бор про ђе. Ухап ше но је око 20 чла но ва са бо ра. По што на овом 
са бо ру ни је иза бран па три јарх то је за ка зан но ви са бор. До дру-
гог за се да ња Из бор ног са бо ра за ка за ног за 1. јул 1950 год. УДБ-а 
је ухап си ла ми тро по ли та Јо си фа и ин тер ни ра ла у ма на стир Жи чу, 
не ке епи ско пе прет ња ма на те ра ла да од у ста ну од кан ди да ту ре (ми-
тро по лит Нек та ри је), а „ци ви ле“ (чла но ве из чла на 44 Из бор ног 
са бо ра су та ко на зи ва ли јер ни су би ли ар хи је ре ји, епи ско пи) су по-
себ но об ра ђи ва ли и при до би ја ли за сво ју ствар. За ову при ли ку је 
био иза бран и тех нич ки од бор ко ји су са чи ња ва ли чла но ви Удру-
же ња све ште ни ка ко ји је био за ду жен за сме штај чла но ва Из бор ног 
са бо ра, а у ства ри за да так им је био да пра те сва ког чла на Из бор ног 
са бо ра и да оба ве шта ва са ве зну Вер ску ко ми си ју и УДБ-у о њи хо-
вом де ло ва њу и кре та њу до за се да ња Из бор ног са бо ра. На дру гом 
Из бор ном са бо ру про шао је кан ди дат др жа ве, епи скоп Ви кен ти-
је је по стао но ви па три јарх. И при ли ком из бо ра па три јар ха 1958. 
го ди не др жа ва је на сли чан на чин ути ца ла на би ра ње па три јар ха 
ка да је иза бран па три јарх Гер ман по знат под на дим ком ,,цр ве ни 
па три јарх“.

51) Ј. Б. Тито, Дела. књ. 3, Култура, 1950, Београд, стр. 192.



стр: 77-99.

- 97 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
• Бран ко вић, То ми слав СКЈ и ре ли ги ја, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је св. II, 

2007. Бе о град
• Ђи лас, Ми ло ван, Члан ци 19411946, Кул ту ра, Бе о град 1947.
• Еко ном ска ен ци кло пе ди ја, I, II, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 1986, Бе-

о град.
• Ен гелс Ф. ,Ан тиДи ринг, На при јед, За греб, 1963.
• За кон о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји „Слу жбе ни лист ДФРЈ“, 

бр. 40/1945.
• За кон о за бра ни иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и вер ске мр жње и раз

до ра, „Слу жбе ни лист ДФЈ“, бр. 36/1945 од 29. 05. 1945. 
• Исти на о СПЦ у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји, Ма на стир Ће ли је, 1990.
• Јев тић, Ми ро љуб, Ре ли ги ја и по ли ти ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, ФПН, Бе о град, 2002.
• Књи жев не но ви не бр. 1048/1049, 2001, Бе о град, 
• Кон квест, Ро берт, Че мер на же тва, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988.
• Ле њин, Де ла, Т - XXXVI II, Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки по-

крет, Бе о град, 1976.
• Ле њин, Де ла, Т13, Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки по крет, Бе о-

град, 1976.
• Маркс К, Ен гелс, Ф, Иза бра на де ла, При лог кри ти ци по ли тич ке еко

но ми је, I, Kултура, Бе о град, 1950.
• Маркс К, При лог кри ти ци Хе ге ло ве фи ло зо фи је пра ва, Ра ни ра до ви, 

На при јед, За греб, 1967. 
•  Маркс, К, Ен гелс, Ф, Ра ни ра до ви, при лог Је вреј ском пи та њу, На-

при јед, За греб, 1967.
• Ми ли ће вић На та ша, От пор срп ског гра ђан ства ,,но вој вла сти“ 1944-

1950, Исто ри ја 20. ве ка, 2/2004, Бе о град.
• Ор лов ски Да ма скин, Жи ти ја ру ских ве ли ко му че ни ка, ел из да ње, све-

то са вље.орг.
• Очак Иван, Гор кић, Гло бус, За греб, 1988.
• Пе тра но вић Бран ко, Исто ри ја Ју го сла ви је, књ. 3, Со ци ја ли стич ка 

Ју го сла ви ја 19451988, Но лит, Бе о град, 1988.
• По по вић Ју стин, Све то са вље као фи ло со фи ја жи во та, књ. 4, Ма на-

стир Ће ли је, Бе о град 2001.
• Про грам СКЈ, Бе о град, Кул ту ра, 1958 .
• Ра дић Рад ми ла, Др жа ва и вер ске за јед ни це 19451970, Ин сти тут за 

но ви ју исто ри ју, Бе о град, 2002.



- 98 -

ОДНОС НОВЕ ВЛАСТИ ПРЕМА СПЦ 1944-1958. Oташ С. Бошковић

• Ра јић Л. Ми лан, Срп ски па као у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји, Евро, 
Бе о град, 1991.

• Спо ме ни ца по во дом 80го ди шњи це све ште нич ког удру же ња, Удру-
же ње пра во слав них све ште ни ка Ју го сла ви је 1889-1969, Бе о град, 
1969. 

• Сте но граф ске бе ле шке, НС ФНРЈ, Бе о град 1948, I ван ред но за се да-
ње На род не скуп шти не ФНРЈ и II Ре дов но за се да ње На род не скуп-
шти не ФНРЈ, 

• Ти то Ј. Б, Де ла. књ. 3, Кул ту ра, 1950, Бе о град. 
• Устав СПЦ, www.pra vo slav na-sr bi ja.com
• Устав ФНРЈ, Бе о град. 1946.
• Цви јо вић, Јо сиф, Ме мо а ри, Све ти го ра, Це ти ње, 2008, стр. 370-371.
• Џо мић Ве ли бор, Стра да ње срп ске цр кве од ко му ни ста, Све ти го ра, 

Це ти ње, 1997. 
•  Шу ћур Дра ган, Ба ња луч ка епар хи ја и но ва власт 19451947. То ко ви 

исто ри је 1-2/2008, Бе о град.

Otas Bo sko vic

RE LA TION BET WE EN THE NEW GO VERN MENT  
TO SER BIAN ORT HO DOX CHURCH 19441958.

Re su me
 In ac cor dan ce with its pro gram do cu ments KPJ af ter ta
king po wer in Yugo sla via, the SPC con si de red as one of 
the stron gest and most in flu en tial or ga ni za tion of its re pre
sen ta ti ves for the ene mi es of the old „Gre a ter Ser bian re
gi me“. The re fo re, in an at tempt to re du ce its im pact on the 
lo west pos si ble le vel. When it is used by all the me ans by 
which a sta te has. The re was a plan by which to sup press 
or de stroyed .First the va ri o us eco no mic laws we a ke ned 
the co un try’s eco no mic strength. Then he tried to mar gi
na li ze, to re mo ve from so ci ety and con fi ned to pri va te li
fe of be li e vers. For this pur po se, using the an tire li gi o us 
pro pa gan da, espe ci ally in youn ger stra ta of so ci ety. That 
wo uld bre ak the unity of the SPC new go vern ment tried 
to over ri de Re li gi o us Com mis sion and the As so ci a tion of 
Pri ests, which are for med by fe de ral prin ci ple down SPC. 
This is to so me ex tent suc ce e ded in cre a ting un re cog ni zed 
Ma ce do nian Ort ho dox Church. Ho we ver, de spi te all the 
tro u bles that the SPC sur vi ved by SPC re gi me has sur
vi ved and ma na ged to pre ser ve its spi rit and tra di tion of 
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St. Sa va. On the ot her hand, the Com mu nist Party (SKJ), 
is in its Pro gram (1958) con clu ded that “re li gion that is 
born and ma in ta i ned in spe ci fic hi sto ri cal con di ti ons of 
ma te rial and spi ri tual bac kward ness of the pe o ple, can’t 
be eli mi na ted by ad mi ni stra ti ve me ans, but con ti nu o us 
de ve lop ment of so ci a list re la ti ons, ex pan si on of sci en ti
fic know led ge and ge ne ral awa re ness of hu man con sci o
u sness, which is pro gres si vely re a li zed man’s real fre e dom 
and li qu i da te the ma te rial and spi ri tual con di ti ons for a 
va ri ety of de lu si ons and il lu si ons. “This has re sul ted in a 
new sta ge in the re la ti ons bet we en po werSPC.
Key words: re li gion, po li tics, the Com mu nist Party, SPC, 
ide o logy, laws. 
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