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БАЊАЛУЧКАЕПАРХИЈА
ОД1953.ДО1961.ГОДИНЕ

ДРАГАНШУЋУР

ДРЖА ВНА ВЛА СТ  И СРПСКА  ПРА ВО СЛА ВНА  ЦРКВА 
1953. ГО ДИ НЕ 

У пе ри о ду  од 1945. до  1948. го ди не,  ју го сло ве нска  спо љна  по ли ти ка  
те жи ла  је  што  ве ћем при бли жа ва њу  СССРу  и зе мља ма  тзв. на ро дне  
де мо кра ти је . У су ко бу  са  Ко ми нфо рмом 1948. Југосла ви ја  је  иза бра
ла  те жи  пу т: да  еко но мски  врло  сла ба  оста не  уса мље на  на  опа сном 
ку рсу . Од тог ва жног мо ме нта , ко ји  је  ути ца о  на  ра зво ј ко му ни зма  у 
Ју го сла ви ји  и на  исто ри ју  ко му низма  у ци је лом сви је ту , сли је ди ла  
су  зби ва ња  ко ја  су  ути ца ла  и на  одно се  изме ђу  држа ве  и вје рски х 
за је дни ца . По че тком 50и х го ди на  Ју го сла ви ја  се  окре ће  За па ду . У 
том пе ри о ду  све  че шће  се  ра змје њу ју  по сје те  са  стра ним држа ва ма . 
Кру пни  до га ђа ји1  ко ји  су  се  до го ди ли  1953. го ди не  ути ца ли  су  на  по
ли ти чке  при ли ке  у Ју го сла ви ји .2 

Де ша ва ле су се про мје не    и на  уну тра шњем пла ну . За кон о са мо у пра
вља њу , уве ден 1950, до ни о  је  ра дни чке  са вје те  у про и зво дњи  и усло
ви о  да љи  ра ст де мо кра ти је  и де це нтра ли за ци је .3 По сто је  схва та ња  
да  је  ра зви ја њем про це са  са мо у пра вља ња  тра ди ци о на лна  ре ли ги ја  
сла би ла  или  ишче за ва ла ,4 те  да  је  са мо у пра вља ње  дру штве но е ко но
мска  осно ва  сла бље ња , не у тра  ли са  ња , па  ча к и не ги ра ња  чи ни ла ца  
ко ји  ра ђа ју , по држа ва ју  или  учвршћу ју  ре ли ги ју .5 Дру ги  сма тра ју  да  
со ци ја ли сти чко  са мо у пра вно  дру штво  ни је  има ло  за  ци љ ни  спре ча

1 По тпи си ва ње  ати нско г спо ра зу ма  изме ђу  Ју го сла ви је , Грчке  и Ту рске  у фе
бру а ру  1953; смрт Ста љи на  5. ма рта ; по сје та  Јо си па  Бро за  Ти та  Ве ли ко ј Бри та
ни ји  од 16. до  21. ма рта ; ку лми на ци ја  су ко ба  са  Ита ли јо м у ве зи  са  те ри то ри јо м 
Трста  у окто бру  1953, ка о  и ве ћ пре ки ну ти  одно си  са  Ва ти ка но м кра је м 1952. 
го ди не . Бра нко  Пе тра но ви ћ, Исто ри ја  Ју го сла ви је  1918−1988, Бе о гра д, 1988, 
књ. III, стр. 246−256.

2 Радмила Ра ди ћ, Држава и верске заједнице 1945–1970, Београд I−II, 2002, књ. 
I, стр. 339.

3 Исто, стр. 340.

4 Esad Ćimić, Drama ateizacije, Sarajevo, 1971, стр. 105. 

5 Esad Ćimić, Socijalističko društvo i religija, Sarajevo, 1970, стр. 101.
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ва ње  ни  уни ште ње  ре ли ги је  и Цркве , ве ћ за хтје в од ре ли ги је  и Цркве  
да  се  осло бо де  свог по ли ти чког атри бу та,  те  да  се  ба ве  удо во ља ва њем 
по тре ба  ре ли ги о зни х љу ди .6 

Ко нфли кт ко ји  је  има ла  ко му ни сти чка  вла ст са  Пра во сла вном и Ри
мо ка то ли чком црквом би о  је  ра зли чи те  по ли ти чке  при ро де . У су ко
бу  са  Ри мо ка то ли чком црквом ве ли ку  уло гу  игра ла  је  ме ђу на ро дна  
по ли ти ка  и по дршка  Ва ти ка на  те ри то ри ја лним пре те нзи ја ма  Ита
ли је . По ли ти чки  ко нфли кт са  Српском пра во сла вном црквом би о  је  
окре нут пре ма  ње ним за хтје ви ма  да  отје ло тво ри  исто ри јске  те жње  
српског на ро да  и пре ма  ње ним ста лним те нде нци ја ма  ка  „ве ли ко 
српству “. Ко му ни сти  су  сма тра ли  да  фе де ра ци ја  ра вно пра вни х на ро
да  тре ба  да  по ста не  ре а лно ст, до к је  Српска  пра во сла вна  црква  на  то  
гле да ла  ка о  на  са ка ће ње  инте ре са  српског на ро да .7 

По че тком 1953. го ди не  Вла да  је  обја ви ла  при је длог За ко на  о пра вном 
по ло жа ју  вје рски х за је дни ца  и од њи х тра жи ла  ко ме нта ре . Сврха  за
ко на  би ла  је  да  пру жи  пре ци зну  за ко нску  де фи ни ци ју  би тни х одре
дби  Уста ва . Си но д Српске  пра во сла вне  цркве  де та љно  је  про че шља о  
при је длог За ко на  и по сла о  при мје дбе .8 Ини ци ја ти ву  за  про на ла за к 
за до во ља ва ју ћег рје ше ња  упу ти о  је  СИВ 17. апри ла  1953. и обра зо
ва о  ко ми си ју  на  чи јем че лу  је  би о  Сло бо дан Пе не зи ћ Крцу н.9 Си но д 
је  при хва ти о  при је длог и одре ди о  де ле га ци ју  у ко јо ј су , по ре д па три
ја рха  Ви ке нти ја , би ли  епи ско пи  ба на тски  Ви са ри о н, ба ња лу чки  Ва
си ли је  и бу ди мски  Ге рма н. На  са ста нку  ко ји  је  одржан 23. апри ла , 
де ле га ци ја  Си но да  изни је ла  је  ли сту  пи та ња  ко ја  би  се  мо ра ла  узе ти  у 
ра зма тра ње , а то  су : ду пли  ко ло си је к, сло бо да  са вје сти  и сло бо да  вје
ро и спо ви је сти , за шти та  све ште ни ка  у врше њу  њи хо ве  слу жбе , ста ту с 
Цркве , за шти та  црка ва , цркве ни х згра да  и цркве не  имо ви не , издржа
ва ње  Цркве  и опо ре зи ва ње  црка ва  и све ште ни ка .10 На кон усва ја ња  
не ки х при мје да ба , За кон је  ко на чно  усво јен 22. ма ја , а сту пи о  је  на  
сна гу  4. ју на  1953. го ди не . Ова ј за кон има о  је  24 чла на  и ни је  у осно
ви  ре гу ли са о  одно се  држа ве  и вје рски х за је дни ца . Би о  је  то  при ви д 
ко ји  је  про и зла зи о  из ње го вог име на . Ма да  је  Црква  би ла  да ле ко  од 
то га  да  до би је  све  што  је  тра жи ла , са да  је  ба р у те о ри ји  има ла  ле га
лну  осно ву  за  про те ст ка да  су  ње на  уста вна  пра ва  би ла  угро же на . 
Ме ђу ти м, про шло  је  не ко ли ко  го ди на  при је  не го  што  су  ова  пра ви ла  
по че ла  да  се  по шту ју.11

6 Zlatko Frid, Neka aktuelna pitanja iz odnosa sa crkvom, Religija i društvo, Zagreb, 
1969, стр. 172.

7 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. I, стр. 356.

8 Исто, стр. 377–378. 

9 Архива Епархије бањалучке (у даљем тексту АЕБЛ), несређена је грађа која се 
налази у фасциклама. Фасцикла бр. 6, Пи сме ни  при је дло г упу ће н Све то м архи
је ре јско м си но ду  од стра не  Са ве зно г извршно г ви је ћа , 17. апри ла  1953. 

10 АЕБЛ, ф. бр. 6, Одго во р Си но да  на  при је дло г СИ Ва , са  на пи са ни м пи та њи ма  
о ко ји ма  су  ра спра вља ли .

11 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. I, стр. 379−381.
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ПРО ТЈЕ РИ ВА ЊЕ  ВЛАДИКЕ ВА СИ ЛИ ЈА  (КО СТИ ЋА )

И по ре д усво је ног За ко на , ко нфли кт ко ји  је  тра ја о  изме ђу  Српске  
пра во сла вне  цркве  и ко му ни сти чке  вла сти  на ста ви о  се  и у 1953. го
ди ни . Та ко  су  се  на па ди  на  eпи ско па  и све ште нство  Ба ња лу чке  епа рхи
је , ко ји  су  се  де ша ва ли  у то ку  ци је ле  1952, пре ни је ли  и у 1953. го ди
ну . Ку лми на ци ја  тог су ко ба  до жи вје ла  је  сво ј врху на ц у ље то  1953. 
го ди не . На и ме , по че тком авгу ста  одржа на  је  у Са ра је ву  сје дни ца  
Пре дсје дни штва  Гла вног одбо ра  Со ци ја ли сти чког са ве за  ра дног на
ро да  Бо сне  и Хе рце го ви не , по д пре дсје дни штвом Ђу ре  Пу ца ра . Том 
при ли ком иста кну то  је  све  уче ста ли је  зло у по тре бља ва ње  За ко на  о 
пра вном по ло жа ју  вје рски х за је дни ца . Апо стро фи ра но  је  на ро чи то  
ре а кци о на рно  дје ло ва ње  ба ња лу чког би ску па  Че ли ка , ба ња лу чког 
епи ско па  Ва си ли ја , зво рни чко ту зла нског епи ско па  Не кта ри ја , не
ки х ри мо ка то ли чки х све ште ни ка  у Са ра је ву  и пра во сла вни х у Исто
чно ј Бо сни. 12 Овом ску пу  пре тхо ди ла  је  ко нфе ре нци ја  Со ци ја ли сти
чког са ве за  ра дног на ро да  за  сре з и гра д Ба ња лу ку , ко ја  је  одржа на  
27. ју на  1953. го ди не . У ре фе ра ту  ко ји  је  изни о  пре дсје дни к Гра дског 
одбо ра  Ни ко  Ју ри нчић изме ђу  оста лог је  иста кну та  не при ја те љска  
дје ла тно ст епи ско па  Ва си ли ја 13 и би ску па  Че ли ка.14 

На кон ови х ко нфе ре нци ја  Со ци ја ли сти чки  са ве з гра да  Ба ња лу ка  је  
18. авгу ста  орга ни зо ва о  че ти ри  про те стна  ми ти нга , на  ко ји ма  је  жи
го сан „не при ја те љски “ ра д епи ско па  Ва си ли ја.15  На  ми ти нзи ма  се  за

12 Бо рба , 6. 8. 1953, стр. 1; По ли ти ка , 8. 8. 1953, стр. 3; Р. Ра ди ћ, н. д., књ. I, стр. 
381.

13 У сво м го во ру  Ни ко  Ју ри нчи ћ ре ка о  је  да  је  на  је дно ј цркве но ј све ча но сти  
вла ди ка  Ва си ли је  по сли је  ре ци та ци је  по љу би о  кће рку  Ра да  Ра ди ћа , ра тно г зло
чи нца  изја вљу ју ћи : „Ви ди те , ово  ди је те  је  од до бри х ро ди те ља. “ Осло бо ђе ње , 29. 
6. 1953, стр. 3.

14 Осло бо ђе ње , 29. 6. 1953, стр. 3.

15 Вла ди ка  Ва си ли је  ро ђен је  27. но ве мбра  1907. го ди не  у се лу  Ве ли ки  Јо ва
но ва ц ко д Пи ро та , од оца  Ла за ра  и ма јке  Да ни це . На  крште њу  до би о  је  име  
Ти хо ми р. У су сје дном се лу  Трња ни ма  за врши о  је  осно вну  шко лу , а шко ло ва
ње  на ста вља  у Пи ро тско ј ги мна зи ји  (1921−1925) и у Бо го сло ви ји  у Сре мским 
Ка рло вци ма  (1925−1930). Бо го сло вски  фа ку лтет у Бе о гра ду  за врши о  је  1934. 
го ди не , да  би  1937. до кто ри ра о  на  Бо го сло вском фа ку лте ту  Ати нског уни ве рзи
те та  из си сте ма тског бо го сло вља  на  те му : Пи та ње  спа се ња  по  уче њу  Све тог Ва си
ли ја  Ве ли ко г. Замонашио се 1930, а послије завршеног Богословског факултета 
рукоположен је у јеромонаха 1934. године. Био је службеник Светог синода од 
1937. до 1938, од кад је постављен за суплента Призренске богословије. Радио је 
као наставник монашких школа у Високим Дечанима и Битољској богословији. 
Током рата једно вријеме провео је са епископом Николајем (Велимировићем) 
и патријархом Гаврилом (Дожићем) у интернацији, а кад су њих двојица 
одведени 1944, у Њемачку, јеромонах Василије враћа се у Београд. Из Београда 
одлази у своје родно мјесто гдје га хапсе 1946. комунистичке власти и спроводе 
у београдски затвор. Из затвора је пуштен крајем 1946, и постављен на дужност 
у Патријаршијском управном одбору, све до избора за епископа бањалучког 
1947. године.  На кон избо ра  за  епи ско па  ба ња лу чког и хи ро то ни је  у Са бо рно ј 
цркви  у Бе о гра ду , епи ско п Ва си ли је  до ша о  је  у Ба ња лу ку  19. ју ла  1947. го ди не . 
За  ври је ме  упра вља ња  Епа рхи јом ба ња лу чком че сто  је  би о  на  ме ти  ко му ни сти
чке  вла сти , па  је  ча к и два  пу та  би о  про тје ран из ње . Први  пут то  се  до го ди ло  у 
фе бру а ру  1950. да  би  се  по сли је  инте рве нци је  на јви ши х орга на  вла сти  вра ти о  
у Епа рхи ју  те к у ма ју  1951. го ди не . Дру ги  пу т, и то  на  бру та лан на чи н, вла ди ка  
Ва си ли је  би о  је  про тје ран из Ба ња лу ке , 22. авгу ста  1953. да  би  се  у њу  вра ти о  
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хти је ва ло  од на ро дне  вла сти  да  се  епи ско пу  Ва си ли ју  оне мо гу ћи  ра д 
у Бо са нско ј Кра ји ни . Вла ди ка  је  јо ш опту жи ван да  на  Пре о бра же ње  
у ре бро ва чко ј цркви , спре ма  ве ли ки  цркве ни  збо р, ко ји  ће  пре тво ри ти  
у по ли ти чке  ма ни фе ста ци је .16 Про те стни  ми ти нзи  про ти в епи ско
па  и не ки х све ште ни ка  одржа ни  су  и по  се ли ма  ба ња лу чког сре за .17 
Осим ови х, одржа ни  су  у исто  ври је ме  про те сти  и про ти в епи ско па  
зво рни чко ту зла нског Не кта ри ја .18 На кон ми ти нга  ко ји  је  одржан 20. 
авгу ста , до ни јет је  за кљу ча к да  је дна  де ле га ци ја  са о пшти  епи ско пу  
Ва си ли ју  да  на пу сти  Ба ња лу ку . По ме ну та  де ле га ци ја 19 по сје ти ла  је  
владику  у Епи ско пи ји  21. авгу ста  у 8.30, те  му  усме но  са о пшти ла  да  
ка о  на ро дни  не при ја те љ у ро ку  од 48 са ти  мо ра  да  на пу сти  Ба ња лу
ку . На  ово  усме но  са о пште ње  владика је  за тра жи о  пи сме ну  одлу ку , 
али  му  је  одго во ре но  да  пи сме не  одлу ке  не ма . О овом са о пште њу  
вла ди ка  Ва си ли је  исти  дан изви је сти о  је  Са вјет за  уну тра шње  по сло
ве  ГНО Ба ња лу ка  и за тра жи о  за ко нску  за шти ту. 20 О ци је лом слу ча ју  
изви је сти о  је  те ле гра мом и па три ја рха  Ви ке нти ја , те  за тра жи о  инте
рве нци ју  и инстру кције.21 У по по дне вним ча со ви ма  на че лни к Са вје
та  за  уну тра шње  по сло ве  са о пшти о  је  про ти  Вра ње ше ви ћу  да  вла ст 
не  мо же  га ра нто ва ти  бе збје дно ст епи ско пу  Ва си ли ју , је р је  у пи та њу  
во ља  на ро да , ко ја  је  изра же на  на  ми ти нзи ма .22 У ме ђу вре ме ну , сти
га о  је  по зи в (брзо ја в) Па три ја рха  да  вла ди ка  Ва си ли је  одма х до ђе  у 
Бе о гра д.23 Бу ду ћи  да  тог да на  ни је  има о  во з за  Бе о гра д, вла ди ка  Ва си
ли је  је  су тра да н, 22. авгу ста  у 21.00, кре ну о  на  же ље зни чку  ста ни цу . 

по сли је  че ти ри  мје се ца , 31. де це мбра  1953. го ди не . Недаћа са комунистичким 
властима имао је и касније владика Василије, не само у Бањалучкој епархији у 
којој је био до 1961, већ и у Жичкој у којој је остао до краја живота. Опширније о 
животу и раду епископа Василија (Костића) видјети у:  До сије  епископа Василија 
(Костића) у архи ву  Св. си но да ; Гла сни к СПЦ, бр. 7−8, 1947, стр. 236; Са ва , епи
ско п шу ма ди јски , Српски  је ра рси  од де ве то г до  два де се то г ве ка , Бе о гра д–По дго
ри ца –Кра гу је ва ц, 1996, стр. 62−63; Ше ма ти за м...н. д., стр. 150−153; Епи ско п 
Ва си ли је ...н. д., стр. 9−49; Мо на х Игња ти је  (Ма рко ви ћ), По во до м три де се т го
ди на  од упо ко је ња , Ва си ли је  (Ко сти ћ) епи ско п Жи чки , Испо ве дни к Пра во сла вља , 
Ка ле нда р Српске  пра во сла вне  Па три ја рши је , Бе о гра д, 2008, стр. 108−112; Д. 
Шућур, н. д., стр. 245–250.

16 Бо рба , 20. 8. 1953, стр. 2; По ли ти ка , 20. 8. 1953, стр. 2; Осло бо ђе ње , 21. 8. 
1953, стр. 2. 

17 Осло бо ђе ње , 21. 8. 1953, стр. 2.

18 Исто .

19 Де ле га ци ју  је  пре дво ди о  про свје тни  инстру кто р Дра го  Зе че ви ћ, учи те љ, а 
ту  су  јо ш би ли  и про фе со р Ни ко ла  Ба би ћ ди ре кто р ба нке  По по ви ћ и јо ш не
ко ли ко  осо ба , чи ја  име на  су  би ла  не по зна та  епи ско пу  Ва си ли ју . Архив Светог 
архијерејског синода Српске православне цркве у Београду (у даљем тексту 
АСАС). У поменутом архиву грађа је несређена и налази се у фасциклама. 
Извје шта ј вла ди ке  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 24. авгу ста  1953. 

20 АЕБЛ, ф. бр. 6, Пи смо  епи ско па  Ва си ли ја  Са вје ту  за  уну тра шње  по сло ве  ГНО  
Ба ња лу ка , од 21. авгу ста  1953. 

21 АСАС, Те ле гра м епи ско па  Ва си ли ја  па три ја рху  Ви ке нти ју , од 21. авгу ста  
1953.

22 АСАС, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 24. 
авгу ста  1953.

23 АСАС, Те ле гра м епи ско пу  Ва си ли ју  упу ће н од стра не  Си но да .
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Са  њим су  би ли  све ште ни к Ђо рђе  Вра ње ше ви ћ и про то ђа кон Или ја  
Ада мо ви ћ. Ве ћ од са ме  Епи ско пи је  за  фи ја ке ром у ко јем је  сје ди о  
епи ско п Ва си ли је  ју ри ли  су  љу ди  ко ји  су  му  при је ти ли  и псо ва ли  Бо
га , кру х и хљеб.

На  са мо ј ста ни ци  на ста вље но  је  са  псо вка ма , али  и на па ди ма  на  
владику и ње го ве  пра ти о це . Ту ку ћи  га , узви ки ва ли  су : „Хо ће ш на
пи сме но , ево  ти !“ Ми ли ци ја  ко ја  је  би ла  при су тна  по ку ша ва ла  је  да  
за у ста ви  на па да че , али  ни је  ефи ка сно  дје ло ва ла , па  је  ра зја ре на  ру
ља  на ста ви ла  са  на па ди ма  га ђа њем па ра да јзо м, ја ји ма  и ка ме ни ца
ма . Два  пу та  су  га  обо ри ли  на  пе ро ну , гдје  је  па о  пре ко  ши на , а од 
уда ра ца  за до би о  је  те же  по вре де  на  гла ви . С обзи ром на  то  да  је  во з 
„ка сни о“  ви ше  од 15 ми ну та , те  да  је  би о  па рки ран да ље  од ста ни
чног пе ро на , на па да чи  су  има ли  вре ме на  да  ту ку  епи ско па , ву ку  га  
за  бра ду  и ма нти ју , ко ју  су  ве ћ би ли  по де ра ли . До к је  ра зја ре на  ру ља  
уда ра ла  и га ђа ла  владику , ње га  су  во ди ла  два  ми ли ци о не ра , ко ји  су  
по зи ва ли  на ро д да  га  и да ље  уда ра .24 Све  ври је ме  до к је  на па д тра јао , 
на  кро ву  ва го на  ста ја о  је  Мо ми р Ка по р и гла сно  по зи ва о  на ро д да  
уби је  вла ди ку  Ва си ли ја . Ме ђу ти м, и на кон ње го вог ула ска  у во з ру ља  
је  и да ље  ви ка ла  и га ђа ла  ка ме ни ца ма  па  је  ра зби ла  и про зо р на  ва
го ну . Ка ко  је  во з ста ја о  све  до к је  Ка по р ви ка о  са  ва го на , ру ља  је  хтје
ла  да  уђе  у воз, али  Ра де  Ма чки ћ, ра дни к Епа рхи је , за у ста ви о  их је  
сво јом сна ла жљи во шћу . На и ме , Ма чки ћ је  изва ди о  но ж и ре ка о  на
ро ду : „Пу сти те  да  му  ја  су ди м“, а за тим је  уша о  у во з.25 И при је  не го  
што  ће  во з кре ну ти  не ко  од на па да ча  кро з ра зби јен про зо р ухва ти о  
је  владику за  ру ка в ма нти је  и по де ра о  га . Ме ђу ти м, и у во зу  вла ди
ка  Ва си ли је  је  до жи ви о  не при ја тно сти . На и ме , на  дви је три  успу тне  
ста ни це  ула зи ли  су  у ку пе  мла ди ћи  и дје во јке  и ври је ђа ли  га  ри је чи
ма : „Ви ди те  ко ли ка  му  је  бра да ! Срам га  би ло ! Изда јни к је да н! Ко ли

24 Пре ма  ра зго во ру  ко ји  је  во ђе н 13. 1. 2008. у Ба ња лу ци  са  Ду ша но м Кри
во ку ћо м, свје до ко м на па да  на  епи ско па  Ва си ли ја . У ра зго во ру  са  ау то ро м Ду
ша н Кри во ку ћа  ре ка о  је : „То г да на  слу ча јно  са м по ша о  у ше тњу  и ви ди о  на ро д 
у ве ли ко м бро ју  да  се  оку пља  испре д ста ни це . Сто је ћи  у то ј ру љи , чу о  са м да  
је  ко ми те т на  че лу  са  Мо ми ро м Ка по ро м до ни о  одлу ку  да  се  про тје ра  српски  
вла ди ка . У то ку  на па да  ни са м при ми је ти о  ни је дно г ми ли ци о не ра , до к су  са мо  
дво ји ца  во ди ла  вла ди ку  и го во ри ла  на ро ду  да  не  ба ца  ни шта , а исто вре ме но  
су  да ва ли  зна ко ве  ру ко м да  се  на ста ви  са  га ђа ње м. На  кра ју , оку пље на  ру ља  је  
узви ки ва ла : Са д је  на  ре ду  ефе нди ја  и би ску п. Ме ђу ти м, њи х дво ји ца  ни су  про
тје ра ни. “ 

25 Пре ма  ра зго во ру  ко ји  је  во ђе н са  све ште ни ко м Ра тко м Ра ду јко ви ће м, 17. 2. 
2008. у Ба ња лу ци . С обзи ро м на  то  да  је  по ме ну ти  све ште ни к по ста вље н по че
тко м 60и х за  ђа ко на  у Ба ња лу ци , оче ви ци  и уче сни ци  на па да  на  епи ско па  Ва
си ли ја , све ште ни к Ђо рђе  Вра ње ше ви ћ и Ра де  Ма чки ћ испри ча ли  су  му  де та ље  
ци је ло г до га ђа ја . При ли ко м ра зго во ра  са  ау то ро м све ште ни к Ра тко  Ра ду јко ви ћ 
ре ка о  је : „Ра де  Ма чки ћ би о  је  фи зи чки  ра дни к Епархије , ко ји  је  та ј да н од згра
де  епи ско пи је  пра ти о  фи ја ке р у ко је м је  би о  вла ди ка  Ва си ли је . На ко н ула ска  
епи ско па  у во з, до к је  оку пље на  ру ља  ви ка ла  да  га  тре ба  уби ти , Ра де  Ма чки ћ 
упла ши вши  се  за  ње га , изва ди о  је  но ж и по че о  да  ви че : Пу сти те  да  му  ја  су ди м! 
Ка д је  уша о  у во з, при ча о  је  не што  не а рти ку ли са но , са мо  да  за држи  ру љу  до к 
во з не  кре не . Ка д је  во з кре нуо , он је  ста ви о  но ж у ко ри це  и ре ка о  епи ско пу  Ва
си ли ју : Опро сти те , мо ра о  са м не ка ко  да  за држи м на ро д. Онда  је  узе о  бла го сло в 
и при је  убрза ња  во за  иско чи о  у тра ву  по ре д пру ге . Ка ко  су  у во зу  би ли  аге нти  
удбе , за  Ра до м Ма чки ће м иско чи о  је  је да н од њи х и одма х га  уха пси о . У за тво ру  
је  про ве о  мје се ц да на , а опту жи ва ли  су  га  што  је  при је ти о , а ни шта  ни је  ура ди о. “ 
О за тва ра њу  Ра де  Ма чки ћа  збо г пру же не  по мо ћи  при ли ко м про тје ри ва ња  вла
ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  Са бо р 1954. го ди не . Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 18.
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ко  је  са мо  по кла о  на ши х на  Дри ни ! Ова ко  би х га  кла ла !“.26 Сти га вши  
у Бе о гра д 23. авгу ста  око  7.30, владика је  чла но ви ма  Си но да  по ка
за о  сво је  ра не , по де ра ну  пе ле ри ну  и ма нти ју  и усме но  им испри ча о  
шта  се  с њим де ша ва ло  у Ба ња лу ци . На кон то га  по дни о  је  пи сме ни  
извје шта ј Си но ду , у ко јем је , по ре д опи са ни х на па да  на  ње га , на ве о  
да  ни чим ни је  иза зва о  мје сне  ру ко во ди о це , да  је  од по вра тка  из Бе о
гра да  оста о  у Ба ња лу ци  два  мје се ца , те  да  ни је  иша о  ни гдје  ван гра да . 
Јо ш је  до да о  да  ни ко га  од све ште ни ка  ни је  по зи ва о  на  одго во рно ст 
што  је  члан Удру же ња ,27 ко ме нта ри са о  За кон или  утврђи ва о  има  ли  
исти не  у но ви на рским извје шта ји ма  ко ји  су  пи са ни  про ти в ње га . На  
кра ју  извје шта ја  епископ је  иста ка о  да  оно  што  му  се  де си ло  22. авгу
ста  у Ба ња лу ци  пре ва зи ла зи  ли нч црна ца  и испа де  про ти в хри шћа на  
први х ви је ко ва .28 Бу ду ћи  да  је  и епи ско п зво рни чко ту зла нски  Не
кта ри је  би о  фи зи чки  на па днут и про тје ра н, Си но д је  због ови х до га
ђа ја  25. авгу ста , одржа о  сје дни цу  на  ко јо ј је  до ни о  сље де ћу  одлу ку : 
да  чла но ви  Си но да  по сје те  Са ве зно  извршно  ви је ће , изја ве  жа ље ње  и 
про те ст по во дом ови х до га ђа ја , те  да  умо ле  ова ј орган да  се  убу ду
ће  ова кви  слу ча је ви  спри је че , а про тје ра ним архи је ре ји ма  омо гу ћи  
по вра та к у њи хо ва  мје ста  слу жбо ва ња . Де ле га ци ју  Си но да  ко ја  је  1. 
се пте мбра  по сје ти ла  СИВ, пре дво ди о  је  па три ја рх Ви ке нти је  а при
ми ли  су  их пре дсје дни к Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  До бри
во је  Ра до са вље ви ћ и се кре та р Ми ло је  Ди лпа ри ћ.29 У ра зго во ру  ко ји  
је  тра ја о  око  сат и по  Ра до са вље ви ћ је  ре ка о  да  све  што  се  до го ди ло  
са  вла ди ком Ва си ли јем ни је  до шло  из ве дра  не ба , те  да  су  гра ђа ни  
иза зва ни  ње го вом не ло ја лно шћу  и ста вом пре ма  Удру же њу . Иста ка о  
је  да  су  сви  до га ђа ји  по ве за ни  са  по сље дњим за сје да њем Са бо ра , ка д 
је  је дан ди о  епи ско па  по дле га о  ути ца ју  из ино стра нства , спо ми њу ћи  
пи смо  Сло бо да на  Јо ва но ви ћа . У на ста вку  ра зго во ра  од пре дста вни ка  
Цркве  тра же но  је  да  се  при зна  Удру же ње  и да  се  спри је чи  ути ца ј из 
ино стра нства  на  њу . На  кра ју  ра зго во ра  Ра до са вље ви ћ је  ре ка о  да  се  
епи ско п Не кта ри је  мо же  вра ти ти  у сво ју  епа рхи ју , а да  се  са  по вра
тком вла ди ке  Ва си ли ја  ма ло  са че ка , до к се  „ду хо ви“  не  сми ре .30 О 
де та љи ма  овог ра зго во ра  би ли  су  оба ви је ште ни  епи ско пи  Не кта ри је  
и Ва си ли је .31 

И по ре д то га  што  је  би о  про тје ран и што  се  на ла зи о  у Бе о гра ду , про
ти в вла ди ке  Ва си ли ја  и да ље  је  не га ти вно  пи са ла  шта мпа  у Бо са нско ј 
Кра ји ни . На и ме , у првим бро је ви ма  Ба ња лу чки х но ви на  изла зи ли  су  
чла нци  ко ји  су  пи са ли  о ње му  и про ти  Вра ње ше ви ћу  ка о  „не при ја

26 АСАС, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду,  од 24. 
авгу ста  1953.

27 Удружење православних свештеника било је једно од спорних питања за 
успостављање бољих односа државе и Српске православне цркве. Опширније о 
овој видјети код Р. Радић, н. д., књ. I, стр. 299–338.

28 АСАС, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду,  од 24. 
авгу ста  1953.

29 АСАС, Слу жбе на  би ље шка  ра зго во ра  чла но ва  Си но да  и До бри во ја  Ра до са
вље ви ћа , од 1. се пте мбра  1953.

30 Исто .

31 АСАС, Извје шта ј епи ско пи ма  Не кта ри ју  и Ва си ли ју  Све то г архи је ре јско г си
но да , од 2. се пте мбра  1953.
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те љи ма “ со ци ја ли зма .32 Осим шта мпе , про ти в владике  ди је ли ли  су  
се  и ле ци  са  про па га ндним са држа јем. У је дном та квом ле тку , ко ји  
је  одшта мпа о  Општи нски  ко ми тет на ро дне  омла ди не  Но ва  То по ла , 
упо зо ра ва  се  да  вла ди ка  Ва си ли је  на  Ве ли ку  Го спо ји ну  спре ма  не
цркве ни  збо р у се лу  Ка ра јзо вци . О са држа ју  ле тка  епископ је  оба
ви је сти о  Си но д на во де ћи  да  ле та к пре дста вља  бли је ду  илу стра ци ју  
бо рбе  про ти в вје ре  и Цркве  у Епа рхи ји  ба ња лу чко ј. На  кра ју  исти че  
да  је  тво рци ма  ле тка  би ло  по зна то  да  је  про тје ран из Епа рхи је , али  
да  су  га  опет шта мпа ли  и ра сту ра ли  из не при ја те љства  пре ма  вје ри , 
Цркви , те  ра ди  про па га нде .33 

Због фи зи чког на па да , владика Ва си ли је  при мљен је  ко д по тпре дсје
дни ка  Са ве зног извршног ви је ћа  Але кса ндра  Ра нко ви ћа , 22. де це мбра  
1953. го ди не . Бу ду ћи  да  је  Ра нко ви ћ би о  упо знат са  ње го вим слу ча јем 
ре до вним пу те м, вла ди ка  Ва си ли је  хти о  је  да  му  изне се  не ке  чи ње ни
це  у ве зи  са  ти м. У свом обра ћа њу  владика је  ре ка о  да  одби ја  на мје ру  
по је ди ни х љу ди  да  ства р пре ба це  на  вје рски  или  на ци о на лни  те ре н, 
за тим да  су  орга ни за то ри  ци је лог слу ча ја  би ли  фу нкци о не ри  Ко ми те
та  у Ба ња лу ци  Ни ко  Ју ри нчи ћ и Мо ми р Ка по р, ко ји  су  га  на па да ли  на  
ко нфе ре нци ја ма . Иста ка о  је  да  су  они  18. авгу ста  орга ни зо ва ли  де мо н
стра ци је  на  ко ји ма  је  го во ри о  Ка по р, ка о  и на  же ље зни чко ј ста ни ци  
22. авгу ста . Да ље  у ра зго во ру  вла ди ка  Ва си ли је  је  на по ме ну о  да  во ди  
стро го  ра чу на  о свом по на ша њу  и да  ни је  ни чим да о  по во да  за  ова ка в 
испа д про ти в ње га . На  изла га ње  владике  Ра нко ви ћ је  одго во ри о : „Ја  
сам осу ди о  та ј чин и на ре ди о  да  се  пре ста не  с ти м, је р то  ни су  ме то де  
са  ко јим се  ми  слу жи мо , али  че сто  пу та  љу ди  на  те ре ну  не ће  да  слу
ша ју . Ли чно  сма трам да  сте  Ви  испра ван чо ве к и склон сам да  ве ру јем 
да  Ви  ни сте  да ли  ни ка квог по во да  за  те  на па де , али  би  тре ба ли  ма ло  
да  ко ри гу је те  сво ј ста в.“ Спо ме ну о  је  за сје да ње  Са бо ра  1953, пи смо  
Сло бо да на  Јо ва но ви ћа34  и при зна ње  Све ште ни чког удру же ња . 

Вла ди ка  је  на  ове  при мје дбе  одго во ри о  да  је  на  за сје да њу  изни о  ста в 
да  је  Удру же ње  за  Цркву  исто  што  и Ко ми нфо рм за  Па рти ју  и да  је  

32 У прво м бро ју  Ба ња лу чки х но ви на , од 1. се пте мбра  1953, иза ша о  је  чла на к 
по д на зи во м „О ни  на срћу  на  те ко ви не  на ше  ре во лу ци је “, у ко је м се  по ми њу : 
„по дму кли  и пре пре де ни  ре а кци о на ри  ка о  што  су  вла ди ка  Ко сти ћ, би ску п Че
ли к, про то  Вра ње ше ви ћ и дру ги  не при ја те љи  со ци ја ли зма  из ре до ва  кле ра “. У 
дру го м бро ју  ови х но ви на , од 8. се пте мбра  1953, по ре д ка ри ка ту ре  епи ско па  
Ва си ли ја  и да ље  се  пи ше  о ње му  ка о  не при ја те љу  во јске  и со ци ја ли зма  из ре до
ва  кли ра .

33 АЕБЛ, ф. бр. 6, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 
28. се пте мбра  1953.

34 Пре д за сје да ње  Са бо ра  1953. Сло бо да н Јо ва но ви ћ по сла о  је  пи смо  у ко је м 
сто ји : „ У све тско ј шта мпи  одржа ва  се  ми шље ње  да  у Ју го сла ви ји  стра да  са мо  ка
то ли чка  црква , а Сте пи на ц се  при ка зу је  ка о  му че ни к, за ти м, да  вла да  уве ре ње  да  
СПЦ за  ра зли ку  од ка то ли чке  пра ви  ко мпро ми с са  ре жи мо м. Сто га  се  мо ра  учи
ни ти  кра ј ова кво м по гре шно м уве ре њу  ко је  ши ри  све тска  шта мпа . Угле д СПЦ 
мо ра  се  спа са ва ти . Ти то ва  по се та  Ве ли ко ј Бри та ни ји  по љу ља ла  је  ко му ни сти чки  
ре жи м, те  Ти то  са д не  би  сме о  да  про га ња  Цркву . Са да  је  при ли ка  да  на ша  Црква  
учврсти  сво ј по ло жа ј... Тре ба  пре  све га  да  се  по пу не  упра жње не  Епархије  у Ју
жно ј Срби ји ... Све ште ни чко  удру же ње  Црква  не  би  тре ба ло  да  при зна , по што  
је  Црква  одво је на  од држа ве , а удру же ња  се  мо гу  ства ра ти  искљу чи во  у кру гу  
Цркве , ва н сва ко г ути ца ја  држа вни х вла сти . Исто  та ко  не  тре ба  да  се  при ста не  
на  про ме ну  уста ва  СПЦ... “. За се да ње  архи је ре јско г Са бо ра  СПЦ (31. 5 − 26. 6. 
1954), Бе о гра д, 1954, ДСУП ФНРЈ, УДБ, II оде ље ње , стр. 16. и 441−442.
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уста о  про ти в чи та ња  пи сма , што  се  мо же  ви дје ти  у сте но гра фским 
би ље шка ма .Ра нко ви ћа  је  инте ре со ва ло  и ка ко  сто ји  ње го в по вра та к 
у Ба ња лу ку , на  шта  му  је  епи ско п одго во ри о  да  је  до би о  по тврду  од 
Са ве зне  вје рске  ко ми си је  да  се  мо же  вра ти ти  ка д хо ће , те  да  је  че ка о  
ова ј ра зго во р и ње го ву  до зво лу  за  по вра та к, ка о  и га ра нци ју  да  се  то  
ви ше  не ће  по но ви ти . Ра нко ви ћ му  је  одго во ри о  да  се  сло бо дно  мо
же  одма х вра ти ти  и да  се  то  не ће  ви ше  до га ђа ти . На  кра ју  ра зго во ра  
вла ди ка  Ва си ли је  је  упо зна о  Ра нко ви ћа  са  не га ти вним гле да њем од 
стра не  гра дски х и ре пу бли чки х вла сти  у ве зи  са  ње го вим одно сом са  
би ску пом Че ли ком у ври је ме  ве ли ки х хри шћа нски х пра зни ка . Јо ш је  
упи та о  да  ли  сло бо дно  мо же  да  отпу ту је  у сво је  се ло , је р је  и у Пи ро
ту  вла ст аги то ва ла  про ти в ње га . На  ова  пи та ња  Ра нко ви ћ је  одго во
ри о  да  ку рто а зне  по сје те  са  би ску пом ни ко  не ма  пра во  да  спре ча ва  
и обе ћа о  му  да  ће  све  би ти  у ре ду  по во дом одла ска  у ро дно  се ло  ко д 
Пи ро та , те  да  мо же  сло бо дно  да  пу ту је .35 

Епи ско п Ва си ли је  (Ко сти ћ) вра ти о  се  у Ба ња лу ку  кра јем де це мбра  
1953. го ди не , по  на ло гу  на јви ши х вла сти  у Бе о гра ду .36

ПРО ТЈЕ РИ ВА ЊЕ  СВЕ ШТЕ НСТВА 

Осим на па да  и про тје ри ва ња  вла ди ке  Ва си ли ја  из Ба ња лу ке , на  уда
ру  ко му ни сти чке  вла сти  на шло  се  и све ште нство  Епа рхи је . Ка о  што  
је  ве ћ на по ме ну то , ку лми на ци ја  на па да  на  све ште нство  до го ди ла  се  
у ље то , а на јго ри  на па ди  тра ја ли  су  од по ло ви не  авгу ста  до  по ло ви не  
окто бра  1953. го ди не . 

У том пе ри о ду  стра шан на па д до го ди о  се  у ма на сти ру  Мо шта ни ца  
уо чи  Пре о бра же ња  1953. го ди не . На и ме , јо ш 17. авгу ста  око  по ла  
три  по сли је  по но ћи  Ста нко  Бу ли ћ, у дру штву  јо ш је дног ли ца , на па о  
је  на  ма на сти рски  ко на к. Чи та в сат ба ца ли  су  ка ме ње , псо ва ли , ври
је ђа ли  и по зи ва ли  ста рје ши ну  ма на сти ра  да  иза ђе  на по ље . Ти х да на  
по  се ли ма  су  одржа ва ни  збо ро ви  на  ко ји ма  су  на па да ни  ста рје ши на  
ма на сти ра  и све ште нство , а те  су  но ћи  про ти в њи х ра сту ра ни  пла ка
ти  по  ци је лом сре зу . Уо чи  Пре о бра же ња , 18. авгу ста  на кон одслу же
ног бде ни ја , на ро д се  ра зи ша о  око  21 ча с, а све ште ни ци  су  оти шли  у 
ко на к. Ско ро  исто вре ме но  је дна  гру па  љу ди  ушла  је  у ко на к и у ку
хи њи  на па ла  мо на хи њу  Га ври лу 37 и цркве ња ка  Ни ко лу . По сли је  то га  
по пе ли  су  се  на  спрат и на ва ли ли  на  за тво ре на  вра та  со бе  у ко јо ј су  
би ли  све ште ни ци . Схва ти вши  да  вра та  не ће  издржа ти , ста рје ши на  
ма на сти ра  ота ц Да ма скин иско чи о  је  кро з про зо р и са кри о  се  у трње . 
Ви дје вши  да  ни ко га  не ма  у со би , на па да чи  су  иза шли  на по ље  са  ба те
ри ја ма  пре тра жу ју ћи  око ли ну  ко на ка , а ка д ни су  на шли  ни ко га , вра
ти ли  су  се  по но во  у ко на к. Уну тра  су  про на шли  све ште ни ка  Све то за

35 АСАС, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 31. де
це мбра  1953; За се да ње ...н. д., стр. 201−204.

36 АСАС, До сије  епи ско па  Ва си ли ја , би о гра фски  по да ци .

37 Мо на хи ња  Га ври ла  Сте фа ни ши н је  14. се пте мбра  у ка нце ла ри ји  Цркве но г 
су да  да ла  изја ву  по во до м на па да  на  њу  и све ште ни ке  у ко на ку  ма на сти ра  Мо
шта ни ца . У изја ви  је  де та љно  опи са ла  шта  се  до го ди ло  те  но ћи , те  да  је  су тра да н 
оти шла  у Хрва тску  Ду би цу  за  оце м Да ма ски но м. АЕБЛ, ф. бр. 6, За пи сни к.
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ра  Ло ти ну , па ро ха  из Хрва тске  Ду би це , ко ји  је  до ша о  у Мо шта ни цу  
да  по мо гне  оцу  Да ма ски ну . На па да чи  су  га  сву кли  ско ро  на га  и одву
кли  кра ј ри је ке  Мо шта ни це , гдје  су  га  ши ша ли , бри ја ли , ту кли  бо ксе
ри ма , да  би  га  на  кра ју  по ли ли  на фто м. У ова квом ста њу , бо со ног и 
ско ро  на г, све ште ни к Ло ти на  кре ну о  је  за  Хрва тску  Ду би цу  пре ва ли
вши  пут од 14 км. Ка ко  на па да чи ма  ово  ни је  би ло  до во љно , вра ти ли  
су  се  у ко на к, гдје  су  узе ли  ма нти ју  оца  Да ма ски на , са сје кли  је  и ба
ци ли  у ри је ку , а ли чне  ства ри  (о ди је ло , ци пе ле , ше ши р и дру ги  ве ш) 
одни је ли . Уни шти ли  су  три  ко шни це  пче ла , ра су ли  та мјан и сви је ће , 
по ло ми ли  крсто ве , исје кли  епи тра хи љ и по ци је па ли  тре бни к. Ни су  
би ли  по ште ђе ни  ни  црква  и зво ник. На па да чи  су  исје кли  ко но пце  
на  зво ни ма  и уни шти ли  сте пе ни це  на  зво ни ку , а цркву  су  ума за ли  
му ћко ви ма .38 О на па ду  на  ње га  у ма на сти ру  Мо шта ни ца  све ште ни к 
Све то за р Ло ти на  оба ви је сти о  је  Са ве з удру же ња  пра во сла вног све
ште нства . Пре дсје дни к Са ве за  Ми лан Сми ља ни ћ и се кре та р Ра тко  
Је ли ћ оба ви је сти ли  су  о овом слу ча ју  Са ве зну  ко ми си ју  за  вје рска  
пи та ња  и за тра жи ли  истра гу  ка ко  би  се  изврши о ци  инци де нта  ка зни
ли .39 По ре д Са ве за , ова ј све ште ни к изви је сти о  је  и вла ди ку  Ва си ли ја , 
ко ји  се  обра ти о  Си но ду . Си но д је  пи са о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  
пи та ња . Ка ко  ни шта  ни је  пре ду зе то , епи ско п се  опет обра ти о  Си но ду  
да  инте рве ни ше  ко д држа вни х орга на. 40 У извје шта ју  епи ско па , осим 
опи са ног до га ђа ја , на во ди  се  да  је  ма на сти р Мо шта ни ца  про гла шен 
за  ку лту рно и сто ри јски  спо ме ни к, те  да  је  ми ли ци ја  сва ке  го ди не  
до ла зи ла  у ма на сти р уо чи  Пре о бра же ња  ра ди  одржа ва ња  ре да , а те  
го ди не  до шла  је  те к су тра да н. Јо ш је  на ве о  да  је  на  Пре о бра же ње  у 
ма на сти р до шло  не ко ли ко  хи ља да  љу ди , а ка д су  са зна ли  шта  се  но
ћу  оди гра ло , зво ни ли  су  ци је ли  да н, ула зи ли  у цркву  па ли ли  сви је ће , 
ску пља ли  ра су те , по ло мље не  и по ци је па не  цркве не  ства ри .41 До га ђа ј 
у Мо шта ни ци , ка о  и дру га  мје ста  ода кле  су  про тје ра ни  све ште ни ци , 
спо ме ну о  је  па три ја рх Ви ке нти је  у ра зго во ру  са  До бри во јем Ра до са
вље ви ће м. Па три ја рху  је  Ра до са вље ви ћ одго во ри о  да  је  на ре ђе но  да  
се  ти  слу ча је ви  изви де .42 Ова ј слу ча ј по ми ња о  се  и три  го ди не  ка сни
је , у пи сму  вје рни ка  па ро хи је  ма на сти рске  па три ја рху  Ви ке нти ју. 43

38 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 15. се пте мбра  1953.

39 Вељко Ђу ри ћ Мишина, Летопис Српске православне цркве 1946–1958, I–III, 
Книн–Београд 2000, књ. I, стр. 486.

40 Исто , стр. 487.

41 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 15. се пте мбра  1953.

42 АСАС, Слу жбе на  би ље шка  ра зго во ра  чла но ва  Си но да  и До бри во ја  Ра до са
вље ви ћа , од 1. се пте мбра  1953.

43 У пи сму  сто ји : „У  Ко за ри  пла ни ни  по сто ји  ма на сти р Мо шта ни ца  ко ји  је  за  
ври је ме  ту рске  ца ре ви не  на ма  Срби ма  слу жи о  ка о  зви је зда  во ди ља . Од Пре о
бра же ња  1953. он је  за тво ре н, иа ко  је  спо ме ни к ку лту ре . Уо чи  Пре о бра же ња  
1953. би ли  су  ту  на ша  два  по па . Осма н Зу бо ви ћ та да  се кре та р Са ве за  ко му ни ста  
орга ни зо ва о  је  гру пу  љу ди  ко ји  су  хтје ли  да  уби ју  ка лу ђе ра , али  им је  он по бје
га о , па  су  ухва ти ли  то г по па , ту кли  и ши ша ли  га . Ова кве  дрско сти  и на си ља  ни је  
би ло  ни  за  ври је ме  ту рске  вла да ви не ...На ро ду  је  би ло  ве о ма  жа о , а ло по ви  су  
оста ли  не ка жње ни . Орга ни за то р Осма н Зу бо ви ћ ни је  ка жње н за  ово  дје ло  ве ћ 



Драган Шућур

344

Про бле ма  је  би ло  и у ма на сти ру  Го ми о ни ца . На и ме , у овом ма на
сти ру  на ла зи ле  су  се  мо на хи ња  Ми ха и ла  и иску ше ни ца  Еви ца  Те сла . 
У ври је ме  по ја ча не  ка мпа ње  на  све ште нство  Епа рхи је , не ки  љу ди  из 
мје сни х вла сти  ви ше  пу та  су  на  ко нфе ре нци ја ма  на па да ли  иску ше
ни цу  Еви цу  Те сла . По ме ну та  иску ше ни ца  до зна ла  је  да  ће  по сли је  
ко нфе ре нци је  при пре ма не  за  13. се пте мба р ко д ма на сти ра  би ти  на
па дну та  и про тје ра на  из ње га . У ме ђу вре ме ну , епи ско п Ва рна ва  (На
сти ћ)44 и све ште ни к Ни ко ла  Си њке ви ћ пре дло жи ли  су  Еви ци  Те сла  
да  на пу сти  ма на сти р при је  те  ко нфе ре нци је , што  је  она  и ура ди ла .45 
По што  је  епи ско п Ва си ли је  би о  у Бе о гра ду , Цркве ни  су д Епа рхи је  
до ста ви о  је  извје шта ј о про тје ри ва њу  ове  иску ше ни це .46 Вла ди ка  Ва
си ли је  обра ти о  се  Си но ду  иста ка вши  да  је  ци љ про тје ри ва ња  ове  се
стре  из ма на сти ра  да  се  пре пла ши  и при мо ра  на  одри ца ње  од са мог 
мо на ше ња , те  је  за мо ли о  за  инте рве нци ју .47

Осим на па да  на  ма на сти ре , пре дста вни ци  вла сти  про тје ри ва
ли  су  и све ште ни ке  из њи хо ви х па ро хи ја . Та ка в слу ча ј до го ди о  се  
у Архи је ре јском на мје сни штву  прња во рско м, ода кле  је  про тје ран 
па ро х ви ја ча нски  про то је ре ј Јо ван Пре ра до ви ћ. Ње му  су  два  да на  
при је  Ве ли ке  Го спо ји не , крсне  сла ве  цркве  у се лу  Ви ја ча ни , у ку
ћу  упа ли  мла ди ћи  и одву кли  га  на  ми ти нг ко ји  се  одржа ва о  у се
лу . Ста ви ли  су  га  на  на јви дни је  мје сто , гдје  су  га  го во рни ци  на зи
ва ли  ста рим ло по вом и по ква ре ња ком ко ји  је  1941. по бје га о  Не
ди ћу  у Срби ју . До к је  са в на ро д са  за пре па шће њем гле да о  шта  се  
зби ва , не ко  је  у гру пи  ви ка о : „До ле  с њи м, на по ље  с њи м, ни је  нам 
по тре ба н, за  24 са та  да  се  одсе ли  са  овог по дру чја!“. Ка д се  по ро ди ца  
про те  Јо ва на  Пре ра до ви ћа  обра ти ла  пре дсје дни ку  општи нског одбо
ра  за  за шти ту  и по мо ћ, он им је  одго во ри о : „Не  тра жим то  ја , не го  
на ро д!“. По сли је  овог до га ђа ја  опет је  до шла  гру па  мла ди ћа , ко ја  је  
са о пшти ла  све ште ни ку  да  на пу сти  по ме ну то  мје сто , што  је  он и ура
ди о. 48 О про тје ри ва њу  овог све ште ни ка  вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  
је  Си но д. У ње му  владика на во ди  да  про то  има  64 го ди не , да  је  ро ђен 
у Ви ја ча ни ма  и да  је  ту  па ро х 32 го ди не , да  је  би о  про тје ран у Срби ју  
за  ври је ме  ра та , да  му  је  на јста ри ји  син по ги нуо  ка о  прво бо ра ц 1942. 

је  по ста вље н за  пре дсје дни ка  на ше  општи не  у Ду би ци . По ре д ово г зло дје ла , он 
на ма  Срби ма  бра ни  да  сла ви мо  сла ве , до к ње го ве  хо џе  не сме та но  врше  сво је  
вје рске  обре де , а ми  Срби  мо ра мо  да  но си мо  дје цу  у Хрва тску  Ду би цу  да  се  
крсте “.  Архив Босне и Херцеговине Фонд Комисије за вјерска питања (у даљем 
тексту АБиХ, КВП). У вријеме ауторовог истраживања, архивска грађа била је 
несређена и сложена у кутијама. АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи смо  Срба  хри шћа на  
па ро хи је  ма на сти рске  па три ја рху  Ви ке нти ју  1956. 

44 Вла ди ку  Ва рна ву  (На сти ћа ) прво г епи ско па  ко ји  је  би о  осу ђе н по сли је  1945, 
вла ст је  инте рни ра ла  1953. го ди не  у ма на сти р Го ми о ни цу  ка ко  би  би о  што  да
ље  од Бе о гра да . Р. Ра ди ћ, Епи ско п Ва рна ва  На сти ћ – При ло г за  исто ри ју  Српске  
пра во сла вне  цркве , Бе о гра д, 1996.

45 АЕБЛ, ф. бр. 6, За пи сни к са ста вље н од изја ве  иску ше ни це  Еви це  Те сла , 13. 
се пте мбра  у ка нце ла ри ји  Цркве но г су да  Епархије .

46 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј Цркве но г су да  Епархије  епи ско пу  Ва си ли ју , од 15. 
се пте мбра  1953. 

47 АЕБЛ, ф. бр. 6, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 
28. се пте мбра  1953.

48 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 1. се пте мбра  1953.
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и да  је  за  то  до би о  спо ме ни цу  1950, ко ју  су  по тпи са ли  Ти то  и Ра
нко ви ћ. На  кра ју , мо ли  Си но д за  хи тну  инте рве нци ју  ко д држа вни х 
орга на  ка ко  би  се  све ште ни к Јо ван Пре ра до ви ћ што  при је  вра ти о  на  
сво ју  па ро хи ју .49 Си но д је  8. се пте мбра  пи са о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  
вје рска  пи та ња  о про тје ри ва њу  све ште ни ка  Јо ва на  Пре ра до ви ћа. 50 
Истог да на  Си но д се  обра ти о  ово ј ко ми си ји  по во дом про тје ри ва ња  
све ште ни ка  Андри је  Ра и че ви ћа , па ро ха  ста ро ма јда нско г, у Архи је
ре јском на мје сни штву  са нско м. На и ме , је дна  гру па  љу ди  до шла  је , 
27. авгу ста  ау то мо би лом пре д ње го в стан у Са нском Мо сту  да  де мо
нстри ра ју  про ти в ње га  и да  га  истје ра ју  из сре за . Ме ђу ти м, ка ко  им је  
све ште ни к успи о  по бје ћи , они  су  га  тра жи ли  по  око лним се ли ма . Не  
на ша вши  га , пре да ли  су  по ро ди ци  пи сме ну  одлу ку  Са ве за  со ци ја ли
ста  ра дног на ро да  Би Х у Ма јки ћ Ја при , па ро хи ји  ко ју  је  опслу жи ва о . 
У одлу ци  је  ста ја ло  да  про то  Ра и че ви ћ мо ра  да  оде  из њи хо вог се ла , 
те  да  гу би  пра во  на  све ште ни чки  ра д ко ји  је  ту  оба вља о . У обра зло
же њу  одлу ке  да ље  је  на ве де но  да  све ште ни к Андри ја  Ра и че ви ћ ни је  
вје ро у чи те љ ко ји  иде  у ко ра к са  со ци ја ли сти чким дру штвом и да  за
то  не  одго ва ра  њи хо вим и опште на ро дним же ља ма .51 По во дом овог 
слу ча ја  епи ско п се  обра ти о  Си но ду  и на ве о  да  све ште ни к Ра и че ви ћ 
има  се дмо ро  дје це , од ко ји х је  је дно  па ра ли зо ва но  а дру го  са ка то , те  
за тра жи о  да  му  се  омо гу ћи  по вра та к у па ро хи ју  ка ко  би  обе зби је ди о  
ма те ри ја лна  сре дства  за  по ро ди цу. 52 

Сли чан слу ча ј до го ди о  се  у Архи је ре јском на мје сни штву  ба ња лу
чко м, па ро ху  јо ша ва чком Во ји ну  Инђи ћу . Ње га  је  13. се пте мбра  
при је  Све те  ли ту рги је  по зва о  у дво ри ште  цркве  Осто ја  Ива нко ви ћ, 
упра вни к мје сне  Зе мљо ра дни чке  за дру ге . Ка д је  све ште ни к иза шао , 
Ива нко ви ћ, ко ји  је  би о  окру жен са  де се та к омла ди на ца , ре ка о  му  је  
да  због не при ја те љског и не на ро дног ра да  мо ра  да  одма х на пу сти  
та ј те ре н. Да  би  избје га о  не же ље ни  су ко б, све ште ни к је  одлу чи о  да  
на пу сти  сво ју  па ро хи ју , о че му  је  изви је сти о  Цркве ни  су д.53 Су д је  до
ста ви о  извје шта ј епи ско пу  Ва си ли ју , ко ји  се  одма х обра ти о  Си но ду  
по во дом овог слу ча ја . У свом обра ћа њу  владика је  на гла си о  да  све
ште ни к Во јин Ин ђи ћ не  одла зи  у сво ју  па ро хи ју , је р је  ста в љен ван 
за ко на  и бе з ика кве  за шти те , те  мо ли  за  инте рве нци ју  ко д на дле жни х 
орга на. 54 Си но д је  6. окто бра  пи са о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи
та ња  о не при ли ка ма  све ште ни ка  Во ји на  Инђи ћа.55 

Ве ли ки х не при ја тно сти  од ра зни х ли ца  има о  је  и па ро х ве ли ко шљи
ва нски  Не де љко  Алви р, у Архи је ре јском на мје сни штву  ба ња лу чко м. 
Из ти х ра зло га  Цркве ни  су д умо ли о  је  све ште ни ка  Јо ва на  Уле ти ло ви
ћа  да  о хра мо вно ј сла ви  Ве ли ко ј Го спо ји ни  слу жи  у Шљи вну  умје сто  
Не де љка  Алви ра . Ме ђу ти м, на  пу ту  пре ма  овом мје сту  све ште ни ка  

49 Исто .

50 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 484.

51 Исто , стр. 486.

52 Исто .

53 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј све ште ни ка  Во ји на  Инђи ћа  Цркве но м су ду  
Епархије , од 14. се пте мбра  1953. 

54 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 28. се пте мбра  1953.

55 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 499.
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Уле ти ло ви ћа  за у ста ви ла  је  гру па  љу ди  и за бра ни ла  му  да  иде  да ље. 
Је дан из те  гру пе  ре ка о  је : „Ми  овдје  не  тре ба мо  Ци га на , ло по ва , зе
ле на ша  и пља чка ша  по по ва , а ви  се  вра ти те  ода кле  сте  до шли “, што  
је  све ште ни к и ура ди о .56 По во дом овог слу ча ја  вла ди ка  Ва си ли је  
изви је сти о  је  Си но д на во де ћи , по ре д оста ло г, да  су  тог да на  би ли  ли
ше ни  сло бо де  цркве ња к и ту то р цркве  у Шљи вну  са мо  да  би  се  оме
ла  слу жба  Бо жја . Си но д је  9. окто бра  оба ви је сти о  Са ве зну  ко ми си ју  
за  вје рска  пи та ња  о не при ли ка ма  све ште ни ка  Јо ва на  Уле ти ло ви ћа. 57 
Ка ко  све ште ни к Не де љко  Алви р и да ље  ни је  мо га о  да  се  вра ти  на  сво
ју  па ро хи ју , епископ је  тра жи о  инте рве нци ју  Си но да  ко д на дле жни х 
вла сти .58 

Сво ју  па ро хи ју  мо ра о  је  да  на пу сти  па ро х имља нски  и адми ни стра
то р па ро хи је  у Ске нде р Ва ку фу  (да на шњем Кне же ву ) све ште ни к Ра
тко  Гра хо ва ц, у Архи је ре јском на мје сни штву  ко то рва ро шко м. Ње га  
и цркве ног бла га јни ка  Але ксу  Але кси ћа  по сли је  слу жбе  на  Ве ли ку  
Го спо ји ну  на па о  је  То до р Ду ки ћ. Осим ње га , ту  су , по ре д не ко ли ци
не , би ли  јо ш Ми лан Три ву но ви ћ, Ни ко ла  Ше во ри ка  и Бо жо  Бе нцу з. 
То до р Ду ки ћ на па о  је  цркве ног бла га јни ка  ре ка вши  му  да  је  не по
штен и ло по в, те  да  на ро д да је  па ре , а он и по п га  тро ше . Тра жи о  је  
да  му  се  пре да ју  књи ге  и па ре , до к је  ци је ла  гру па  љу ди  по ви ка ла  да  
њи ма  не  тре ба ју  по по ви , је р су  то  ло по ви  и ба нди ти . При су тни  на ро д 
за шти ти о  је  све ште ни ка  и бла га јни ка  го во ре ћи  да  њи ма  по п тре ба  и 
да  ће  и да ље  вје ро ва ти , а ко  не ће , не  мо ра .59 Про бле ми  са  То до ром 
Ду ки ћем на ста вље ни  су  и да ље . На и ме , 14. окто бра  одржа на  је  у Ске
нде р Ва ку фу  омла ди нска  ко нфе ре нци ја , на  ко јо ј је , по ре д оста ли х, 
го во ри о  и Ду ки ћ, ина че  се кре та р омла ди нске  орга ни за ци је . Го во
рни ци  су  изно си ли  да  су  вла ди ке  и све ште ни ци  на јве ћи  не при ја те љи  
на ро да , а по се бно  епи ско п Ва си ли је  (Ко сти ћ) из Ба ња лу ке . Ду ки ћ 
је  у го во ру  ре ка о  да  је  „вла ди ка  Ко сти ћ ба нди т, уста ша , на ро д не ће  
вла ди ка  и њи хо ви х све ште ни ка  ко ји  пља чка ју  и на го не  на ро д да  иде  
у цркву “.60 О ци је лом слу ча ју  све ште ни к Ра тко  Гра хо ва ц изви је сти о  
је  Цркве ни  су д на во де ћи , да  су  То до р Ду ки ћ, То до р Вра ње ш, Ни ко ла  
Ше во ри ка , Сла вко  Ра љи ћ и дру ги  по зва ли  Пе тра  Ду ки ћа  и на ре ди ли  
му  да  истје ра  све ште ни ка  из ста на . На  кра ју , исти че  да  је  ко д Пе тра  
Ду ки ћа  ста но ва о  пет го ди на , а ка д је  про на ша о  дру ги  ста н, и из ње га  
је  би о  истје ра н, је р су  исти  љу ди  за при је ти ли  и том вла сни ку. 61 Због 
про бле ма  све ште ни ка  Ра тка  Гра хо вца  вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  
Си но ду  иста ка вши  да  је  по сли је  на ве де ни х до га ђа ја  ова ј све ште ни к 
би о  при ну ђен да  на пу сти  па ро хи је , те  да  је  оти ша о  сво јо ј ку ћи  у при
је до рском сре зу . На  кра ју  је  за тра жи о  за шти ту  и инте рве нци ју  ка ко  
би  се  омо гу ћи о  по вра та к све ште ни ку  на  па ро хи је  у Имља ни ма  и Ске

56 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј све ште ни ка  Јо ва на  Уле ти ло ви ћа  Цркве но м су ду  
Епархије , од 22. се пте мбра  1953.

57 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 500.

58 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 28. се пте мбра  1953.

59 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј све ште ни ка  Ра тка  Гра хо вца  Цркве но м су ду  
Епархије , од 15. се пте мбра  1953.

60 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј све ште ни ка  Ра тка  Гра хо вца  Цркве но м су ду  
Епархије , од 16. окто бра  1953.

61 Исто .
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нде р Ва ку фу. 62 Си но д је  о не при ли ка ма  овог све ште ни ка  28. окто
бра  оба ви је сти о  Са ве зну  ко ми си ју  за  вје рска  пи та ња , са  мо лбом да  се  
инте рве ни ше,  те  да  се  удо во љи  тра же њу  епи ско па  Ва си ли ја .63

Не при ли ка  са  по је ди нци ма  има о  је  и па ро х ко ко рски  Да ни ло  Ћу ћу н, 
у Архи је ре јском на мје сни штву  прња во рско м. Ње му  су  не по зна та  
ли ца  уо чи  Ма ле  Го спо ји не  (21. се пте мбра ), око  2 са та  по сли је  по
но ћи  по лу па ла  све  про зо ре  на  ку ћи . Осим про зо ра , на па да чи  су  ра
зби ли  и оште ти ли  вра та . Исте  но ћи  у се лу  Бра не шци  у ово ј па ро хи ји  
и на  цркви  ко ја  сла ви  Ма лу  Го спо ји ну  ра зби је ни  су  сви  про зо ри . О 
овом на си љу  све ште ни к Да ни ло  Ћу ћун оба ви је сти о  је : Удбу  при  СНО 
Прња во р, Све ште ни чко  удру же ње  Би Х, пре дсје дни ка  Извршног ви је
ћа  Би Х Ђу ру  Пу ца ра  и Цркве ни  су д Епа рхи је .64 Епи ско п Ва си ли је  за
тра жи о  је  од Си но да  да  се  кри вци  про на ђу , а све ште ни ку  за га ра нту је  
бе збје дно ст.65 О не при ли ка ма  овог све ште ни ка  Си но д је  13. окто бра  
пи са о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња .66 

У ре фе ра ту  ко ји  је  1954. изни о  на  Са бо ру  епи ско п Ва си ли је  је , по ре д 
оста ло г, на ве о  да  се  од 73 све ште ни ка , ко ли ко  их је  та д у Епа рхи ји  
би ло , ван ње  на ла зи ло  њи х 28.67

ИЗГРЕ ДИ  ПРО ТИ В ЦРКВЕ  У 1953. ГО ДИ НИ   
(Ка жња ва ње  све ште ни ка  за  ску пља ње  при ло га  и дру ги х
све ште но ра дњи )

Осим про тје ри ва ња  из сво ји х па ро хи ја  све ште ни ци  су  би ли  и но вча но  
ка жња ва ни . При мје р но вча ног ка жња ва ња  по ка зу је  слу ча ј све ште ни
ка  Са ве  Трку љи ћа , па ро ха  у Мрко њи ћ Гра ду . Ова ј све ште ни к ка жњен 
је  због по зи ва ња  се ља ка  да  бе спла тно  пре ве зу  гра ђу  од же ље зни чке  
ста ни це  Је зе ро  до  по ру ше не  цркве  у Мрко њи ћ Гра ду . Од цркве  ко ја  је  
сру ше на  у ра ту  оста ли  су  са мо  зи до ви , ко ји  су  го ди на ма  зја пи ли . Же
ле ћи  да  је  по пра ви  и по кри је , све ште ни к је  по сли је  слу жби  по зи ва о  
вје рни ке  да  на  до бро во љно ј осно ви  пре ве зу  по тре бну  гра ђу . Због „су
мњи во г“ (ка ко  је  на ве де но  у рје ше њу ) при ку пља ња  при ло га  у вје рске  
сврхе , ка жњен је  на јве ћом ка зном од 10.000 ди на ра. 68 Инте ре са нтно  
је  на по ме ну ти  да  у рје ше њу  сто ји  да  је  су ди ја  за  пре крша је  има о  у 
ви ду  да  је  окри вље ни  свје сно  крши о  за ко н, те  да  је  иско ри шта ва о  не
у ко ст и за о ста ло ст по је ди ни х се ља ка. 69 

62 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 21. окто бра  1953.

63 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 501−502.

64 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј све ште ни ка  Да ни ла  Ћу ћу на  Цркве но м су ду  
Епархије , од 24. се пте мбра  1953.

65 АЕБЛ, ф. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , 
од 28. се пте мбра  1953.

66 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 501.

67 За се да ње ..., н. д., стр. 280.

68 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  су ди је  за  пре крша је  НО  сре за  мрко њи ћко г, од 
25. се пте мбра  1953.

69 Исто .
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На  ово  рје ше ње  све ште ни к Са во  Трку љи ћ жа ли о  се  Ви је ћу  за  пре
крша је  Бо сне  и Хе рце го ви не . У обра зло же њу  жа лбе  иста ка о  је  да  је  
рје ше ње  про ти врје чно , је р с је дне  стра не  тврди  се  да  је  за хти је ва о  
пре во з гра ђе , а с дру ге , да  је  то  при ку пља ње  до бро во љни х при ло га . 
Јо ш је  до да о  да  ни  су ди ја  за  пре крша је  ни је  на чи сто  ка ко  да  ока
ра кте ри ше  озна че ну  ра дњу .70 По ме ну то  ви је ће  ни је  ува жи ло  жа лбу , 
ве ћ је  пре и на чи ло  прво сте пе но  рје ше ње , тј. да  се  у слу ча ју  не на пла
ти во сти  но вча на  ка зна  за ми је ни  за тво ром од 15, а не  од 30 да на.71 
По во дом ова кве  одлу ке  све ште ни к Са во  Трку љи ћ обра ти о  се  Би ро у  
за  пре дста вке  и при ту жбе  да  од Ви је ћа  за  пре крша је  ФНРЈ за тра жи  
по ни ште ње  пре тхо дни х рје ше ња .72 И Цркве ни  су д Епа рхи је  обра ти о  
се  Бо са нско хе рце го ва чко ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња , по во дом слу
ча ја  све ште ни ка  Са ве  Трку љи ћа. 73

Сли чан слу ча ј до го ди о  се  и у сре зу  бо са нско гра ди шко м. На и ме , па
ро ха  ро го љског Бо гда на  Ву кса на  ка зни о  је  су ди ја  за  пре крша је  због 
то га  што  је  12. се пте мбра  при ку пља о  при лог и пше ни цу , тј. ве ћ обе
ћа ну  на гра ду  за  оба вље ни  обре д у се лу  Ро го љи . По што  ни је  има о  до
зво лу  за  при ку пља ње  при ло га , ка жњен је  но вча ном ка зном у изно су  
од 5.000 ди на ра , или  са  25 да на  за тво ра , а по  истом рје ше њу  при ку
пље на  пше ни ца  тре ба ло  је  да  се  оду зме  од окри вље ног и пре тво ри  у 
но ва ц.74 На  ово  рје ше ње  све ште ни к Бо гдан Ву ксан жа ли о  се  Ви је ћу  
за  пре крша је  Бо сне  и Хе рце го ви не . У жа лби  је  обра зло жи о  да  ни је  
врши о  при ку пља ње  до бро во љни х при ло га , те  да  ку пље ње  пше ни це  
од до ма ћи нста ва  ка о  на гра да  за  вје рски  обре д ни је  при ку пља ње  при
ло га , не го  за ко ном до пу ште на  ра дња . Иста ка о  је  да  је  по ме ну тог да
на  при ку пља о  ве ћ обе ћа не  на ми рни це , је р је  пре тхо дна  1952. би ла  
су шна , па  су  му  вје рни ци  обе ћа ли  да ти  на гра ду  за  осве ће ње  до мо ва  у 
је сен 1953. го ди не .75 Ка о  и у првом слу ча ју , Ви је ће  је  одби ло  жа лбу  и 
по тврди ло  прво сте пе но  рје ше ње .76 Због ова квог рје ше ња  Ви је ћа  све
ште ни к Бо гдан Ву ксан жа ли о  се  Ја вном ту жи ла штву  Бо сне  и Хе рце
го ви не . Цркве ни  су д Епа рхи је  пи са о  је  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х мо ле
ћи  је  да  се  овом пре дме ту  по кло ни  ве ћа  па жња , те  да  се  жа лбе  све
ште ни ка  рје ша ва ју  са  пра ви лни јим ту ма че њем пра вни х про пи са  и 
са  ви ше  по зна ва ња  не ки х еле ме нта рни х ства ри  из цркве не  пра ксе.77 

70 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  све ште ни ка  Са ве  Трку љи ћа  Ви је ћу  за  пре крша је  
Би Х, од 30. се пте мбра  1953.

71 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  Ви је ћа  за  пре крша је  Би Х, од 9. ма рта  1954. 

72 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Пи сме на  пре дста вка  све ште ни ка  Са ве  Трку љи ћа  Би ро у  
за  пре дста вке  и при ту жбе  извршно г ви је ћа  Би Х, од 16. ма ја  1954. 

73 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Пре дста вка  Цркве но г су да  Епархије  Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 20. ма ја  1954.

74 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  Су ди је  за  пре крша је  НО  сре за  бо са нско гра ди
шко г, од 17. но ве мбра  1953.

75 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  све ште ни ка  Бо гда на  Ву кса на  Ви је ћу  за  пре крша је  
Би Х, од 2. де це мбра  1953.

76 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  Ви је ћа  за  пре крша је  Би Х, од 29. де це мбра  1953. 

77 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Мо лба  Цркве но г су да  Епархије  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 12. ма ја  1954.
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Због при ку пља ња  при ло га  би о  је  ка жњен и све ште ни к Не де љко  Ал
ви р.78 Епи ско п Ва си ли је  оба ви је сти о  је  по че тком 1953. Си но д о про
бле ми ма  овог све ште ни ка  при ли ком но ше ња  во ди це . Си но д је  о 
то ме  пи са о  Држа вно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  и, по ре д оста ло г, 
на ве о  да  је  ве ли ки  бро ј све ште ни ка  ка жњен због при ма ња  на гра де  
за  изврше ње  обре дне  ра дње . На ро чи то  при ли ком осве ће ња  во ди це , 
због не пра ви лног ту ма че ња  на ре ђе ња  Ми ни ста рства  уну тра шњи х 
по сло ва  о за бра ни  ску пља ња  до бро во љни х при ло га .79 

Осим про тје ри ва ња  и фи зи чки х на па да  на  све ште ни ке , то ком 1953. 
го ди не  врше на  су  и оме та ња  бо го слу же ња  од стра не  вла сти  и по је ди
на ца  у Епа рхи ји  ба ња лу чко ј. 

Због оме та ња  бо го слу же ња  у па ро хи ји  штрба чко ј епи ско п Ва си ли је је  
пи са о  Си но ду  по че тком го ди не . У свом обра ћа њу  владика је  на ве о  да  
се  ве ћ не ко ли ко  го ди на  оме та  бо го слу же ње  у то ј цркви , те  да  су  не ко
ли ко  пу та  све ште ни ци  има ли  не при ја тно сти  од омла ди на ца .80 Си но д 
се  обра ти о  Са ве зно ј, а ова  је  слу ча ј про сли је ди ла  Бо са нско хе рце го ва
чко ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  са  мо лбом да  се  слу ча ј про вје ри  и до
ста ви  ми шље ње  о то ме .81 У одго во ру  Бо са нско хе рце го ва чке  Са ве зно ј 
ко ми си ји  сто ји  да  су  на во ди  жа лбе  епи ско па  Ва си ли ја  (Ко сти ћа ) угла
вном та чни , је р су  све ште ни ци ма  Обра до ви ћу  и Уми ће ви ћу  чи ње не  
ра зне  не при ја тно сти  при ли ком оби ла ска  штрба чке  па ро хи је . Јо ш се  
до да је  да  су  и је дном и дру гом при је ти ли  и фи зи чки  их на па да ли  не ки  
омла ди нци , због че га  ни су  смје ли  ни  одла зи ти  у Штрпце  и оба вља ти  
вје рске  слу жбе .82 

Исто вре ме но  ка д и за  пре тхо дни  слу ча ј,  владика је  пи са о  Си но ду  
због оме та ња  по ди за ња  зво на ре  у се лу  Ива њска  ко д Ба ња лу ке . На 
име , у овом се лу  би ла  је  спа ље на  ста ра  црква  па  су  вје рни ци  по сли
је  ра та  по ди гли  ка пе лу , по ре д ко је  су  хтје ли  да  по ди гну  ма ло  зво но  
на  че ти ри  дрве на  сту ба  (ди ре ка ). Ме ђу ти м, Сре ски  на ро дни  одбо р 
у Ба ња лу ци  ни је  до зво ли о  по ди за ње  ове  зво на ре , је р је  ка пе ла  би
ла  уда ље на  од држа вног пу та  170 ме та ра .83 Си но д се  по  уста ље но ј 
про це ду ри  обра ти о  Са ве зно ј, а ова  је  слу ча ј про сли је ди ла  Бо са нско 
херце го ва чко ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња .84 Ова  ко ми си ја  за тра жи
ла  је  извје шта ј Сре ског на ро дног одбо ра  Ба ња лу ка , по во дом за бра не  
по ди за ња  зво ни ка . По ме ну ти  одбо р до ста ви о  је  одго во р, у ко јем је  
на ве о  да  је  у се лу  Ива њска  пре те жно  хрва тски  жи ва љ, те  да  се  зво на
ра  не  мо же  гра ди ти  у бли зи ни  пу та  првог ре да .85 

78 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1236.

79 Исто , стр. 1234−1235.

80 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  за  
вје рска  пи та ња , од 10. ма рта  1953.

81 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Вје рско ј ко
ми си ји  Би Х, од 15. ма рта  1953.

82 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Одго во р Вје рске  ко ми си је  Би Х Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје
рска  пи та ња , од 31. ју ла  1953. 

83 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  за  
вје рска  пи та ња , од 10. ма рта  1953.

84 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Вје рско ј ко
ми си ји  Би Х, од 16. ма рта  1953.

85 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Извје шта ј СНО  Ба ња лу ка  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 19. 
авгу ста  1953.
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Си но д је  12. ју на  1953. оба ви је сти о  све  архи је ре је  да  при ли ком сва
ке  инте рве нци је  ко д држа вни х вла сти  због изгре да  пре ма  Цркви  и 
ње ним орга ни ма  уви је к изви је сте  и Си но д да  би  и он са  сво је  стра не  
пре ду зе о  по тре бне  ко ра ке.86 

О изгре ду  у се лу  Сла ти на  на  дан хра мо вне  сла ве  (Пе тро вда н, 12. ју
ла ), епи ско п Ва си ли је  оба ви је сти о  је  Си но д по че тком авгу ста  1953. У 
извје шта ју  сто ји  да  се  на  ова ј дан одржа ва о  ве ли ки  збор, на  ко ји  су  вје
рни ци  из уда ље ни х мје ста  до ла зи ли  ко ли ма , ко ја  су  смје шта ли , ка о  и 
уви је к, у по рту  цркве . Ме ђу ти м, ми ли ци ја  је  истје ра ла  сва  ко ла  из по
рте  и отје ра ла  их на  Ки се ља к, по ла  ки ло ме тра  да ле ко  од цркве . На кон 
то га  ста ја ли  су  на  ка пи ји  по рте  и вра ћа ли  ко ла  и на ро д го во ре ћи  да  
иду  на  Ки се ља к, гдје  је  вла ст до ве ла  во јну  му зи ку . По ре д ови х, би ло  је  
и дру ги х сме тњи , са мо  да  би  на ро д одвра ти ли  од цркве ног збо ра.87 На  
кра ју  извје шта ја  сто ји  да  се  на  ри мо ка то ли чким цркве ним збо ро ви ма  
не  де ша ва ју  та кви  по сту пци  од стра не  на ро дне  вла сти .88 

Епи ско п Ва си ли је  пи са о  је  1. се пте мбра  1953. Си но ду  да  се  у по
сље дње  ври је ме  на  мно гим мје сти ма  у Епа рхи ји  на  ра зне  на чи
не  оме та  одржа ва ње  цркве ни х збо ро ва  и про го ни  све ште нство  са  
па ро хи ја .89 Уз ово  пи смо , до ста ви о  је  извје шта је  че тво ри це  све ште ни ка . 

У првом извје шта ју , ко ји  је  би о  од па ро ха  Љу бо ми ра  Му дре но ви ћа  
из Ма гла ја на , на во ди  се  да  је  на  дан хра мо вне  сла ве  на ро д по  ци је ло ј 
па ро хи ји  по зи ван на  отва ра ње  за дру жног до ма  у Ко ба то вци ма , до к 
ће  сва ко  ко  бу де  ко д цркве  тог да на  би ти  при би ље же н. Осим ово г, 
дан ра ни је  пре дсје дни к општи не  држа о  је  ко нфе ре нци ју , на  ко јо ј је  
на па да о  овог све ште ни ка . На кон ови х до га ђа ња  и при је тњи  да  на  та ј 
дан не  иде  у Ма гла ја не  ни ти  да  ша ље  дру го г, све ште ни к ни је  оти ша о  
да  оба ви  слу жбу . 

У дру гом извје шта ју  на во де  се  про бле ми  све ште ни ка  Ми рка  Обра
до ви ћа  из Прња во ра . Он је  при ли ком одла ска  у штрба чку  па ро хи ју  
до че кан на  пу ту  од Сла вка  Зе ца , То ме  Ша рка  и Вла ди ми ра  Бу ри ћа , 
ко ји  су  га  истје ра ли  из ко ла  и вра ти ли  у Прња во р. На кон оштрог го
во ра  Ва се  Де ви ћа  про ти в све ште ни ка  на  ми ти нгу  у Прња во ру , истог 
да на  изби ле  су  де мо нстра ци је  пре д све ште ни ко вом ку ћо м. На  де мон
стра ци ја ма  су  се  чу ли  по ви ци : „До ље  по по ви , до ље  ја та к вла ди ке  Ва
си ли ја , до ље  крсто ви !“ Де мо нстра ци је  су  изби ле  и пре д ку ћом дру гог 
све ште ни ка , про те  Мо ми ра  Уми ће ви ћа . 

У тре ћем извје шта ју  на во ди  се  да  је  све ште ни к Си мо  Ка нта р, па ро х 
ома рски  и би стри чки , би о  на па днут на  же ље зни чко ј ста ни ци  у Ива
њско ј. На и ме , ње га  је  го ми ла  омла ди на ца  одву кла  у обли жњи  дом 
и ту кла  тврдим пре дме ти ма , а не ко  га  је  и убо  но же м. До к су  га  ту
кли , не ко  је  држа о  го во р про ти в вла ди ке  Ва си ли ја  и пра во сла вни х 
све ште ни ка , све  до к га  два  ми ли ци о не ра  ни су  изву кла, пре мла ће но г, 
са  по де ра ним оди је лом и ра зби је ним на о ча ри ма . Ми ли ци ја  га  је  за
држа ла  у ста ни ци  до  ју тра , ка д га  је  по но во  на па ла  гру па  љу ди , али  

86 АЕБЛ, ф. бр. 6, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  епи ско пу  Ва си ли ју , од 12. 
ју на  1953.

87 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1109−1110.

88 Исто .

89 Исто , књ. I, стр. 489.
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не  фи зи чки , не го  са мо  ве рба лно . На  кра ју  извје шта ја  све ште ни к на
во ди  да  је  по сли је  овог па о  у по сте љу,  те  да  ви ше  не  мо же  да  иде  на  
па ро хи ју , је р не ма  ни ка кву  га ра нци ју  за  сво ју  бе збје дно ст. 

У по сље дњем извје шта ју  на ве де но  је  да  је  све ште ни к Јован Са ма рџи ћ 
па ро х у Ко ли ма , до би о  пи смо  чи ји  по тпи сни ци  му  за бра њу ју  да  до ђе  
на  цркве ни  збо р 28. авгу ста (Велика Госпојина слава храма у Колима) , 
је р им је  не по зна та  ње го ва  про шло ст. Осим што  су  све ште ни ку  скре
ну ли  па жњу  да  је  не по же љан на  њи хо вом те ре ну , по тпи сни ци  пи сма  
Уро ш Ра ђе но ви ћ, Сто јан и Ду шан Џа ји ћ ока ра кте ри са ли  су  вла ди ку  
Ва си ли ја  и про ту  Вра ње ше ви ћа  ка о  не при ја те ље  со ци ја ли зма . По во
дом овог извје шта ја  епи ско па  Ва си ли ја , Си но д је  8. се пте мбра  пи сао  
Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  о не при ли ка ма  све ште ни ка  у 
Епа рхи ји  ба ња лу чко ј. На  кра ју , Си но д мо ли  за  одго ва ра ју ћу  инте рве
нци ју  тра же ћи  да  се  српско  пра во сла вно  све ште нство  у Бо сни  за шти
ти  од да љи х про го на  и да  му  се  омо гу ћи  не сме та но  врше ње  па ро хи
јски х ду жно сти .90

Си но д је  истог да на  Држа вно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  упу ти о  пи
смо  о укра де ном зво ну  у Че ли нцу . У ње му  сто ји : „СПЦО у Че ли нцу  6. 
авгу ста  1953. по дни је ла  је  Окру жном ја вном ту жи ла штву  у Ба ња лу ци  
при ја ву  по во дом кра ђе  зво на . Ова  цркве на  општи на , 3. ма рта  ку пи
ла  је  зво но  те шко  271 кг од пре ду зе ћа  Отпа д из Ба ња лу ке , за  су му  у 
изно су  од 13.550 ди на ра . С обзи ром на  то  да  је  зво но  би ло  бе з зве чке  
одве зе но  је  ко д ко ва ча  Ру до лфа  у Врба њу  да  му  се  на пра ви  зве ча к. 
Ме ђу ти м, 10. ју ла  ко ва чу  су  до шли  на че лни к уну тра шњи х по сло ва  
Ба ња лу ка  Сто јан Бо жи ћ и пре дсје дни к че ли на чке  општи не  Бо гдан 
Ста ни ву ко ви ћСто кић, и тра жи ли  од ње га  да  им да  зво но . Одби вши  
да  им га пре да  бе з по тврде  о оду зи ма њу , ко ва ч је  по зва о  Цркве ни  
одбо р да  до ђе  по  зво но . Та ко  је  зво но  пре ба че но  11. ју ла  из Врба ње  
у Че ли на ц и смје ште но  у је дну  про сто ри ју  цркве не  ку ће . Да на  13. 
ју ла  до ша о  је  по ме ну ти  Ста ни ву ко ви ћ са  не ко ли ко  љу ди  ко ји  су  уто
ва ри ли  зво но  на  ка ми он и одве зли  га  у пра вцу  Ба ња лу ке “. На  кра ју , 
Си но д мо ли  Ко ми си ју  за  инте рве нци ју , те  да  се  цркве но  зво но  вра ти  
Цркве но ј општи ни  у Че ли нцу. 91 Пи смо  је  про сли је ђе но  Са ве зном ја
вном ту жи ла штву , а одго во р је  сти га о  те к 6. ја ну а ра  1954. го ди не . У 
ње му  је  на ве де но  да  је  ово  ту жи ла штво  оба ви је ште но  од Ту жи ла штва  
Би Х да  је  26. но ве мбра  1953. зво но  вра ће но  Цркве но ј општи ни  у Че
ли нцу.92 Ме ђу ти м, вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  у свом обра ћа њу  
Са бо ру  1954. го ди не  да  зво но  ни је  вра ће но .93

У свом обра ћа њу  Са бо ру  1954. го ди не  епи ско п Ва си ли је  на ве о  је  да  је  
ци је ла  1953. би ла  у зна ку  на па да  на  ње га  и ње го ве  све ште ни ке . Јо ш 
је  иста ка о  да , осим ње га , ни  све ште ни ци  ни су  би ли  сло бо дни  у свом 
ра ду , што  се  испо љи ло  у ја ну а ру  и фе бру а ру , да  би  сво ју  ку лми на ци ју  
до сти гло  у авгу сту .94 Осим ње га , и дру ги  епи ско пи  изни је ли  су  изгре
де  про ти в Цркве  и ње ни х орга на  у сво јим епа рхи ја ма . По ре д про тје
ри ва ња , фи зи чки х на па да , ка жња ва ња  и оме та ња  све ште ни ка , би ло  

90 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. I, стр. 489−492.

91 Исто , књ. II, стр. 670−671.

92 Исто , стр. 671.

93 За се да ње ..., н. д., стр. 282.

94 Исто , стр. 278−283.
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је  и је дно  уби ство . На и ме , уби јен је  би о  игу ман ма на сти ра  Тврдо ш 
Са ва  (Лисјак), у За ху мско хе рце го ва чко ј епа рхи ји .95 Осим ови х, 
Црква  се  жа ли ла  држа вним орга ни ма  и за  дру ге  изгре де , ка о  што  
су  ло мље ње  и ру ше ње  цркве ни х огра да , експро при ја ци ја  цркве ног 
зе мљи шта , да ва ње  до зво ле  за  изгра дњу  ци ви лним ли ци ма  на  цркве
ном зе мљи шту , оме та ње  изда ва ња  изво да  из ма ти чни х књи га  ра ди  
врше ња  вје рски х обре да , за стра ши ва ње  дје це  ко ја  по сје ћу ју  вје рску  
на ста ву , ви со ко  опо ре зи ва ње , ми је ша ње  ло ка лни х орга на  вла сти  у 
ра д цркве ни х општи на  итд.96

На  осно ву  све га  што  је  изне се но  о до га ђа њи ма  у то ку  1953. го ди не , 
мо же  се  ви дје ти  да  је  вла ст са мо  тра жи ла  по во д за  на па д на  Српску  
пра во сла вну  цркву . То  је  би ло  на јпо го дни је  оства ри во  пре ко  „ре а
кци о на рни х епи ско па “, тј. они х архи је ре ја  ко ји  су  бра ни ли  Цркву  и 
њен по ре да к. На ро чи то  је  на  уда ру  вла сти  би о  епи ско п Ва си ли је  (Ко
сти ћ), ма да  ни  дру ги  ни су  би ли  по ште ђе ни . На и ме , у свим извје шта
ји ма  држа вни х орга на  вла ди ка  Ва си ли је  је  опи си ван ка о  би вши  са
ра дни к оку па то ра , не при ја те љ држа ве  и на јре а кци о на рни ји  епи ско п. 
Опту жи ван је  да  во ди  гла вну  ри је ч на  свим за сје да њи ма  Са бо ра , ка о  
и да  је  на јве ћи  про ти вни к при зна ња  Удру же ња  пра во сла вног све ште
нства . Упра во  одби ја ње  Са бо ра  1953. да  при зна  пра ви ла  Удру же ња  
при пи са но  је  епи ско пу  Ва си ли ју  и „гру пи  ре а кци о на рни х“ архи је
ре ја , те  је  би ло  по во д за  ње го во  про тје ри ва ње  из Епа рхи је . Мо же  се  
сло бо дно  ре ћи  да  је  држа ва , ко ја  је  по че тком 50и х кре ну ла  у са
мо ста лан ра зво ј со ци ја ли зма , то  иско ри сти ла  да  се  ко на чно  обра чу
на  са  Српском пра во сла вном цркво м. Ни је  слу ча јно  и то  да  је  вла ст 
иза бра ла  ба ш Бо сну  и Хе рце го ви ну , ка о  мје шо ви ту  сре ди ну , да  у њо ј 
по ка же  сво ју  сна гу . За то  су , у ци љу  ра вно те же  и пре дста вља ња  држа
ве  бра тства  и је ди нства , би ли  про зи ва ни  и пре дстaвни ци  дру ги х вје р 
ски х за је дни ца .
 

ПО ВРА ТА К ВЛАДИКЕ  ВА СИ ЛИ ЈА  И ОДНО С СА  ВЛА СТИ МА 
ДО  1961. ГО ДИ НЕ 

По ло ви ном пе де се ти х го ди на  Српска  пра во сла вна  црква  ушла  је  у 
ра здо бље  ка да  су  одно си  са  држа вом по че ли  да  се  по бо љша ва ју . По
бо љша ње  је  би ло  ла ко  уо чљи во  на  врху , али  је  ишло  ру ку  по д ру ку  са  
про ду же ним ха пше њи ма , адми ни стра ти вним та кса ма  и ко му ни сти
чком фра зе о ло ги јом „о дсту па ња  од за ко нски х но рми “ на  ло ка лном 
ни во у . На кон по вра тка  епи ско пâ у сво је  епа рхи је , До бри во је  Ра до са
вље ви ћ, пре дсје дни к Са ве зне  ко ми си је  за  вје рске  по сло ве  изја ви о  је  у 
ма рту  1954. да  вла ст пре ду зи ма  мје ре  да  испра ви  ексце се  од пре тхо
дне  је се ни .97 Ме ђу ти м, и на кон успо ста вља ња  одно са  на  на јви шем 
ни во у , вла ст је  би ла  не за до во љна  ра дом Све тог архи је ре јског са бо ра  
из 1954. го ди не . На и ме , држа вни  орга ни , ко ји  су  при слу шки ва ли 98 

95 Исто , стр. 241.

96 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 17−18.

97 Исто , књ. II, стр. 9. 

98 Ме ђу  први м при слу шни м уре ђа ји ма  ко ји  су  у Ју го сла ви ји  би ли  мо нти ра ни  
би ли  су  они  ко ји  су  угра ђе ни  у згра ду  Па три ја рши је  СПЦ (24 ко м.), на  при је дло г 
II одје ље ња  УДБе  а уз са гла сно ст Све ти сла ва  Сте фа но ви ћа . Ви дје ти  на по ме ну  
ко д Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 11. 
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ра д Са бо ра , би ли  су  не за до во љни  је дном гру пом архи је ре ја  ко ји  су  
„ди кти ра ли “ ње го в ра д, ме ђу  ко ји ма  је  вла ди ка  Ва си ли је  (Ко сти ћ) 
сма тран на ју ти ца јни јим епи ско по м.99 Он је , по  ми шље њу  држа вни х 
орга на , би о  по кре та ч и мо би ли за то р гру пе  ре а кци о на рни х епи ско па , 
ко ји  је  при пре ма о  ра зне  при је дло ге , од оног о измје ни  по сло вни ка  
Са бо ра  и уво ђе ња  та јног гла са ња 100 до  на црта  одлу ке  о не при зна ва њу  
Удру же ња .101

Држа вни  орга ни  би ли  су  за и нте ре со ва ни  да  што  при је  ре гу ли шу  
одно се  са  СПЦ ка ко  не  би  мо ра ли  исто вре ме но  да  во де  бо рбу  на  два  
фро нта , про ти в ри мо ка то ли чке  цркве  и Ва ти ка на  и про ти в СПЦ. Та
ко  су  про ти в они х епи ско па  за  ко је  су  сма тра ли  да  су  им на јве ћи  
опо не нти  ко ри сти ли  све  до сту пне  аргу ме нте . По ва ђе ни  су  њи хо ви  
до сије и  о држа њу  то ком ра та , у ко ји ма  се  на во ди ло  да  су  са ра ђи ва ли  
са  оку па то ром и че тни ци ма , а да  су  ри је тко  на во ђе ни  ко нкре тни  до
ка зи . Опту жи ва ни  су  да  су  по сли је  ра та  са ра ђи ва ли  са  ба нда ма  и ја
та ко ва ли  одме тни ци ма  ши ре ћи  не при ја те љску  про па га нду  и ра спи
ру ју ћи  на ци о на лну  мржњу .102 Та ка в је дан изми шље ни  до сије  вла ди ке  
Ва си ли ја  на ла зи  се  у до да тку  ве ћ спо ме ну тог за пи сни ка , а у ње му  се  
исти че  ње го в не при ја те љски  ра д у то ку  ра та  и по сли је  ње га.103 

Одно си  изме ђу  СПЦ и држа вни х орга на  по пра ви ли  су  се  по сли је  
1953, што  по ка зу је  и по зи ва ње  епи ско па  Ва си ли ја  на  ми ти нг по во
дом го ди шњи це  би тке  на  Ко за ри . Том при ли ком Сло бо дан Пе не зић
Крцун ре ка о  је  епи ско пу  Ва си ли ју : „Вла ди ко  ни је  нам тре ба ло  оно  
про шле  го ди не , Ви  сте  са д по пу ла рни ји  од на с у овим кра је ви ма “. На  
те  ри је чи  владика је  за мо ли о  да  се  та ко  не што  не  по но ви , те  ако  је  не
ко  кри в – тре ба  да  му  се  су ди .104 У на ре дним го ди на ма  вла да ли  су  ре
ла ти вно  до бри  одно си , што  је  иста кну то  на  сје дни ци  СКВП, одржа но ј 
23. де це мбра  1957. го ди не . Том при ли ком оци је ње но  је  да  су  одно си  
СПЦ то ком 1957. би ли  ко ре ктни  и ча к пра ће ни  „ме ђу со бном са ра
дњом и ра зу ме ва ње м“.105 Одно си  епи ско па  Ва си ли ја  и бо са нско хе
рце го ва чки х вла сти  од 1954. до  1958. го ди не  би ли  су  до бри . Ра злог 
за  та кво  ста ње  би о  је  та ј да  је  он ка о  ста лни  члан Си но да  угла вном 

99 О сје дни ци  ово г Са бо ра  по сто ји  ве о ма  де та ља н за пи сни к, ко ји  је  са чу ва н у 
архи ви  УДБе  у Бе о гра ду , а ко ји  је  са ста ви о  не ко  од држа вни х орга на . За се да
ње ..., н. д., стр. 81−362.

100 Епи ско п Ва си ли је  тра жи о  је  измје ну  по сло вни ка  тј. да  се  та јно  гла са  ако  се  
при ли ко м рје ша ва ња  на че лни х пи та ња  не  по сти гне  је дно ду шно ст, на во де ћи  да  
је  збо г гла са ња  на  пре тхо дно м Са бо ру  (1953) до жи ви о  мно ге  не при ја тно сти . За
се да ње ..., н. д., стр. 295. 

101 Ве ћи но м гла со ва  13 : 5 Са бо р је  одлу чи о  да  одго ди  при зна ње  удру же ња , док 
оно  не  удо во љи  при мје дба ма  Си но да  од 16. ју на  1954. За се да ње ..., н. д., стр. 344. 

102 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 15−16.

103 За седање..., н. д., стр. 374−376.

104 Пре ма  ра зго во ру  са  све ште ни ко м Ра тко м Ра ду јко ви ће м, 17. 2. 2008. у Ба
ња лу ци . По ме ну ти  све ште ни к у ра зго во ру  са  ау то ро м ре ка о  је  да  му  је  та да шњи  
слу жбе ни к Епархије  про то  Ђо рђе  Ра ди ћ испри ча о  да  су  по  владику Василија 
до шли  ме рце де со м, за ти м шта  је  Сло бо да н Пе не зи ћКрцу н ре ка о  Пре о све ће
но м на  Ко за ри .

105 Ми о ми р Га та ло ви ћ, Вре ме  и око лно сти  избо ра  епи ско па  Ге рма на  за  па три ја
рха  Српске  пра во сла вне  цркве  1958. го ди не , Српска  те о ло ги ја  у два де се то м ве ку : 
истра жи ва чки  про бле ми  и ре зу лта ти , Збо рни к ра до ва , књ. 2, Пра во сла вни  бо го
сло вски  фа ку лте т Бе о гра д 2007, стр. 309.
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бо ра ви о  у Бе о гра ду , те  да  је  у Епа рхи ју  до ла зи о  за  ври је ме  бо жи ћни х 
и ва скршњи х пра зни ка . У овом пе ри о ду  ко нта кти  са  епи ско пи ма  ко
ји  су  би ли  у Би Х по ста ја ли  су  све  че шћи , на ро чи то  са  вла ди ка ма  Не
кта ри јем и Ва си ли је м. У то  ври је ме  би ло  је  орга ни зо ва но  је дно  пу то
ва ње  по  Бо са нско ј Кра ји ни  се кре та ра  Вје рске  ко ми си је  са  вла ди ком 
Ва си ли је м, на кон че га  је  ова  ко ми си ја  изни је ла  по зи ти вно  ми шље ње  
о ње му .106 Ме ђу ти м, држа вна  вла ст се  опет око ми ла  на  вла ди ку  Ва си
ли ја  при ли ком избо ра  но вог па три ја рха  1958. го ди не , на кон изне на
дне  смрти  па три ја рха  Ви ке нти ја . Инди ка ти вно  је  да  је  у том пе ри о ду  
до шло  до  инте нзи ви ра ња  дру гог ју го сло ве нско со вје тског су ко ба .107

У то ку  при пре ма  за  избо р но вог па три ја рха  оба вље не  су  ко нсу лта
ци је  са  пре дста вни ци ма  вла сти , ко ји  су  пре фе ри ра ли  на  одре ђе не  
ка нди да те . Та ко  је  До бри во је  Ра до са вље ви ћ, пре ма  ра ни јем до го во
ру  са  Си но до м, до ша о  8. авгу ста  у Па три ја рши ју  на  ра зго во ре  око  
избо ра  па три ја рха .108 До го во ре но  је  да  се  у то ку  да на  одржи  ко нфе
ре нци ја  и да  по том пре дста вни ци  Си но да  до ђу  у СКВП и са о пште  
име на  епи ско па  ко ји  до ла зе  у обзи р за  избо р. Истог да на  чла но ви  
Си но да  су  до шли  у Ко ми си ју  и са о пшти ли  да  по  Уста ву  СПЦ на  избо р 
има  пра во  ви ше  од 15 епи ско па . По сли је  ове  изја ве  Д. Ра до са вље
ви ћ је  одго во ри о : „Држа ва  за хте ва  да  је дан од тро ји це  ка нди да та  бу де  
епи ско п жи чки  Ге рма н, а дру га  дво ји ца  ко га  го д хо ће  Епи ско па т“.109 
Су тра да н, 9. авгу ста , одржа на  је  ко нфе ре нци ја  епи ско пâ са  пре дсје
дни ком До бри во јем Ра до са вље ви ћем и Ми ло јем Ди лпа ри ће м, се кре
та ром СКВП, у „црве но ј са ли “ Па три ја рши је . У по ме ну то ј са ли , гдје  
је  вла да ла  хла дна  и му чна  атмо сфе ра , Ра до са вље ви ћ је  ре ка о  да  је  
са ра дња  Цркве  и држа ве  по пра вље на  у по сље дњи х 5−6 го ди на , али  да  
је  одре ђе ни  кру го ви  у ино стра нству  и је дна  гру па  епи ско па  на сто је  
на ру ши ти . „Ви  сте  хте ли  ко нфли кт, ево  вам га . При хва та мо  па  ће мо  
ви де ти  ко  ће  се  по ка ја ти “. По том је  изни о  изја ву  Ђо рђа  Ко сти ћа  из 
Зво рни ка , у ко јо ј се  на во ди  да  је  вла ди ка  Ва си ли је  (Ко сти ћ) до би о  

106 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Извје шта ј о ста њу  вје рски х за је дни ца  у Би Х у 1957. го ди ни .

107 Ју го сла ви ја  је  одби ла  да  по тпи ше  у но ве мбру  1957. Де кла ра ци ју  два на е ст 
па рти ја , ко јо м се  пра кти чно  при зна ва ла  на дмо ћно ст КПСС на д ко му ни сти чки м 
па рти ја ма  дру ги х држа ва . У су шти ни , Мо скви  је  би ло  те шко  да  се  по ми ри  са  
на сто ја ње м Бро за  и ње го ви х па рти јски х „дру го ва “ да  са мо ста лно  ру ко во де  Ју го
сла ви јо м во де ћи  се  на че ло м „со пстве но г пу та  у со ци ја ли за м“, ко ји  је  не по сре
дно  охра бри ва о  дру ге  држа ве  „со ци ја ли сти чко г ла ге ра “ да  и оне  кре ну  исти м 
пу те м. М. Га та ло ви ћ, Вре ме ..., н. д., стр. 313.

108 Ра зго во р Д. Ра до са вље ви ћа  са  епи ско пи ма  опи са н је  у бро шу ри  ко ја  је  1965. 
обја вље на  у Чи ка гу  по д на сло во м Црве ни  па три ја рх Ге рма н по  ми ло сти  Ти то
во ј и во љи  Удби но ј, а по д име но м Ја бла на  Је ли ћа . У њо ј сто ји : „Д. Ра до са вље ви ћ 
до ша о  је  у Па три ја рши ју  8. 8. 1958. у пра тњи  аге на та  УДБе , и по зва вши  све  
епи ско пе  са о пшти о  им да  би  Вла да  же ље ла  вла ди ку  Ге рма на  за  па три ја рха , те  
да  је  до ша о  да  то  пи та ње  ри је ше  ка о  при ја те љи . У дво ра ни  у ко јо ј се  за сје да ло  
на ста о  је  та ја ц ко ји  је  пре ки ну о  вла ди ка  Ва си ли је  Ко сти ћ, на по ме ну вши  да  је  
пра во  цркве ни х пре дста вни ка  да  иза бе ру  ка нди да те , а избо рно  ти је ло  да  од њи х 
иза бе ре  је дно га . На ко н ово г на ста ла  је  пра ва  експло зи ја  ко ја  је  по тре сла  Па три
ја рши ју , гдје  је  Д. Ра до са вље ви ћ по че о  да  га ла ми , псу је  и при је ти  епи ско пи ма . 
По се бно  се  устре ми о  на  вла ди ку  Ва си ли ја  на зи ва ју ћи  га  гла вни м по дстре ка че м, 
ста ри м и не по ми рљи ви м не при ја те ље м ко му ни сти чко г по ре тка “. У бро шу ри  се  
да ље  на во ди  да  је  Ра до са вље ви ћ тра жи о  да  се  иза бе ре  Ге рма н за  па три ја рха , а 
да  је  у ври је ме  до к је  он са  епи ско пи ма  би о  у са ли  УДБа  врши ла  пре тре с у Па
три ја рши ји . Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 56. 

109 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 55.
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пи смо  из ино стра нства  од че тни чке  еми гра ци је  са  инстру кци ја ма  у 
ве зи  са  избо ром па три ја рха . Да ље  је  иста ка о  да  је  вла ди ка  Ва си ли је  
у свом „ро до љу бљу “, ко је  ста лно  исти че , за бо ра ви о  да  по ка же  то  пи
смо , а инстру кци је  је  на ста ви о  да  спо ро во ди . „Ва си ли је  Ко сти ћ је , 
по сма тра ју ћи  пло д са ра дње  за  за дњи х пет го ди на  до ша о  до  не ка квог 
за кљу чка  да  држа ва  не  мо же  и не  сме , па  да  за то  мо ра  да  по пу шта  и 
да  са ра ђу је  са  цркво м. Да на шња  одлу ка  то  на јбо ље  по ка зу је  – е  не
ће ш га  ма јчин си не , ка ко  ми сли ш, да на с ти  се  то  са о пшта ва . Не  ра ди  
се  ту  са мо  да  ли  ће  Ге рман би ти  па три ја рх или  не , не го  не што  дру го  
је  по  сре ди . Тре ба  држа ви  на шко ди ти , тре ба  по тре се  ство ри ти , тре ба  
ко нфли кте  на пра ви ти , тре ба  цркву  у не чи је  по ли ти чке  ци ље ве  уву
ћи  и ко ри сти ти . То  је  хте о  Ва си ли је  Ко сти ћ, то  је  хте ла  је дна  гру па  
епи ско па , то  је  да на шња  одлу ка  по ка за ла “.110 На  кра ју  је  изни о  да  је  
за хтје в Вла де  да  се  Са бо р по но во  са ста не  у то ку  да на  и да  се  спро ве де  
избо р ка нди да та  ка ко  је  то  обја вље но  и ка ко  је  тре ба ло  ура ди ти . „Мо
ли м, го спо до  епи ско пи , уко ли ко  схва та те  да  је  на ш ста в пра ви ла н, 
изво ли те  у то ку  да на шњег да на  по сту пи ти  по  пре дњем и оба ве сти те  
на с. Че ка ћу  Све ти  си но д у Са ве зно ј ко ми си ји  за  ве рска  пи та ња  да на с 
у 19 ча со ва “.111 На  Са бо ру  ко ји  је  изврши о  ка нди да ту ру 112 вла ди ка  
Ва си ли је  изни о  је  при го во р да  Ге рман не ма  ка но нског ни  уста вног 
пра ва  да  бу де  ка нди дат за  па три ја рха  је р ни је  има о  пет го ди на  ефе
кти вне  слу жбе  епа рхи јског архи је ре ја , ка ко  је  то  про пи са но  у Уста ву  
СПЦ.113 У ме ђу вре ме ну , Удба  је  пре тре сла  про сто ри је  епи ско па  Ва
си ли ја  у Па три ја рши ји . Исто вре ме но , пре тре сен је  и за пе ча ћен ње
го в стан у Ба ња лу ци , а Окру жни  су д из овог гра да  упу ти о  је  по зи в 
епи ско пу  да  се  ја ви  11. се пте мбра  у 9 ча со ва , због кри ви чног дје ла .114 
О овом вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  Си но д на во де ћи  да  се  мо ра  
вра ти ти  у Ба ња лу ку , те  да  не ће  би ти  при су тан на  избо ру  па три ја рха  
13. се пте мбра . 

Си но д је  по во дом овог слу ча ја  са зва о  сје дни цу  на  ко јо ј је  до ни о  одлу
ку 115 да  се  о овом изви је сти  До бри во је  Ра до са вље ви ћ. У ве че рњим 
ча со ви ма  те ле фо нским по зи вом епи ско п Ге рман оба ви је сти о  је  Д. 
Ра до са вље ви ћа  о ци је лом слу ча ју . Д. Ра до са вље ви ћ је  одго во ри о  да  
је  ве ћ упо знат с ти м, али  да  те  ве че ри  не  мо же  ни шта  да  ура ди , ве ћ 
да  му  се  су тра  ја ве . Епи ско па  Ге рма на  инте ре со ва ло  је  да  ли  вла ди
ка  Ва си ли је  мо же  да  оста не  у Бе о гра ду , на  шта  му  је  Ра до са вље ви ћ 
одго во ри о  да  он не  мо же  за у ста ви ти  су дску  одлу ку,  те  да  се  епи ско п 

110 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За би ље шка  са  ко нфе ре нци је  пре дсје дни ка  Са ве зне  ко
ми си је  за  вје рска  пи та ња  До бри во ја  Ра до са вље ви ћа , одржа не  у Па три ја рши ји  
СПЦ 9. 9. 1958. го ди не .

111 Исто .

112 Ка нди до ва ни  су  епи ско пи  Хри зо сто м (13 гла со ва ), Ге рма н (о са м гла со ва ) и 
Ви са ри о н (пе т гла со ва ). Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 57.

113 Дра го љу б Г. Ву рде ља , Обе згла вље на  Српска  црква , Трст, 1964, стр. 129. 

114 АСА С, Извје шта ј Епископа Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м си но ду , од 10. 
се пте мбра  1958. 

115 Чла но ви  Си но да  до ни је ли  су  је дно гла сну  одлу ку  да  ако  епи ско п Ва си ли је  
бу де  спри је че н да  уче ству је  у избо рно м Са бо ру , он се  не ће  ни  одржа ти . Епи ско п 
Ге рма н изја ви о  је  да  ће  по ву ћи  сво ју  ка нди да ту ру  ако  епи ско п Ва си ли је  бу де  
спри је че н да  уче ству је  у избо ру  но во г па три ја рха . АСАС, Извје шта ј Све то г архи
је ре јско г си но да , од 10. се пте мбра  1958.
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Ва си ли је  мо ра  ја ви ти  су ду . Овим ри је чи ма  Д. Ра до са вље ви ћ пре ки
ну о  је  те ле фо нску  ве зу . Си но д је  исти  дан са зва о  ва нре дну  сје дни
цу  Са бо ра , на  ко јо ј је  одлу че но  да  се  опет обра ти  Ра до са вље ви ћу  за  
инте рве нци ју  ко д на дле жни х орга на .116 

На кон обра ћа ња  и по сје те  Ра до са вље ви ћу , пре дсје дни к Си но да  вла ди
ка  Хри зо стом по зва о  је  епи ско па  Ва си ли ја  да  се  вра ти  у Бе о гра д и уче
ству је  у ра ду  Са бо ра .117 Три  да на  ка сни је  епи ско п Ва си ли је  вра ћен је  у 
Па три ја рши ју  и узе о  је  уче шће  у избо ру  и по свеће њу  но вог па три ја
рха.118 Убрзо  по сли је  то га  он је  по но во  уха пшен и испи ти ва н.119 Не ко
ли ко  да на  ка сни је , по сли је  избо ра  па три ја рха , вла ди ка  Ва си ли је  по
сје ти о  је  Ми ло ја  Ди лпа ри ћа  се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  
пи та ња . Том при ли ком владика се  изви ни о  и за мо ли о  да  се  има  у 
ви ду  да  он не ма  ни ка кви х зли х на мје ра , ни ти  их је  има о  при ли ком 
избо ра  но вог па три ја рха . За мо ли о  је  да  се  на  ње га  не  гле да  ка о  на  
епи ско па  ко ји  је  пре ко  избо ра  па три ја рха  хти о  да  по ре ме ти  до бре  
одно се  изме ђу  Цркве  и држа ве . Осим ово г, на ве о  је  да  су  на  ста в пре
ма  ње му  мо жда  ути ца ли  и дру ги  ра зло зи , ка о  што  су  акци ја  гра дње  
цркве  у Ба ња лу ци , при зна ње  ма ке до нске  цркве  и одно с пре ма  Удру
же њу . За  по ме ну то  пи смо  ко је  је  до би о  из ино стра нства  владика је  
ре ка о  да  га  ни је  озби љно  схва ти о  и да  је  ми сли о  да  се  ра ди  о про во
ка ци ји . На  кра ју , јо ш је дном је  за мо ли о  да  се  ње го во  изла га ње  узме  у 
обзи р, те  да  је  спре ман пре д су дом и на  сва ком мје сту  изло жи ти  
орга ни ма  вла сти  све  чи ме  ра спо ла же  да  се  увје ре  у ње го ву  испра вно
ст.120 Ме ђу ти м, у Би лте ну  ЕСЦа  у Же не ви  од 24. окто бра , пи са ло  је  
да  се  епи ско п Ва си ли је  на ла зи  у ку ћном при тво ру . За бри нут за  ње го
ву  су дби ну , па три ја рх Ге рман упу ти о  је  пи смо  епи ско пу  Ва си ли ју  да  
до ђе  у Бе о гра д. На  Па три ја рхо в по зи в владика је  одго во ри о  да  би  
ра до  до ша о , али  да  не  мо же  бе з до зво ле  орга на  ко ји  про ти в ње га  во де  
кри ви чни  по сту па к, и че сто  га  при во де  на  са слу ша ње .121 По во дом во
ђе ња  по сту пка  и за бра не  кре та ња  вла ди ке  Ва си ли ја , па три ја рх Ге
рман ра зго ва ра о  је  10. но ве мбра  са  се кре та ром Са ве зне  ко ми си је  М. 
Ди лпа ри ће м. Том при ли ком Па три ја рх је  по ка зао  пи смо  епи ско па  
Ва си ли ја  у ко ме  га  оба вје шта ва  да  би  ра до  до ша о  у Бе о гра д, али  да  не  
мо же  бе з одо бре ња  и са гла сно сти  истра жног су ди је . Да ље  је  Па три ја
рх на ве о  да  је  ве ћ упу ти о  по зи в Ва си ли ју  те  да  оче ку је  да  ће  до би ти  
до зво лу  и до ћи . На  ово  је  М. Ди лпа ри ћ ре ка о  да  Ва си ли је  мо же  да  
до ђе  у Бе о гра д, те  да  се  ја ви  ка д до ђе  и по са вје ту је  се  с њим шта  да  

116 АСАС, Одлу ка  Све то г архи је ре јско г са бо ра , од 10. се пте мбра  1958.

117 Пре дсје дни к Све то г архи је ре јско г си но да  вла ди ка  бра ни че вски  Хри зо сто м 
по сла о  је  два  пи сма  епи ско пу  Ва си ли ју . У је дно м оба вје шта ва  вла ди ку  Ва си ли ја  
о по сје ти  чла но ва  Си но да  Д. Ра до са вље ви ћу  и о ње го во м обе ћа њу  да  ће  инте рве
ни са ти  ка ко  би  и епи ско п Ва си ли је  би о  у Бе о гра ду  13. и 14. се пте мбра . У дру го м 
по зи ва  да  13. се пте мбра  у 9 ча со ва  уче ству је  у избо ру  па три ја рха  те  да  ја ви  ча с 
до ла ска  у Бе о гра д. АСАС, До сије  епи ско па  Ва си ли ја  (Ко сти ћа ). 

118 За  но во г па три ја рха  та јни м гла са ње м иза бра н је  епи ско п жи чки  Ге рма н (Ђо
ри ћ). Од 56 при су тни х чла но ва  избо рно г са бо ра  за  Ге рма на  је  гла са ло  37, за  Хри
зо сто ма  17, а Ви са ри о н ни је  до би о  ни је да н гла с. Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 57.

119 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 57.

120 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За би ље шка  ра зго во ра  епи ско па  Ва си ли ја  (Ко сти ћа ) и 
Ми ло ја  Ди лпа ри ћа  се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , од 16. се пте
мбра  1958.

121 АСАС, До си је  вла ди ке  Ва си ли ја  (Ко сти ћа ).
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ура ди  по во дом свог слу ча ја .122 На кон овог ра зго во ра  владика је  до би
о  до зво лу  и до ша о  у Бе о гра д те  се  ја ви о  у Са ве зну  ко ми си ју  за  вје рска  
пи та ња , гдје  га  је  при ми о  се кре та р М. Ди лпа ри ћ. На кон уо би ча је ног 
уво дног ра зго во ра , вла ди ка  Ва си ли је  за мо ли о  је  да  му  се  по мо гне  да  
се  ње го в слу ча ј не ка ко  око нча . На ве о  је  да  је  про ти в ње га  по кре нут 
су дски  по сту па к и да  га  истра жни  су ди ја  у Ба ња лу ци  по вре ме но  по
зи ва  на  са слу ша ње . По но во  је  иста ка о  да  ни је  има о  на мје ру  да  по ква
ри  до бре  одно се  Цркве  и држа ве  те  да  је  по гри је ши о  што  је  одржа вао  
ко нта кте  са  не ким љу ди ма  из еми гра ци је . На  кра ју  је  на ве о  да  пи смо  
ко је  је  по сла о  у Трст, у ко ме  је  тра жи о  по мо ћ за  је дан ма на сти р и ма
те ри ја л за  ма нти је  ка лу ђе ри ма , ни је  са држа ва ло  ни шта  не до зво ље
но . По сли је  свог изла га ња  М. Ди лпа ри ћ је  изни о  да  је  за  ње го в слу ча ј 
на дле жна  Вје рска  ко ми си ја  Би Х, те  да  ће  Са ве зна  ко ми си ја  инте рве
ни са ти  да  га  при ме  и са слу ша ју .123 На кон инте рве нци је  из Бе о гра да  
вла ди ка  Ва си ли је  при мљен је  2. де це мбра  1958. у Вје рску  ко ми си ју  
Би Х, а с њим су  ра зго во р во ди ли  пре дсје дни к Ко ми си је  То до  Ку рто
ви ћ и се кре та р Удбе  Во јо  Чо ло ви ћ. У ра зго во ру  су  до та кну те  три  
ства ри : истра га  ко ја  се  во ди  про ти в епи ско па  Ва си ли ја , ње го во  држа
ње  у Архи је ре јском са бо ру  и Си но ду , гдје  исту па  ка о  но си ла ц опо зи
ци је  у одно су  на  по ли ти ку  ко ју  во де  СПЦ и Па три ја рх, за тим држа ње  
владике  у Епа рхи ји , гдје  ни је  ни шта  учи ни о  да  се  са ра дња  ра зви ја . 
По ме ну ти  са го во рни ци  на гла си ли  су  да  се  ње го во  не га ти вно  држа ње  
не ће  то ле ри са ти . Вла ди ка  је  ре ка о  да  је  ли чно  ви ше  изви кан не го  
што  се  ра зли ку је  од дру ги х епи ско пâ, за тим да  је  во љан са ра ђи ва ти  
по  свим пи та њи ма , ка о  и да  ће  пре ки ну ти  одно се  са  еми гра ци јом и 
успо ста ви ти  ко нта кте  са  ло ка лним орга ни ма . До да о  је  да  ни је  ве ли
ко србин у оном свје тлу  у ко јем се  при ка зу је . Ме ђу ти м, и по ред то га  
што  је  ра зго во р тра ја о  око  три  са та , вла ди ка  Ва си ли је  ни је  до би о  ни
ка кве  су ге сти је  у ве зи  с тим ка ко  да  се  по ста ви  пре ма  ра зним пи та
њи ма . На  кра ју  ра зго во ра  ре че но  му  је  да  се  обра ти  пре дсје дни ку  
Сре ског одбо ра  у Ба ња лу ци , пре ко  ко га  ће  са зна ти  ста в држа ве  и Ко
ми си је .124 У том пе ри о ду  епи ско п Ва си ли је  би о  је  не за о би ла зна  те ма  
при ли ком су сре та  дру ги х епи ско пâ са  пре дста вни ци ма  држа ве . Та ко  
је  ње го в слу ча ј ко ме нта ри сан 13. де це мбра  1958, при ли ком по сје те  
епи ско па  зво рни чко ту зла нског Ло нги на  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје
рска  пи та ња  у Бе о гра ду .125 Спо ми њан је  и при ли ком до ла ска  Ми ло ја  
Ди лпа ри ћа  у Са ра је во . Том при ли ком То до  Ку рто ви ћ ре ка о  је  Ди
лпа ри ћу  да  би  би ло  до бро  да  по сје ти  и епи ско па  Не кта ри ја  и од ње га  
чу је  шта  је  Ва си ли је  при ча о  на кон по сје те  Ко ми си ји . По сли је  са ста
нка  у Ко ми си ји  Ди лпа ри ћ је  оти ша о  ко д епи ско па  Не кта ри ја  и, по
ре д дру ги х пи та ња  ко ја  су  опте ре ћи ва ла  одно се  држа ве  и Цркве , 
„у згре дно “ спо ме ну о  и епи ско па  Ва си ли ја . Том при ли ком вла ди ка  
Не кта ри је  ре ка о  је  да  је  до шло  до  спо ра зу ма  и да  ће  епи ско п Ва си ли

122 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За би ље шка  ра зго во ра  па три ја рха  Ге рма на  и Ми ло ја  Ди л
па ри ћа  се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , од 10. но ве мбра  1958.

123 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За би ље шка  ра зго во ра  епи ско па  Ва си ли ја  и Ми ло ја  Ди л
па ри ћа , се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , од 24. но ве мбра  1958.

124 На  кра ју  за пи сни ка  сто ји  да  је  ра зго во р би о  ошта р, те  да  је  епи ско пу  да то  
до  зна ња  да  пре ма  ње му  не ће  би ти  по пу шта ња . АБиХ, КВП, к. бр. 6, За пи сни к 
ра зго во ра  во ђе но г 2. 12. 1958. у Вје рско ј ко ми си ји  Би Х. 

125 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За пи сни к ра зго во ра  епи ско па  зво рни чко ту зла нско г 
Ло нги на  и Ми ло ја  Ди лпа ри ћа , се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња .
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је  успо ста ви ти  ко нта кте  са  пре дста вни ци ма  сре ски х одбо ра . Јо ш је  
на ве о  да  би  друг Бо би  (Д. Ра до са вље ви ћ) и друг То до  мо ра ли  да  на
сто је  да  се  ова  ства р ри је ши,  те  да  он ми сли  да  ће  се  и епи ско п Ва си
ли је  по пра ви ти. 126 На кон оба вље ни х ра зго во ра  по бо љша ни  су  одно си  
изме ђу  вла ди ке  Ва си ли ја  и пре дста вни ка  вла сти , те  је  обу ста вљен и 
кри ви чни  по сту пак про ти в ње га. 127 Ме ђу ти м, и по ре д успо ста вља ња  
до бри х одно са , вла ст је  епи ско па  Ва си ли ја  и да ље  сма тра ла  за  на јре
а кци о на рни јег архи је ре ја . Вла ст је  ко ме нта ри са ла  да  је  при ти са к на  
ње га  1958. уро ди о  пло до м, тј. до ве о  је  до  то га  да  у Са бо ру  при  рје ша
ва њу  пи та ња  ма ке до нске  цркве  вла ди ка  Ва си ли је  не  за у зи ма  ја вно  не
при ја те љске  ста во ве .128 Пи та ње  при зна ња  са мо ста лно сти  ма ке до нске  
цркве  од стра не  СПЦ би ло  је  на ме та но  не ко ли ко  пу та  епи ско пу  Ва си
ли ју  при ли ком са ста на ка  са  пре дста вни ци ма  вла сти  у 1959. го ди ни. 129 
Ре пу бли чки  орга ни  вла сти  у Би Х на во ди ли  су  да  су  у одно су  на  дру ге  
епи ско пе  би ли  не што  ма ње  за до во љни  вла ди ком Ва си ли је м, али  да  се  
ње го в одно с пре ма  орга ни ма  вла сти  ми је ња о  у смје ру  по бо љша ња . 
Ка о  при мје р по бо љша ња  одно са  на ве де на  је  по сла ни ца  епи ско па  Ва
си ли ја  ко ју  је  у окто бру  1959. упу ти о  вје рни ци ма  па ро хи ја  стро ји чке  
и гло го ва чке  у Ја њу , у ко јо ј ка же  да  им се  обра ћа  у ци љу  сре ђи ва ња  
вје рског и цркве ног жи во та . У по сла ни ци  владика је  по звао  на  са ра
дњу  са  вла сти ма , кри ти ко ва о  је  оне  ко ји  ни су  же ље ли  да  ва кци ни шу  
дје цу  или  их ни су  сла ли  у шко лу , по том оне  ко ји  су  пре ко мје рно  по
сти ли , оне  ко ји  су  се  про ти ви ли  спро во ђе њу  мје ра  ме ри ни за ци је  ова
ца  итд. По зва о  је  вје рни ке  да  по мо гну  „на ро дне  вла сти “ у по ди за њу  
пу те ва , шко ла  и во до во да , а опра вда ва о  је  и ра д пре ко  не дје ље  и пра
зни ка  ако  држа вни  орга ни  на ла жу , је р се  ра ди ло  о до бро би ти  свих.130

Успо ста вља ње  до бри х одно са  ло ка лни х и ре пу бли чки х вла сти  са  вла
ди ком Ва си ли јем (Ко сти ће м) на ста вље но  је  и по че тком ше зде се ти х 
го ди на . Уста ље не  су  че сте  и обо стра не  по сје те  владике  и пре дста
вни ка  Вје рске  ко ми си је  Би Х, што  је  да ло  до бре  ре зу лта те .131 При ли
ком ти х по сје та  ни је  се  ви ше  ра спра вља ло  о епи ско пу  Ва си ли ју , ве ћ 
о про бле ми ма  на  те ре ну . Са  но рма ли за ци јом одно са  на ста вље но  је  у 
1961, по сље дњо ј го ди ни  слу жбо ва ња  вла ди ке  Ва си ли ја  у Ба ња лу чко ј 
епа рхи ји.132 То  по ка зу је  и ку рто а зна  по сје та  вла ди ке  Ва си ли ја  но во
и за бра ном пре дсје дни ку  На ро дног одбо ра  сре за  ба ња лу чког Ра до ва
ну  Ма ки ћу .133 Исти  одбо р владика је  по сје ти о  и при ли ком свог одла
ска  из Ба ња лу ке . На кон избо ра  за  епи ско па  жи чког владика Ва си ли

126 АБиХ, КВП, к. бр. 6, За пи сни к ра зго во ра  епи ско па  да бро бо са нско г Не кта
ри ја  и Ми ло ја  Ди лпа ри ћа , се кре та ра  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , у Са
ра је ву  17. де це мбра  1958.

127 АБиХ, КВП, к. бр. 7, Извје шта ј о ста њу  вје рски х за је дни ца  и ра ду  Ко ми си је  
за  вје рска  пи та ња  Би Х у 1958.

128 АБиХ, КВП, к. бр. 7, Сте но гра фске  би ље шке  са  са ста нка  Вје рске  ко ми си је  
одржа но г у Са ра је ву  10. фе бру а ра  1959.

129 АБиХ, КВП, к. бр. 8, За би ље шке  са  ра зго во ра  во ђе ни х 9. и 25. ма ја  1959. 
изме ђу  епи ско па  Ва си ли ја  и Ни ко ле  По по ви ћа , се кре та ра  Вје рске  ко ми си је  Би Х. 

130 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 61−62.

131 АБиХ, КВП, к. бр. 9, Извје шта ј Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Би Х за  1960. го ди ну . 

132 АБиХ, КВП, к. бр. 16, За кљу чци  са  про ши ре не  сје дни це  Ко ми си је  за  вје рска  
пи та ња  Би Х, од 16. ма ја  1962.

133 По ли ти ка , 27. 2. 1961.
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је  (Ко сти ћ) до ша о  је  у опро шта јну  по сје ту  по ме ну том одбо ру  2. ју на  
1961. и том при ли ком при ми о  га  је  по тпре дсје дни к Одбо ра  Ми ло ра д 
По по ви ћ.134 

ПО ЛО ЖА Ј СВЕ ШТЕ НСТВА  НА КОН 1953. ГО ДИ НЕ 

Бе з обзи ра  на  то  што  је  до шло  до  уна пре ђе ња  одно са  на  ви шем ни
воу , и на кон 1953. све ште нство  Епа рхи је  ба ња лу чке  има ло  је  про
бле ма  са  ло ка лним и ре пу бли чким вла сти ма . Све ште ни ци  су  и да ље  
би ли  ка жња ва ни  и оме та ни  у сво јим па ро хи јским ду жно сти ма .

Због ка жња ва ња  све ште ни ка  Ла зе  Ђу ка но ви ћа , ко ји  је  изврши о  обре д 
на  се о ском гро бљу  бе з пре тхо дне  до зво ле  на дле жни х вла сти , епи
ско п Ва си ли је  пи са о  је  Си но ду  4. ма рта  1954. Си но д се  обра ти о  Са
ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  тра же ћи  од ње  ту ма че ње  чл. 13 ст. 
1 За ко на  о пра вном по ло жа ју  вје рски х за је дни ца , ко ји  се  одно си  на  
врше ње  обре да  ван цркве .135 

Слу ча ј ка жња ва ња  све ште ни ка  за  оба вља ње  вје рски х обре да  до го
дио  се  и у Мрко њи ћ Гра ду . На и ме , па ро х мрко њи ћки  Са во  Трку љи ћ 
ка жњен је  но вча ном ка зном у изно су  од 10.000 ди на ра  што  је  при
ли ком но ше ња  бо го ја вље нске  во ди це  19. и 20. ја ну а ра  1955. узи
ма о  на ми рни це  од вје рни ка . Осим ње га , Су ди ја  за  пре крша је  сре за  
мрко њи ћког ка зни о  је  но вча ном ка зном у изно су  од 4.000 ди на ра  и 
цркве ног по јца  Јо ву  Шу нки ћа , што  је  иша о  са  по ме ну тим све ште ни
ком и ску пља о  при ло ге .136 По во дом овог слу ча ја  вла ди ка  Ва си ли је  
пи са о  је  Си но ду , ко ји  се  обра ти о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи
та ња . Ова  ко ми си ја  слу ча ј је  про сли је ди ла  Бо са нско хе рце го ва чко ј 
ко ми си ји  тра же ћи  извје шта ј о ци је лом слу ча ју .137 Исто ј ко ми си ји  
обра ти о  се  владика мо лбом да  инте рве ни ше  ко д Се кре та ри ја та  за  
уну тра шње  по сло ве  Би Х да  по ду чи  по дре ђе не  орга не  ка ко  при ма ње  
на гра де  за  изврше ни  вје рски  обре д ни је  ску пља ње  при ло га .138 По во
дом ка жња ва ња  све ште ни ка  вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  Си но ду  18. 
ма рта  1955. го ди не . Осим пре тхо дног слу ча ја  владика на во ди  да  је  и 
све ште ни к Андри ја  Ра и че ви ћ ка жњен од стра не  су ди је  за  пре крша
је  у Бо са нском Но вом ка зном од 10.000 ди на ра . Да ље  се  на во ди  да  
је  пре дсје дни к НОО у Ра ке ли ћи ма  ре ка о  та мо шњем па ро ху  Ду ша ну  
Ту би ну  да  не  сми је  ко ли ма  да  иде  у во ди цу . Ова кву  за бра ну  до ни о  је  
и пре дсје дни к општи нског одбо ра  Че ли на ц. На  кра ју , владика исти
че  да  је  на гра да  у на ту ри  за  осве ће ње  до ма  бо го ја вље нском во ди цом 
пре дста вља ла  уви је к, па  и та да , ве ћи  ди о  па ро хи јски х го ди шњи х 
при хо да .139 

134 Исто , 3. 6. 1961.

135 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1172.

136 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Рје ше ње  Су ди је  за  пре крша је  НО  сре за  мрко њи ћко г, од 
29. ја ну а ра  1955.

137 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Пре дста вка  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Вје
рско ј ко ми си ји  Би Х, од 15. фе бру ра  1955.

138 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Мо лба  епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 4. 
фе бру а ра  1955.

139 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Пре дста вка  Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми
си ји  за  вје рска  пи та ња , од 29. ма рта  1955.
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Но вча ном ка зном због ску пља ња  жи во тни х на ми рни ца  би о  је  ка жњен 
и све ште ни к Јо ван Уле ти ло ви ћ из срба чке  па ро хи је . Ње га  је  Су ди ја  
за  пре крша је  НО гра да  Ба ња лу ка  ка зни о  но вча ном ка зном од 3.000 
ди на ра , је р је  ко ли ма  ску пља о  жи то  у се лу  При је бље зи .140 На  ово  рје
ше ње  све ште ни к је  уло жи о  жа лбу  Ви је ћу  за  пре крша је  Би Х тра же ћи  
ње го во  по ни ште ње. 141 О овом слу ча ју  вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  
Си но д и за мо ли о  да  се  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  до ста ви  
мо лба  за  обу ста вља ње  ова кви х по сту па ка.142 

О одржа ва њу  ли ти ја  и дру ги х вје рски х обре да  ван цркве  ра спра вља
ло  се  на  сје дни ци  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  одржа не  11. 
окто бра  1954. го ди не . На  њо ј је  за кљу че но  да  се  за  ова кве  ра дње  мо
ра  тра жи ти  до зво ла  од се кре та ри ја тâ уну тра шњи х по сло ва  на ро дни х 
одбо ра.143 

Због за бра не  све ће ња  во ди це  у до мо ви ма  од стра не  на че лни ка  Се
кре та ри ја та  за  уну тра шње  по сло ве  СНО При је до р, све ште ни ци  овог 
сре за  обра ти ли  су  се  жа лбом Вје рско ј ко ми си ји  Би Х. О све ће њу  во
ди це  бе з до зво ле  на дле жног се кре та ри ја та  ра спра вља ла  је  Бо са нско
хе рце го ва чка  ко ми си ја  на  сје дни ци  одржа но ј 1. ја ну а ра  1955. го ди
не . На кон ра спра ве  за кљу че но  је  да  се  оста не  при  по сто је ћо ј пра кси , 
до к се  ово  пи та ње  не  ри је ши  бли жим про пи си ма  у скло пу  За ко на  о 
вје рским за је дни ца ма .144 

С обзи ром на  то  да  је  оме та ње  и за бра њи ва ње  ра зни х све ште но ра
дњи  у па ро хи ја ма  би ло  то ли ко  че сто , Си но д је  то  пи та ње  ста ви о  на  
дне вни  ре д сје дни ца  Са бо ра  1955. го ди не . На кон за врше тка  ра да  Са
бо ра , Си но д се  22. ју ла  обра ти о  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња  
на во де ћи  да  је  изгре да  зна тно  ма ње , али  да  се  и да ље  до га ђа ју . На  
кра ју , Си но д мо ли  ову  ко ми си ју  да  се  откло не  и спри је че  сви  они  по
сту пци  ко ји  оме та ју  ра д пре дста вни ка  Цркве .145

Инте ре са нтно  је  на по ме ну ти  да  се  по во дом оду зи ма ња  жи во тни х на
ми рни ца  жа ли о  и све ште ни к Ни ки фо р Ку ка вчи ћ, па ро х ку ку љски , 
ко ји  је  би о  на јви ше  при во ђен и осу ђе н.146 Он се  Удру же њу  пра во сла

140 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Рје ше ње  су ди је  за  пре крша је  НО  гра да  Ба ња лу ка , од 19. 
фе бру а ра  1955.

141 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Жа лба  све ште ни ка  Јо ва на  Уле ти ло ви ћа  Ви је ћу  за  пре
крша је  Би Х, од 1. апри ла  1955.

142 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Извје шта ј Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми
си ји  за  вје рска  пи та ња , од 27. апри ла  1955.

143 АБиХ, КВП, к. бр. 4, За пи сни к сје дни це  Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , 
од 11. окто бра  1954.

144 АБиХ, КВП, к. бр. 4, За пи сни к сје дни це  Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Би Х, од 
18. ја ну а ра  1955.

145 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1113.

146 Све ште ни к Ни ки фо р Ку ка вчи ћ осуђен је на 18 година затвора 1949. године. 
Иза ша о  је  из за тво ра  за хва љу ју ћи  Moши  Пи ја ди , ко ји  је  при ли ко м по сје те  за тво
ру  у Зе ни ци  слу ча јно  сту пи о  у ра зго во р са  њи м, на ко н че га  је  на ре ди о  да  се  пу
сти  из за тво ра . Ка сни је  је  про то  Ку ка вчи ћ испри ча о  те жа ку  Ста нку  Ша ри ћу  из 
Но жи чко г ка ко  му  је  при ли ко м издржа ва ња  ка зне  би ло  на јте же  ка д је  мо ра о  да  
ву че  плу го ве  и брна че . По ме ну ти  те жа к пре ни о  је  сво ја  сје ћа ња  по во до м то г ра
зго во ра  Крста ну  Ду бра вцу , та да шње м па ро ху  у Но жи чко м, а са да  ре бро ва чко м 
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вног све ште нства  Би Х обра ти о  жа лбо м, у ко јо ј је  на ве о  да  су  му  орга
ни  ми ли ци је  из Но ве  То по ле  оду зе ли  ку ку ру з, пше ни цу  и па су љ, ко је  
је  до би о  од па ро хи ја на  при ли ком све ће ња  до мо ва  бо го ја вље нском 
во ди цо м.147 Уз жа лбу , про то  Ку ка вчи ћ при ло жио  је  и за пи сни к о оду
зе тим на ми рни ци ма . По во дом овог слу ча ја  Удру же ње  се  обра ти ло  
Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, са  мо лбом за  инте рве нци ју  по  њи хо вом ми
шље њу  о опра вда но ј жа лби  све ште ни ка  Ни ки фо ра  Ку ка вчи ћа .148 

Осим оду зи ма ња  на ми рни ца  и но вча ни х ка зни , све ште ни ци  су  би ли  
ка жња ва ни  и за тво рским ка зна ма . Та ко  је  све ште ни к Пе та р Жи вко
ви ћ из Со ко ло ва  ко д Кљу ча  би о  ка жњен за тво рском ка зном у тра ја њу  
од 30 да на . Су ди ја  за  пре крша је  НО сре за  При је до р изре ка о  је  ову  
ка зну  за то  што  се  по ме ну ти  све ште ни к 6. ма рта  1956. у ку ћи  Пе ре  
Ла ти но ви ћа  по на ша о  на  дрза к на чин ври је ђа ју ћи  при су тне  чла но
ве  Са ве за  ко му ни ста .149 По во дом ова квог рје ше ња  све ште ни к Пе та р 
Жи вко ви ћ жа ли о  се  Ви је ћу  за  пре крша је  Би Х, са  при је дло гом да  се  
по ни шти  рје ше ње  или  да  се  одре ди  дру ги  сре ски  су ди ја  за  пре крша је  
ко ји  би  про ве о  но ви  по сту пак.150 Ме ђу ти м, ка ко  жа лбе  ни су  усли ше
не , про то  Пе та р Жи вко ви ћ ли шен је  сло бо де  20. де це мбра  1956, а 
за тво рску  ка зну  издржа ва о  је  у При је до ру .

Због за тва ра ња  овог све ште ни ка  епи ско п Ва си ли је  пи са о  је  Вла ди  
Ше грту , пре дсје дни ку  Вје рске  ко ми си је  Бо сне  и Хе рце го ви не . У свом 
обра ћа њу  владика је  на ве о  да  не ма  ни шта  про ти в да  ова ј све ште ни к 
издржи  ка зну , али  да  ти х мје се ц да на  за тво ра  не  бу де  ба ш око  Бо жи ћа  
и оста ли х пра во сла вни х пра зни ка . Јо ш је  иста ка о  да  је  про то  Жи вко
ви ћ ло шег здра вља,  те  да  би  због то га  би ло  бо ље  да  ка зну  издржа ва  ка д 
до ђу  то пли ји  да ни .151 На  ово  пи смо  Вла до  Ше грт одго во ри о  је  да  би  
сва ка  инте рве нци ја  би ла  бе спре дме тна , је р се  за по че то  издржа ва ње  
ка зне  не  мо же  пре ки ну ти .152 На  за тво рску  ка зну  у тра ја њу  од ше ст мје
се ци  би о  је  осу ђен све ште ни к Љу би ша  Ди ни ћ из Бо са нске  Кру пе . Због 
ова ко  ве ли ке  ка зне  по ме ну ти  све ште ни к обра ти о  се  Извршном ви је ћу  
Би Х мо лбом за  по ми ло ва ње  или  да  се  ка зна  за ми је ни  бла жо м.153

па ро ху  у Ба ња лу ци . Ра зго во р ау то ра  са  све ште ни ко м Крста но м Ду бра вце м во
ђе н, 16. 12. 2007. у Ба ња лу ци . Опширније видјети у: Драган Шућур, Бањалучка 
епархија за вријеме епископа др Василија (Костића), 1947–1961, Бањалука 2009, 
стр. 52–53, 55–57. 

147 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Жа лба  све ште ни ка  Ни ки фо ра  Ку ка вчи ћа  удру же њу  
пра во сла вно г све ште нства  Би Х, од 23. ма ја  1956.

148 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Мо лба  удру же ња  пра во сла вно г све ште нства  Би Х Вје
рско ј ко ми си ји  Би Х, од 23. ма ја  1956.

149 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Рје ше ње  су ди је  за  пре крша је  НО  сре за  При је до р, од 7. 
авгу ста  1956.

150 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Жа лба  све ште ни ка  Пе тра  Жи вко ви ћа  Ви је ћу  за  пре
крша је  Би Х, од 27. авгу ста  1956.

151 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи смо  епи ско па  Ва си ли ја  Вла ди  Ше грту , пре дсје дни ку  
Вје рске  ко ми си је  Би Х, од 31. де це мбра  1956. 

152 АБиХ, КВП, к. бр. 5, одго во р Вла де  Ше грта , пре дсје дни ка  Вје рске  ко ми си је  
Би Х, епи ско пу  Ва си ли ју , од 16. ја ну а ра  1957.

153 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Мо лба  све ште ни ка  Љу би ше  Ди ни ћа  Извршно м ви је ћу  
Би Х, од 8. апри ла  1958.
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За  ра зли ку  од пре тхо дни х све ште ни ка , па ро х у Вре ли ма  Сла во љу б 
Па нти ћ про ша о  је  са мо  са  усме ном опо ме но м. Ње му  су  мје сни  фун
кци о не ри  из Ца зи на  са о пшти ли  да  убу ду ће  не  сми је  са  со бом да  во ди  
чо вје ка  у ци љу  ску пља ња  на гра де  у на ту ри  за  оба вље ни  обре д, ва ћ да  
то  ра ди  сâм. Јо ш су  му  на ве ли  да  је  то  у не ку  ру ку  изра бљи ва ње  и да  
је  то  у со ци ја ли сти чко ј држа ви  не при сто јно .154 

По во дом уче ста ли х инци де на та  ко је  су  има ли  све ште ни ци  Епа рхи је , 
вла ди ка  Ва си ли је  обра ћа о  се  не ко ли ко  пу та  Вје рско ј ко ми си ји  Бо
сне  и Хе рце го ви не . Та ко  се  обра ти о  ово ј ко ми си ји  13. авгу ста  1956, 
по во дом про тје ри ва ња  све ште ни ка  Ми ло са ва  Ма рја но ви ћа , па ро ха  
бо са нско ко ста јни чко г, на  Пе тро вдан (12. ју ла ) из се ла  Стри го ве , гдје  
се  одржа ва о  ве ли ки  збо р. На  исти  дан про тје ран је  и све ште ни к Не
бо јша  Ко нди ћ у се лу  Ма ри ћка , а ми ли ци ја  је  21. ју ла  по сли је  слу жбе  
при тво ри ла  све ште ни ка  Љу би шу  Ди ни ћа .155 По во дом инци де на та  у 
1957. го ди ни  владика је  14. ма ја  пи са о  исто ј ко ми си ји . У свом обра
ћа њу  вла ди ка  Ва си ли је  на во ди  да  је  по ме ну ти  све ште ни к Ми ло са в 
Ма рја но ви ћ би о  опља чкан 4. апри ла , ка д су  му  не по зна та  ли ца  упа ла  
у спа ва ћу  со бу  и одни је ла  но ва ц, до ку ме нта , џе пни  сат и два  ка пу та . 
На ве о  је  и изгре де  у Ске нде р Ва ку фу  (да на шњем Кне же ву ) про ти в 
цркве  и све ште ни ка  Ра тка  Гра хо вца .156 Због фи зи чког на па да  гру пе  
љу ди , ма лтре ти ра ња  и при во ђе ња  све ште ни ка  Љу би ше  Ди ни ћа  3. ју
на , владика се  опет обра ти о  Вје рско ј ко ми си ји  Бо сне  и Хе рце го ви
не.157 Ова ј је  све ште ни к у Ду бо ви ку  27. ју на  би о  ври је ђан од стра не  
Јо ва на  Ра да ко ви ћа , слу жбе ни ка  За дру жног са ве за  из Би ха ћа , ри је чи
ма  да  „на ро д не ће  по по ве , да  се  чла но ви  со ци ја ли сти чког са ве за  бо ре  
про ти в ре ли ги је  и по по ва “. 

На па ди  на  све ште ни ка  Ди ни ћа  ни су  пре ста ја ли , па  је  та ко  4. ју ла  по  
ње га  у Ли пни к гдје  је  би о , до шла  ми ли ци ја  око  20 ча со ва  и одве ла  га  
у пра вцу  Ја се ни ца , уда ље ни х 35 км. Из Ја се ни ца  је , на кон са слу ша ња  
и гру бог одно са  ко ма нди ра  по ли ци је , спро ве ден у Бо са нску  Кру пу , 
гдје  је  смје штен у за тво р и на кон са слу ша ња  пу ште н.158 

Сре ски  су ди ја  за  пре крша је  у Ба ња лу ци  ка зни о  је  све ште ни ка  Или
ју  Јо ва но ви ћа , па ро ха  у Бо са нско ј Гра ди шци , због при ма ња  и но ше
ња  ба дња ка , 1957, тј. због оба вља ња  не при ја вље ног вје рског обре да . 
По во дом овог све ште ни к се  жа ли о  Ви је ћу  за  пре крша је  у Са ра је ву  
на во де ћи  да  но ше ње  ба дња ка  ни је  ве за но  за  вје рски  обре д у ко јем 
је  по тре бан све ште ни к, ве ћ да  је  то  пра ста ри  оби ча ј ко ји  су  пра во
сла вни  Срби  врши ли  сто ти на ма  го ди на . На  кра ју  је  иста ка о  да  ни је  
у мо гу ћно сти  да  спри је чи  одржа ва ње  вје рски х оби ча ја , ни ти  је  на  то  
по зва н, па  је  пре дло жи о  да  се  до не се но  рје ше ње  по ни шти. 159 

154 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1178.

155 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 13. авгу ста  1956.

156 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 14. ма ја  1957.

157 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 19. ју ла  1957.

158 АЕБЛ, ф. бр. 7, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје
рска  пи та ња , од 21. авгу ста  1957.

159 АЕБЛ, ф. бр. 7, Жа лба  све ште ни ка  Или је  Јо ва но ви ћа  Ви је ћу  за  пре крша је  
Би Х, од 26. ма ја  1957.
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Због про бле ма  са  Ми ло шем Ђу ки ће м, ми ли ци о не ром из Бо са нског 
Ко ба ша , све ште ни к Андри ја  Ра и че ви ћ жа ли о  се  пре дсје дни ку  ре пу
бли ке  Бо сне  и Хе рце го ви не .160 Ње го ву  жа лбу  Вје рска  ко ми си ја  Би Х 
про сли је ди ла  је  Се кре та ри ја ту  уну тра шњи х по сло ва  сре за  Ба ња лу ка  
да  про вје ри  на во де  жа лбе , те  да  до ста ви  извје шта ј.161 На кон до ста
вље ног извје шта ја , Ко ми си ја  је  одго во ри ла  све ште ни ку  да  на во ди  у 
жа лби  не  одго ва ра ју  исти ни , за тим да  је  ви ше  пу та  чи ни о  ра зне  пре
крша је , због че га  је  би о  ка жњен пет пу та .162 

Ве ћ ка жња ва ни  све ште ни к Ни ко ла  Си њке ви ћ има о  је  не при ли ка  и 
на  па ро хи ји  у Ши по ву . На и ме , ње га  је  Че до  Кља ји ћ, пе нзи о не р из 
Ја јца , фи зи чки  на па о  29. се пте мбра  1960, прво  у ста ни чном би фе у , 
а онда  и у во зу  ко јим је  пу то ва о . О овом на па ду  све ште ни к је  изви је
сти о  вла ди ку  Ва си ли ја , ко ји  се  обра ти о  Си но ду  да  инте рве ни ше  ко д 
држа вни х орга на .163 Вла ди ка  је  изви је сти о  Вје рску  ко ми си ју  Бо сне  и 
Хе рце го ви не  и за мо ли о  да  и она  инте рве ни ше .164 

Осим све ште ни ка , не при ли ка  са  вла сти ма  има ли  су  и цркве ни  одбор
ни ци . Та ко  је  4. се пте мбра  1956, због одржа ва ња  сје дни ца  Цркве ног 
одбо ра , на  са слу ша ње  ко д су ди је  за  пре крша је  општи не  Хрва ћа ни  
би о  по зван Ми рко  Са ма ц, пре дсје дни к Цркве не  општи не  у По то ча
ни ма . При је  са слу ша ња  су ди ја  се  пре ма  ње му  одно си о  врло  гру бо  
псу ју ћи  и ври је ђа ју ћи  све ти њу , а за тим је  изнио  ста в да  се  сје дни
це  ни су  смје ле  одржа ва ти , је р одбо р ни је  би о  при ја вље н.165 По во дом 
овог слу ча ја  вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х на
во де ћи  да  је  ово  први  слу ча ј у Епа рхи ји  да  се  пре дсје дни к цркве не  
општи не  по зи ва  ко д су ди је  на  одго во рно ст због одржа ва ња  сје дни
ца  цркве но о пшти нског ти је ла. 166 Уста ље ном про це ду ром владика се  
обра ти о  Си но ду , а он Са ве зно ј ко ми си ји , ко ја  је  слу ча ј про сли је ди ла  
Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, са  мо лбом да  испи та  ци је ли  слу ча ј и до ста ви  
ре зу лта те  истра ге.167 У одго во ру  Бо са нско хе рце го ва чке  ко ми си је , од 
11. апри ла  1957, на ве де но  је  да  би  при ја вљи ва ње  та кви х одбо ра  би
ло  си тни ча ре ње  те  да  се  су ди ја  одно си о  не ко ре ктно  пре ма  цркве ном 
одбо рни ку .168

160 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Жа лба  све ште ни ка  Андри је  Ра и че ви ћа  пре дсје дни ку  
ре пу бли ке  Би Х, од 23. но ве мбра  1958.

161 АБиХ, КВП, к. бр. 6, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Се кре та ри ја ту  уну тра
шњи х по сло ва  сре за  Ба ња лу ка , од 12. де це мбра  1958. 

162 АБиХ, КВП, к. бр. 7, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х све ште ни ку  Андри ји  Ра и
че ви ћу , од 13. ју ла  1959.

163 АБиХ, КВП, к. бр. 9, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  
за  вје рска  пи та ња , од 12. окто бра  1960. 

164 АБиХ, КВП, к. бр. 9, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 11. окто бра  1960.

165 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи сме но  обра ћа ње  СПЦО  у По то ча ни ма  Цркве но м су
ду  Епархије , од 16. се пте мбра  1956. 

166 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Жа лба  епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х.

167 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Вје рско ј ко
ми си ји  Би Х, од 15. но ве мбра  1956.

168 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1118.
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Не при ли ка  са  орга ни ма  вла сти  има ли  су  све ште ни ци  при ли ком 
оба вља ња  вје рски х обре да  крште ња , вје нча ња  и по љски х мо ли та ва . 
Крште ње  дје це  оме та ли  су , по ре д држа вни х вла сти , и ма ти ча ри . Та
ка в слу ча ј до го ди о  се  у се лу  Бре зи ча ни , па  се  Цркве ни  су д Епа рхи је  
жа ли о  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, ко ја  је  инте рве ни са ла  ра ди  откла ња ња  
ови х сме тњи .169 Ме ђу ти м, вла ст је  за бра њи ва ла  гру пно  крште ње  дје це  
у при ва тним ку ћа ма . Због то га  је  Цркве ни  су д 4. ма рта  1956. упу ти о  
жа лбу  Бо са нско хе рце го ва чко ј ко ми си ји . У одго во ру  ове  ко ми си је  на
ве де но  је  да  оку пља ње  ви ше  ро ди те ља  са  дје цом и ку мо ви ма  у је дном 
при ва тном до му  до би ја  оби ље жје  ја вног ску па . Та кво  оби ље жје  ве же  
се  за  по ро ди чно  сла вље  је р је  изван цркве , у при ва тном до му , гдје  
при су тни  ни су  ве за ни  ре ли ги о зним обзи ри ма , ка о  у цркви . На  кра ју  
сто ји  да  За кон о пре крша ји ма  ја вног ре да  и ми ра  не  до зво ља ва  не
при ја вље не  ја вне  ску по ве , чи ме  се  мо же  сма тра ти  и гру пно  крште ње  
дје це .170 По во дом за бра не  гру пног крште ња  дје це  у при ва тном до му  
па ро ху  мрко њи ћко м, епи ско п Ва си ли је  пи са о  је  Си но ду,  на во де ћи  да  
је  ова ј све ште ни к за тра жи о  до зво лу  да  пре ко  зи ме  кршта ва  дје цу  у 
при ва тно ј ку ћи  у бли зи ни  цркве  у Гу сто ва ра ма . На ве о  је  да  су  орга ни  
уну тра шњи х по сло ва  сре за  Ја јце  одби ли  да  да ју  до зво лу , што  је  по
тврди о  и Ре пу бли чки  се кре та ри ја т. На  кра ју , владика мо ли  Си но д да  
се  обра ти  Са ве зно ј ко ми си ји  да  испу ни  да то  обе ћа ње  и изда  пре по ру
ку  на ро дним одбо ри ма  сре зо ва  да  изда ју  одо бре ња  за  крште ње  ви ше  
дје це  у је дном до му .171 Си но д је  ова ј извје шта ј до ста ви о  Са ве зно ј ко
ми си ји  за  вје рска  пи та ња , с мо лбом за  инте рве нци ју  ко д сре ски х вла
сти  да  изда ју  па ро хи јским све ште ни ци ма  до зво лу  за  гру пно  крште ње  
дје це  ка д им се  обра те , а на ро чи то  у зи мским да ни ма .172 Ко ми си ја  
је  про сли је ди ла  ова ј пре дмет Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, с мо лбом да  
испи та  ста ње  ства ри  те  да  до ста ви  извје шта ј са  ми шље ње м.173

Осим ови х за бра на , сре ске  вла сти  за бра њи ва ле  су  и ску пља ње  при
ло га  за  обно ву  по ру ше ни х црка ва . Та ка в при мје р по ка зу је  слу ча ј из 
се ла  До брљин ко д Бо са нског Но во г. На и ме , црква  у овом мје сту  би ла  
је  дје ли ми чно  оште ће на , па  се  Цркве на  општи на  об ра  ти ла  мо лбом 
НО сре за  При је до р да  јо ј изда  до зво лу  за  при ку пља ње  при ло га  и за  
обно ву . Ка ко  по ме ну ти  одбо р ни је  изда о  до зво лу  ни  за  по пра вку  ни  
за  при ку пља ње  при ло га , Цркве ни  су д Епа рхи је  обра ти о  се  Вје рско ј 
ко ми си ји  Би Х за  инте рве нци ју .174

Ло ка лне  вла сти  за бра њи ва ле  су  и врше ња  по љски х мо ли та ва . На  те
ри то ри ји  општи не  Ба ра ћи  ко д Мрко њи ћ Гра да  че сто  је  до ла зи ло  до  

169 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Цркве но м су ду  Епархије , 
од 10. ма ја  1954.

170 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Цркве но м су ду  Епархије , 
од 10. ма ја  1954.

171 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Све то м архи је ре јско м 
си но ду , од 24. ма ја  1956.

172 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  
за  вје рска  пи та ња , од 29. ма ја  1956. 

173 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Вје рско ј ко
ми си ји  Би Х, од 9. ју ла  1956.

174 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Мо лба  Цркве но г су да  Епархије  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 16. авгу ста  1956.
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изгре да  про ти в све ште ни х ли ца  и врше ња  вје рски х обре да . Та ко  је  у 
оба вља њу  жи тни х мо ли та ва  би о  спри је чен све ште ни к Уро ш Ко зо ма
ра , па ро х из Пе цке . Ње га  је  на  дан оба вља ња  ових мо ли та ва  у се лу  
По дго рју  по зва о  на  ра зго во р Го јко  Уби па ри п, пре дсје дни к НО у Ба
ра ћи ма , и за бра ни о  му  да  оба вља  по љске  мо ли тве . Због ове  за бра не  
вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х са  мо лбом да  се  
Го јку  Уби па ри пу  скре не  па жња  да  не  оме та  ра д све ште ни ка .175 На кон 
инте рве нци је  ко д на дле жни х орга на  по ме ну та  ко ми си ја  оба ви је сти
ла  је  Цркве ни  су д да  не ма  ни ка кви х сме тњи  за  ра д та мо шњег па ро ха , 
уко ли ко  дје лу је  у ду ху  за ко нски х про пи са . На  кра ју  се  исти че  ка ко  
убу ду ће  не ће  би ти  ни ка кви х сме тњи , те  да  и па ро ху  тре ба  скре ну ти  
па жњу  на  ко нта кт са  ло ка лним вла сти ма .176 Ме ђу ти м, про бле ма  са  
по ме ну тим пре дсје дни ком општи не  има о  је  и Ни ко дим Ча ви ћ, но во
по ста вље ни  све ште ни к па ро хи је  у Пе цко ј. И ње га  је  Го јко  Уби па ри п 
по зва о  на  ра зго во р те  му  са о пшти о  да  ће  би ти  по зван на  одго во рно ст 
због одржа ва ња  жи тни х мо ли та ва  у гро бљи ма  и да  не  сми је  држа
ти  жи тне  мо ли тве  та мо  гдје  оне  ни су  држа не  по сље дњи х го ди на . На  
кра ју  ра зго во ра  на гла си о  је : „Ми  не ће мо  до зво ли ти  да  се  обна вља  
оно  што  смо  ми  за  ври је ме  овог ра та  уки ну ли , и за то  те  опо ми ње мо  
је р не  би  би о  ре д да  се  сва ђа мо  и да  ми  пре ду зи ма мо  дру ге  мје ре “.177 
По во дом уче ста ли х про бле ма  са  овим пре дсје дни ком вла ди ка  Ва си
ли је  обра ти о  се  На ро дном одбо ру  сре за  Ја јце  и Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х. У свом обра ћа њу  владика је  изра зи о  на ду  да  ће  Ко ми си ја  на ћи  
на чи на  за  спре ча ва ње  са мо во ље  по је ди на ца,  те  да  ће  се  За кон ту ма
чи ти  и при мје њи ва ти  сву да  по дје дна ко.178 Ме ђу ти м, ка ко  је  и на кон 
овог обра ћа ња  Го јко  Уби па ри п за бра ни о  жи тне  мо ли тве  у па ро хи ји  
Ба ра ћи ма , вла ди ка  Ва си ли је  оба ви је сти о  је  те ле гра мом Вје рску  ко
ми си ју  Би Х. На  пре тхо дну  пре дста вку  и на  те ле грам Ко ми си ја  је  по
сла ла  до пи с, у ко јем је  оба ви је сти ла  владику  да  је  одма х ре а го ва ла  
ко д на дле жни х орга на  те  да  је  за бра на  ски ну та .179 Ме ђу ти м, и на кон 
овог до пи са  по ме ну ти  Го јко  Уби па ри п исту па о  је  про ти в све ште ни
ка  на  ко нфе ре нци ја ма  у мје сти ма  До ња  Пе цка , Ја се но ви  По то ци  и 
Ме дна . Та ко  је  на  ко нфе ре нци ји  у До њо ј Пе цко ј, осим све ште ни ка , 
на па о  и цркве ног по слу жи те ља  Ма рка  То до ро ви ћа,  при је те ћи  му  да  
ће  га  за тво ри ти  што  иде  са  све ште ни ко м. Због ови х исту па  вла ди ка  
Ва си ли је  опет се  обра ти о  Вје рско ј ко ми си ји  да  упо зо ри  на  ста в Го јка  
Уби па ри па  пре ма  Цркви  на  те ри то ри ји  НОО Ба ра ћи  ка ко  би  се  ство
ри ла  по дно шљи ва  атмо сфе ра  у том ди је лу  Епа рхи је .180 Про бле ма  је  
има о  и све ште ни к Ни ко ла  Си њке ви ћ, ка о  адми ни стра то р ге рзо вске  

175 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Мо лба  епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 
16. ма ја  1957.

176 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Цркве но м су ду  Епархије , 
од 21. но ве мбра  1957.

177 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Жа лба  Цркве но г су да  Епархије  На ро дно м одбо ру  сре за  
Ја јце , од 17. ма ја  1958.

178 АБиХ, КВП, к. бр. 6, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 
20. ма ја  1958. 

179 АБиХ, КВП, к. бр. 6, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х епи ско пу  Ва си ли ју , од 30. 
ма ја  1958.

180 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 6. ју на  1958.
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па ро хи је . Он је  би о  спри је чен да  оба ви  жи тне  мо ли тве  на  гро бљу  у 
Дра гњи ћ По до ви ма , је р му  је  Осто ја  Кне же ви ћ, одбо рни к из тог мје
ста , на ре ди о  да  на пу сти  Дра гњи ће , што  је  про то  Си њке ви ћ и ура ди о . 
Због испа да  Го јка  Уби па ри па , Осто је  Кне же ви ћа  и дру ги х, епи ско п 
Ва си ли је  обра ћа о  се  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х и тра жи о  од ње  да  инте р
ве ни ше .181 

Осим про бле ма  са  пре дста вни ци ма  ло ка лни х вла сти  из мрко њи ћког 
сре за , би ло  је  сли чни х не при ли ка  и у при је до рском сре зу . На и ме , мје
шта ни  за се о ка  Го рња  Ма ри ћка  обра ти ли  су  се  мо лбом Се кре та ри ја ту  
за  уну тра шње  по сло ве  НО сре за  При је до р да  им се  одо бри  одржа ва ње  
по љски х мо ли та ва  у ви но гра ду  Кри чкин Га ј, на  Пе тро вда н, 12. ју ла  
1958. го ди не . Ме ђу ти м, по ме ну ти  се кре та ри јат ни је  одо бри о  одржа
ва ње  мо ли та ва , на во де ћи  да  се  на  том мје сту  на ла зи  ра скршће  се о
ски х пу те ва , те  да  не ма  ни ка квог оби ље жја  ве за ног за  цркву .182 По во
дом ова квог рје ше ња  мје шта ни  су  се  жа ли ли  Држа вном се кре та ри ја ту  
за  уну тра шње  по сло ве  у Са ра је ву . У жа лби  је  на ве де но  да  мје шта ни  
по ме ну тог се ла  одржа ва ју  по љске  мо ли тве  од 1950, те  да  је  при је до
рски  Се кре та ри јат по гре шно  инфо рми сан о мје сту  њи хо ви х одржа ва
ња . Да ље  се  у жа лби  на во ди  да  на  том мје сту  не ма  ни ка кве  ра скрсни це  
пу те ва , ве ћ ла да ра , ко ја  ни је  фи зи чки  ве за на  за  цркву , али  је сте  у вје
рском по гле ду , је р обје  слу же  за  мо ли тве  вје рни ка .183 

По во дом ови х слу ча је ва  вла ди ка  Ва си ли је  пи са о  је  Вје рско ј ко ми си
ји  Би Х да  је , на  осно ву  За ко на  о вје рским за је дни ца ма , Ре пу бли чко  
извршно  ви је ће  овла шће но  да  до не се  про пи се  на  осно ву  ко ји х ће  на
ро дни  одбо ри  сре зо ва  до зво ља ва ти  одржа ва ње  ли ти ја , про це си ја  и 
дру ги х вје рски х обре да . Да ље  је  на ве о  при мје ре  ко ји  су  по ка зи ва ли  
да  се  ода вно  осје ћа ла  по тре ба  за  до но ше њем та кви х про пи са .184 

Је дан би за ран при мје р одно са  по је ди на ца  пре ма  све ште нству  Епа
рхи је  по ка зу је  слу ча ј из Бо са нске  Ко ста јни це . На и ме , у па ро хи јски  
дом до ша о  је  пе нзи о ни са ни  офи ци р Осто ја  Ма рин и за мо ли о  та мо
шњег па ро ха  да  оста ви  ко д ње га  ру чни  пртља г, до к га  не  отпре ми  у 
се ло . Па ро х му  је  до зво ли о  да  пртљаг ста ви  у ње го ву  спа ва ћу  со бу , да  
би  по сли је  не ко ли ко  да на  Осто ја  Ма рин до ве о  сво ју  же ну  и ди је те  и 
на ста ни о  се  у то ј со би  истје ра вши  све ште ни ка  из ње . По во дом овог 
чи на  па ро х се  жа ли о  На ро дном одбо ру  општи не , али  бе з успје ха . 
Пре дста вни ци  општи не  одго во ри ли  су  му  да  не ма ју  стан за  овог пе
нзи о ни са ног офи ци ра  и да  га  је  он сâм пу сти о  у сво је  про сто ри је , бе з 
њи хо вог одо бре ња .185 По во дом овог слу ча ја  Цркве ни  су д обра ти о  се  

181 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Мо лба  епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 
17. ма ја  1958.

182 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Рје ше ње  Се кре та ри ја та  за  уну тра шње  по сло ве  НО  сре за  
При је до р, од 9. ју ла  1958.

183 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Жа лба  мје шта на  Го рња  Ма ри ћка  Држа вно м се кре та ри
ја ту  за  уну тра шње  по сло ве  БиХ, од 18. ју ла  1958.

184 АБиХ, КВП, к. бр. 6, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 21. ју ла  1958. Инте ре са нтно  је  на ве сти  да  на  ово м до пи су  сто ји  на  ма рги ни  
ру ко м испи са н те кст: „Ко сти ћ не  мо же  да  ди кти ра  ка ко  ће  се  до не ти  про пи си  
и на  ко ји  на чи н. На  ова кве  акте  ни смо  оба ве зни  одго ва ра ти . О то ме  ће мо  му  
усме но  са о пшти ти “. Са  дје ло во дни м про то ко ло м а/а  и по тпи со м Ми ла на  Ба
њца , пре дсје дни ка  Вје рске  ко ми си је  Би Х.

185 А Би Х, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј Цркве но г су да  Епархије  Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 17. ја ну а ра  1956. 
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Вје рско ј ко ми си ји  Би Х са  мо лбом да  се  обе зби је ди  ко ри шће ње  они х 
про сто ри ја  па ро хи јског до ма  ко ји  при па да ју  све ште ни ку , по  Уре дби  
о упра вља њу  ста мбе ним згра да ма  и по  бро ју  по ро ди чни х чла но ва .186 

Че сто  су  се  све ште ни ци  жа ли ли  епи ско пу  на  игра ње  фу дба ла  у 
цркве ним по рта ма  и дво ри шти ма , чи ме  се  оме та ло  бо го слу же ње , а 
не ри је тко  и при чи ња ва ла  ма те ри ја лна  ште та . Не гдје  је  вла ст интер
ве ни са ла  по во дом ова кви х слу ча је ва , а не гдје  ни је . Та ко  је  фу дба л 
би о  пра ва  на па ст за  цркву  у Кљу чу , гдје  вла сти , и по ре д сви х жа лби  
ни су  пре ду зе ле  ни шта  да  то  спри је че .187

Врло  че сто  се  по шта  за  владику  и све ште ни ке  Епа рхи је  ни је  уру чи
ва ла  бла го вре ме но . Пи сма  су  ду же  ста ја ла  у по шти  у Ба ња лу ци  не го  
што  су  пу то ва ла  до  Ба ња лу ке .188

Оме та ња  бо го слу же ња  и све ште ни ка  у њи хо вом па сти рском ра ду  на
ста ви ла  су  се  и у ше зде се тим го ди на ма . При мје р оме та ња  бо го слу
же ња  и скрна вље ња  цркве  до го ди о  се  у Архи је ре јском на мје сни штву  
при је до рско м. На и ме , све ште ни ка  Ми ла на  Ми љу ша  по зва ли  су  мје
шта ни  До њег Је ло вца , у општи ни  Бо са нска  Ду би ца , да  на  Спа со вда н, 
18. ма ја  1961. одслу жи  Ли ту рги ју  у њи хо во ј цркви . Ка д је  до ша о  у по
ме ну то  се ло , за тра жи о  је  да  се  црква  очи сти  и при пре ми  за  бо го слу
же ње , је р од 1941. у њо ј ни је  оба вља но  ни ка кво  бо го слу же ње . На ро д 
је  очи сти о  цркву , али  но ћу  изме ђу  17. и 18. ма ја  не ко  је  из шко лског 
кло зе та , ко ји  се  на ла зи о  у бли зи ни , на ли о  пу ну  цркву  смра до м, те  се  
у њу  ни је  мо гло  ући . Због ова квог изгре да  по ме ну ти  све ште ни к обра
ти о  се  Сре ско ј вје рско ј ко ми си ји  у При је до ру , а Цркве ни  су д Епа
рхи је  На ро дном одбо ру  општи не  Бо са нска  Ду би ца .189 Су д се  по во дом 
овог слу ча ја  обра ти о  и Си но ду , ко ји  је  слу ча ј про сли је ди о  Са ве зно ј 
ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња .190

Одно с вла сти  пре ма  је ра рхи ји  Ба ња лу чке  епа рхи је  по пра ви о  се  сре
ди ном и кра јем пе де се ти х го ди на , што  по ка зу је  при мје р ре ха би ли
та ци је  све ште ни ка  Ка ји це  Ко стре ше ви ћа . Ње га  је  Окру жни  су д у Ба
ња лу ци  ре ха би ли то ва о  3. де це мбра  1959, бу ду ћи  да  је  про шло  осам 
го ди на  од по ми ло ва ња .191 Ме ђу ти м, и да ље  је  епи ско п Ва си ли је  би о  
по д при ти ском држа вни х вла сти  све  до  одла ска  из Епа рхи је , до к су  
по је ди ни  све ште ни ци  би ли  ка жња ва ни  и оме та ни  у сво јим акти вно
сти ма . Но рма ли за ци ја  одно са  до ве ла  је  до  то га  да  у 1960. го ди ни  
ни је  во ђен ни је дан кри ви чни  по сту па к про ти в све ште ни ка  у Бо сни  
и Хе рце го ви ни , пре крша јно  су  ка жње на  два , до к је  де вет са мо  упо

186 Исто .

187 АБиХ, КВП, к. бр. 6, Извје шта ј о ста њу  у Епархији  ба ња лу чко ј Све то м архи
је ре јско м си но ду  за  1957. го ди ну .

188 Исто .

189 АБиХ, КВП, к. бр. 11, Жа лба  Цркве но г су да  Епархије  НО  општи не  Бо са нска  
Ду би ца , од 7. ју на  1961. 

190 АБиХ, КВП, к. бр. 11, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  
за  вје рска  пи та ња , од 13. ју ла  1961.

191 Рје ше ње  окру жно г су да  у Ба ња лу ци  бро ј Кв 132/59. од 3. де це мбра  1959. 
го ди не . Све ште ни к Ка ји ца  би о  је  осу ђе н на  15 го ди на  за тво ра , ка зна  му  је  сма
ње на  на  оса м го ди на , а 1951. је  по ми ло ва н. Опширније видјети: Д. Шућур, н. д., 
стр. 17, 20, 55, 57, 144, 176. 
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зо ре но .192 Вла ст у Са ра је ву  изја вљи ва ла  је  да  је  због но рма ли за ци је  
одно са  зна тно  сма њен и су жен ути ца ј ре а кци о на рни х еле ме на та , те  
да  њи хо в ути ца ј ста лно  сла би . Ипак, и да ље  су  епи ско пи  опту жи ва
ни  да  јо ш уви је к фу нкци ју  схва та ју  ми си о на рском у сми слу  чу ва ња  
„српства  и пра во сла вља “, те  да  се  због то га  ко д њи х по ка тка д сре ћу  и 
при кри ве ни  шо ви ни сти чки  исту пи .193

ОДНО С ВЛА СТИ  ПРЕ МА  ЦРКВЕ НО Ј ИМО ВИ НИ 
50И Х ГО ДИ НА 

Одно с вла сти  пре ма  цркве но ј имо ви ни  Епа рхи је  по сли је  1953. до
не кле  се  по пра ви о  у одно су  на  пре тхо дне  го ди не . Сма њен је  бро ј 
слу ча је ва  ру ше ња  и уни шта ва ња  цркве не  имо ви не . Исто  та ко , сма
њен је  бро ј узу рпи ра ног и експро при са ног зе мљи шта . Ме ђу ти м, на  
те ре ну  је  и да ље  до ла зи ло  до  на срта ња  на  цркве ну  имо ви ну , али  не  у 
то ли ко ј мје ри  ка о  ра ни је . Пре дста вни ци  Ба ња лу чке  епа рхи је  бо ри ли  
су  се  свим за ко нским сре дстви ма  да  са чу ва ју  цркве ну  имо ви ну . 

По је ди ни  слу ча је ви  ра звла чи ли  су  се  го ди на ма , што  по ка зу је  при
мје р из општи не  Бра вско , ко ја  је  би ла  прво  у кљу чко м, а ка сни је  у 
пе тро ва чком сре зу . На и ме , 1951. го ди не  ло ка лне  вла сти  су  у цркву  
у Бра вском смје сти ле  500 то на  со ли . Бо рба  Цркве не  општи не  и 
епархи јски х орга на  са  ре пу бли чким и сре ским вла сти ма  да  се  испра
зни  црква  тра ја ла  је  све  до  1954. го ди не .194 Ка ко  црква  и да ље  ни
је  би ла  испра жње на , вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  Си но д, ко ји  је  
оба ви је сти о  Са ве зну  ко ми си ју  за  вје рска  пи та ња . Си но д је  на ве о  да  
црква  ни је  испра жње на  и по ре д сви х инте рве нци ја , те  за мо ља ва  да  се  
испра зни  и опра ви  у слу ча ју  да  је  до шло  до  оште ће ња  при ли ком бес
пра вне  упо тре бе .195 И по ре д „на ре да ба “ на јви ши х вла сти , црква  ни је  
испра жње на , о че му  је  по ре д Си но да , владика оба ви је сти о  и Вје рску  
ко ми си ју  Би Х, са  мо лбом за  инте рве нци ју .196 Осим обра ћа ња  цркве
ни х вла сти , по во дом овог слу ча ја  Ђу ри  Пу ца ру  је  пи са о  Са во  Ви дље
но ви ћ, мје шта нин Бра вско г. У свом пи сму  Ви дље но ви ћ спо ми ње  да  
је  за је дно  са  Пу ца ром уче ство ва о  у уста нку , да  му  је  75 го ди на  и да  
не  мо же  да  се  одре кне  сво ји х вје рски х на ви ка , те  га  мо ли  за  инте рве
нци ју  ка ко  би  се  црква  испра зни ла .197 

192 АБиХ, КВП, к. бр. 10. Извје шта ј о одно си ма  са  вје рски м за је дни ца ма  у Би Х 
за  1960. 

193 У извје шта ју  је  да ље  на ве де но : „Да  по сто ји  ве рзи ја  да  ми тро по ли т Не кта ри је  
сма тра  да  је  ћи ри ли ца  на  те ри то ри ји  Би Х по ти сну та  у стра ну , те  да  се  врло  ма ло  
упо тре бља ва “. АБиХ, КВП, к. бр. 10.

194 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Епархијско г упра вно г одбо ра  Све то м архи је ре ј
ско м си но ду , од 10. ма ја  1954. 

195 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  
за  вје рска  пи та ња , од 14. ма ја  1954. 

196 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Те ле гра м епи ско па  Ва си ли ја  упу ће н Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 10. ма ја  1954.

197 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Пи смо  Са ве  Ви дље но ви ћа , мје шта ни на  се ла  Бра вско , 
упу ће но  Ђу ри  Пу ца ру  Ста ро м, пре дсје дни ку  Извршно г ви је ћа  Би Х, од 10. апри
ла  1954.
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Не при ли ка  са  ло ка лним вла сти ма  у ве зи  са  цркве ном имо ви ном би
ло  је  у Ве ли ко ј Кла ду ши . На и ме , На ро дни  одбо р овог гра да  ко ри сти о  
је  згра ду  Цркве не  општи не  за  сво је  по тре бе  од 1951. го ди не . Ка ко  
Одбо р ни је  упла ћи ва о  ки ри ју  за  ње но  ко ри шће ње , Епа рхи јски  упра
вни  одбо р обра ти о  им се  пи смо м, тра же ћи  да  се  то  ура ди . У пи сму  
се  да ље  на во ди  да  је , осим ко ри шће ња  згра де , ова ј одбо р узу рпи ра о  
и цркве но  зе мљи ште , те  да  га  је  изда вао  по д за ку п, а за ку пни ну  се би  
при сва ја о .198 Епа рхи јски  упра вни  одбо р обра ти о  се  дру гом пред ста
вком, ве ћ по ме ну том одбо ру,  по во дом уно са  цркве не  згра де  у ста
мбе ну  за је дни цу . У њо ј на во ди  да  је  згра да  би ла  по ди гну та  и на ми
је ње на  за  па ро хи јски  ста н, те  ако  тре ну тно  не ма  све ште ни ка , то  не  
зна чи  да  га  не ће  би ти . Да ље  сто ји , да  пре ма  про пи си ма , На ро дни  
одбо р не ма  пра во  да  цркве ну  згра ду  укљу чи  у ста мбе ну  за је дни цу  
и та ко  ње ног вла сни ка  ли ши  пра ва  да  упра вља  сво јом имо ви ном.199 
По во дом овог слу ча ја  Епа рхи јски  упра вни  одбо р обра ти о  се  Вје рско ј 
ко ми си ји  Би Х, са  мо лбом за  инте рве нци ју , тј. да  се  за шти ти  пра во  
Српске  пра во сла вне  цркве.200 У овом гра ду  би ло  је  про бле ма  и са  
цркво м, за  ко ју  је  За во д за  за шти ту  спо ме ни ка  ку лту ре  сма тра о  да  
има  ка ра ктер спо ме ни ка  НОБа . Из ти х ра зло га  За во д је  по че о  са  
опра вком цркве  да  не  би  да ље  про па да ла . По во дом изво ђе ња  ра до
ва  бе з пи та ња  вла сни ка  цркве , Епа рхи јски  упра вни  одбо р упу ти о  је  
пи смо  За во ду  са  инте ре со ва њем за  да љу  на мје ну  овог обје кта . За во д 
је  одго во ри о  да  је  у том мо ме нту  би ло  на јпре че  да  се  по пра ви  кро в, 
за тим је  на гла ше но  да  им ни је  за да та к да  опра вља ју  цркву , ве ћ згра
ду  ка о  спо ме ни к НОБа .201 Ме ђу ти м, ра до ви  на  опра вци  су  ста ли  те  
је  црква  оста ла  бе з кро ва , а зи до ви  су  би ли  изло же ни  па да ви на ма  и 
брзом про па да њу . По во дом обу ста вља ња  ра до ва  Епа рхи јски  упра вни  
одбо р обра ти о  се  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, са  мо лбом да  инте рве ни ше  
ко д НОО у В. Кла ду ши  да  на ста ви  са  ра до ви ма  и по кри је  цркву .202 
О овом слу ча ју  би ло  је  ра зго во ра  и при ли ком по сје те  епи ско па  Ва
си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 21. ја ну а ра  1961. го ди не . Та да  је  њен 
пре дсје дни к То до  Ку рто ви ћ оба ви је сти о  владику  да  СНО у Би ха ћу  
инси сти ра  да  се  ри је ши  пи та ње  цркве  у Ве ли ко ј Кла ду ши , тј. да  се  
она  про гла си  ку лту рно и сто ри јским спо ме ни ко м. Епи ско п Ва си ли је  
одго во ри о  је  да  би  то  мо гло  да  се  при хва ти , али  да  би  за  ко мпе нза ци
ју  тре ба ло  са гра ди ти  ба р ка пе лу . Јо ш је  до да о  да  је  за  ко на чно  одлу
чи ва ње  о овом пи та њу  ко мпе те нтна  Па три ја рши ја , али  да  би  на јбо ље  
би ло  да  се  по сти гне  спо ра зум са  Сре ском ко ми си јом за  вје рска  пи та
ња  у Би ха ћу . У том ци љу  пре дло жи о  је  да  не ко  из по ме ну те  ко ми си је  
до ђе  на  ра зго во р ко д ње га  у Ба ња лу ку.203

198 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пре дста вка  Епархијско г упра вно г одбо ра  На ро дно м 
одбо ру  општи не  Ве ли ка  Кла ду ша , од 3. ју ла  1956.

199 Исто .

200 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј Епархијско г упра вно г одбо ра  Вје рско ј ко ми
си ји  Би Х, од 14. авгу ста  1956.

201 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи сме но  оба вје ште ње  Зе ма љско г за во да  за  за шти ту  
спо ме ни ка  ку лту ре  Епархијско м упра вно м одбо ру , од 8. окто бра  1957. 

202 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи сме но  оба вје ште ње  Епархијско г упра вно г одбо ра  
Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 9. де це мбра  1957.

203 АБиХ, КВП, к. бр. 14, Би лте н бр. 4, Вје рске  ко ми си је  Би Х, ма рт 1961.
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И ста ра  црква  у Је ли ћко ј ста вље на  је  по д за шти ту  За во да , ко ји  је  до
нио  одлу ку  да  се  ка о  ку лту рно и сто ри јски  спо ме ни к, до ве де  у испра
вно  ста ње . Ме ђу ти м, ка ко  се  ова  одлу ка  ни је  спро во ди ла  у дје ло , 
вла ди ка  Ва си ли је  изви је сти о  је  Вје рску  ко ми си ју  Би Х на во де ћи  да  
је  Са ра је во  пре ба ци ло  бри гу  на  При је до р, а они  на  општи ну  Ома
рска , ко ја  не ма  сре дста ва  за  опра вку  цркве . По ре д на ве де но г, Цркве
но ј општи ни  у Је ли ћко ј би ло  је  за бра ње но  при ку пља ње  до бро во љни х 
при ло га  у но вцу  и дрве ту  ка ко  би  са ма  изврши ла  опра вку  цркве .204 
Ни је  одо бре но  ску пља ње  при ло га  ни  за  опра вку  кро вне  ко нстру кци
је  цркве  у се лу  До брљи ну , у при је до рском сре зу . Цркве на  општи на  
у До брљи ну  упу ти ла  је  мо лбу  Се кре та ри ја ту  за  уну тра шње  по сло ве  
сре за  При је до р да  јо ј до зво ли  ску пља ње  при ло га  од мје шта на  у се
ли ма  До брљи н, Ку ља ни , Грдно во  и До њем и Го рњем Во ди че ву . Се
кре та ри јат је  одби о  да  изда  до зво лу  за  ску пља ње  при ло га,  на во де ћи  
да  од мје шта на  ови х се ла  не  би  мо гла  да  се  ску пе  то ли ка  сре дства  за  
опра вку  цркве , јер, осим кро ва , и зи до ви  су  би ли  у ло шем ста њу.205

О скрна вље њу  цркве не  имо ви не  у при је до рском и бо са нско ду би
чком сре зу  вла ди ка  Ва си ли је  пи са о  је  17. ја ну а ра  1956. Бо са нско
хе рце го ва чко ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња . Вла ди ка  је  на ве о  да  је  у 
се лу  Чи тлу к ко д Бо са нске  Ко ста јни це  МНО про да о  па ро хи јски  дом 
при ва тни ку , ко ји  га  је  по ру ши о  а гра ђу  пре ни о  се би , те  да  је  оту ђе
ње  изврше но  бе з зна ња  и одо бре ња  орга на  вје рске  за је дни це . Да ље  је  
на ве де но  да  је  у цркви  у истом се лу  но ве мбра  1955. ра зва љен олта р, 
а ико не  по ски да не  и по ба ца не . И у се лу  Стри го ва  код Бо са нске  Ко
ста јни це  не по зна та  ли ца  су  у окто бру  1955. ски ну ла  цри је п са  кро ва  
цркве . Ко д истог гра да , у се лу  Ба чва ни , при ва тна  ли ца  су  са  спа ље
не  цркве  ру ши ла  зи до ве  и одно си ла  ма те ри ја л за  сво је  по тре бе .206 
О на ста вку  скрна вље ња  ове  цркве  вла ди ка  Ва си ли је  пи са о  је  по но во  
Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, и то  због одлу ке  збо ра  би ра ча  из овог се ла . 
На и ме , они  су  пре дло жи  НОО Бо са нска  Ко ста јни ца  да  се  пре о ста ли  
зи до ви  ове  цркве  по ру ше  и да  се  на  ње ном мје сту  по ди гне  згра да . 
За хтје в је  при хва ћен од стра не  по ме ну тог одбо ра  и упу ћен епи ско пу  
Ва си ли ју , ко ји  га  је  одби о . Ме ђу ти м, Ко ми си ја , ко ја  је  ци је ли  слу ча ј 
испи та ла , пре дло жи ла  је  епи ско пу  да  се  ова ј слу ча ј ри је ши  спо ра зу
мно  са  НОО Бо са нска  Ко ста јни ца. 207 

О ста њу  не ки х црка ва  и имо ви не  у при је до рском сре зу  вла ди ка  Ва
си ли је  пи са о  је  по но во  13. авгу ста  1957. Вје рско ј ко ми си ји  Би Х мо
ле ћи  за  инте рве нци ју . У извје шта ју  по ре д оме та ња  вје рског жи во та , 
владика на во ди  да  су  у се лу  Стри го ви  са  цркве  на ста ви ли  са  одно ше
њем пле ха , ци гле  и дрве на ри је  ра ди  трго ви не  и ли чне  упо тре бе . На  
кра ју  на по ми ње  да  има  до ста  црка ва  око  Бо са нског Но вог и Бо са нске  
Ду би це  ко је  се  јо ш упо тре бља ва ју  ка о  ма га ци ни . Та ка в слу ча ј би о  је  

204 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Вла ди  Ше грту , пре дсје дни ку  
Вје рске  ко ми си је  Би Х, од 14. ма ја  1957.

205 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Се кре та ри ја та  за  уну тра шње  по сло ве  НО  сре за  
При је до р, Цркве но ј општи ни  у До брљи ну , од 17. ма ја  1956.

206 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 17. ја ну а ра  1956.

207 АБиХ, КВП, к. бр. 14, Инфо рма ци ја  бр. 8, Вје рске  ко ми си је  Би Х, од 7. апри
ла  1961. 
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са  црква ма  у Пру сци ма , Ме ђе ђи  и Сла би њи .208 По во дом ра зно ше ња  
ма те ри ја ла  са  цркве  у Стри го ви  владика је  1958. опет пи са о  Вје рско ј 
ко ми си ји  Би Х на во де ћи  да  се  кра ђа  мо же  спри је чи ти  ако  по сто ји  до
бра  во ља  ко д мје сни х вла сти .209 

По во дом скрна вље ња  цркве  у Ја се ни ци  ко д Бо са нске  Кру пе  вла ди ка  
Ва си ли је  изви је сти о  је  6. апри ла  1959. Бо са нско хе рце го ва чку  ко ми си
ју  за  вје рска  пи та ња . У извје шта ју  сто ји  да  је  па ро х у Бо са нско ј Кру пи  
за ка за о  бо го слу же ње  у Ја се ни ци  22. ма рта , а да  су  ве ћ 16. ма рта  вра та  
на  цркви  би ла  по ло мље на . Осим вра та , на  цркви  су  сва  про зо рска  ста
кла  би ла  по ра зби ја на , ко но па ц са  зво ни ка  ски нут и одне се н. Олта р је  
би о  уне ре ђен љу дским изме то м, а оста ли  ди је ло ви  цркве  би ли  су  пу ни  
ка ме ња  и дру гог отпа да . На  кра ју  извје шта ја  владика за мо ља ва  Ко ми
си ју  да  инте рве ни ше,  ка ко  би  ини ци ја то ри  и изврши о ци  скрна вље ња  
хра ма  у Ја се ни ци  би ли  про на ђе ни  и ка жње ни .210

О ру ше њу  три  цркве не  згра де  у мје сту  Лу шци  Па ла нка  архи је ре јски  
на мје сни к Ми лан Ми љу ш изви је сти о  је  Ви то ми ра  Гру је ви ћа , слу
жбе ни ка  Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , при ли ком ње го ве  по сје те  Ба
ња лу ци . По ме ну ти  све ште ни к на ве о  је  да  су  згра де  би ле  оште ће не  у 
ра ту , те  да  је  на кон ру ше ња  НОО При је до р про да о  ка мен са  њи х сре
ско ј упра ви  за  пу те ве , а да  Цркве но ј општи ни  ни је  ни шта  пла ће но . 
На  кра ју  је  до да о  да  се  спо р во ди  у Врхо вном су ду.211 Ипа к, ова ј спо р 
ка сни је  је  ри је шен та ко  што  је  за кљу чен уго во р са  вла сти ма  у Лу шци  
Па ла нки  за  пре у зи ма ње  цркве ног ка ме на .212 

Осим скрна вље ња  црка ва , уни шта ва на  је  и дру га  цркве на  имо ви на . 
Та ко  је  Шу мска  упра ва  у Прња во ру  одо бри ла  сје чу  30 м3 хра сто вог 
и бу ко вог дрве та  у се лу  Отпо чи ва љка . Ме ђу тим, ка ко  је  шу ма  би ла  
у вла сни штву  Цркве не  општи не , Епа рхи јски  упра вни  одбо р жа ли о  
се    27. де це мбра  1956. Вје рско ј ко ми си ји  Би Х. У жа лби  је  на ве де но  
да  је  ве ћ три  пу та  по ме ну та  шу мска  упра ва  сје кла  шу му  бе з пи та ња  
и одо бре ња  на дле жног Цркве ног одбо ра , те  се  тра жи  да  се  за у ста
ви  сје ча  30 м3 шу ме , ко ја  је  би ла  у то ку .213 Ко ми си ја  је  ову  жа лбу  
про сли је ди ла  НОО Прња во р, са  мо лбом да  је  оба ви је сти  о та чно сти  
на во да  у ве зи  са  сје чом шу ме. 214 По ме ну ти  одбо р изви је сти о  је  Ко
ми си ју  да  је  Шу мска  упра ва  на ре ди ла  сво јим по дру чним орга ни ма  

208 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 13. авгу ста  1956.

209 АБиХ, КВП, к. бр. 6, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 
16. ја ну а ра  1958.

210 АБиХ, КВП, к. бр. 8, Извје шта ј епи ско па  Ва си ли ја  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 6. апри ла  1959. 

211 АБиХ, КВП, к. бр. 10. Извје шта ј Ви то ми ра  Гру је ви ћа , слу жбе ни ка  Вје рске  
ко ми си је , о оби ла ску  сре зо ва : ба ња лу чко г, до бо јско г, ту зла нско г и брча нско г, од 
22. фе бру а ра  до  6. ма рта  1960.

212 АБиХ, КВП, к. бр. 14, Инфо рма ци ја  бр. 8, Вје рске  ко ми си је  Би Х, од 7. апри
ла  1961. 

213 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Жа лба  Епархијско г упра вно г одбо ра  Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 27. де це мбра  1956.

214 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х НО О  Прња во р, од 11. 
апри ла  1957.
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да  се  не  врши  сје ча  шу ме  у по ме ну том се лу , те  да  ово ј упра ви  ни је  
по зна то  да  је  врше на  ика ква  сје ча .215 Ме ђу ти м, ка ко  је  Ко ми си ја  тра
жи ла  да  се  по да ци  при ку пе  на  те ре ну , по ме ну ти  одбо р узе о  је  изја ву  
Бла го ја  Пе тко ви ћа  из Отпо чи ва љке . У за пи сни ку , ко ји  је  са ста вљен  
12. ју на  1957. у Мје сном уре ду  у Ли шњи , Бла го ја  Пе тко ви ћ изја ви о  
је  да  зна  ко  је  и ко ли ко  сје ка о  шу му , је р је  жи ви о  по ре д ње .216 На кон 
ове  изја ве  НОО Прња во р обра ти о  се  Шу мско ј упра ви , ко ја  је  не ги ра
ла  исти ни то ст ови х на во да . О при ку пље ним по да ци ма  НОО Прња во р 
изви је сти о  је  Бо са нско хе рце го ва чку  ко ми си ју  за  вје рска  пи та ња .217

На  уда ру  вла сти  пе де се ти х го ди на  би ло  је  и цркве но  зе мљи ште . 
Та ко  је  за  по тре бе  гра дње  ги мна зи је  у Бо са нско ј Гра ди шци  На
ро дни  одбо р гра да  до ни о  одлу ку  да  на  мје сту  по ру ше не  цркве  по
ди гне  ову  уста но ву . Због ова кве  одлу ке  Цркве ни  су д Епа рхи је  жа
лио  се  Вје рско ј ко ми си ји  Бо сне  и Хе рце го ви не . У жа лби  је  на ве де
но  да  Бо са нска  Гра ди шка  има  и дру ги х по го дни х мје ста  за  гра дњу  
ги мна зи је , за тим да  је  Цркве на  општи на  из овог гра да  ве ћ по че ла  са  
при вла че њем ма те ри ја ла  за  изгра дњу  но ве  на  те ме љи ма  по ру ше не  
цркве .218 Због оме та ња  по ди за ња  но ве  цркве  од стра не  мје сни х вла сти  
вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  Си но ду , ко ји  је  ци је ли  слу ча ј до ста ви о  
Са ве зно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња. 219 У ме ђу вре ме ну , НОО Бо са
нска  Гра ди шка  за тра жи о  је  од Уре да  за  ка та ста р изво д из по сје до вног 
ли ста  за  зе мљи ште  на  ко ме  се  на ла зи ла  пра во сла вна  црква.220 По во
дом жа лбе  Цркве ног су да  Вје рска  ко ми си ја  обра ти ла  се  по ме ну том 
одбо ру  са  мо лбом да  ци је ли  слу ча ј испи та  и изви је сти  је  о то ме .221 
У одго во ру  Ко ми си ји , одбо р је  на ве о  да  Цркве но шко лска  општи на  
у Бо са нско ј Гра ди шци  по сје ду је  у це нтру  гра да  пла ц по врши не  3.695 
м2 на  ко јем је  би ла  црква , те  да  се  на  ње му  на ла зи  згра да  у ко јо ј је  
смје ште на  ни жа  ги мна зи ја  и згра да  гдје  је  при је  ра та  би ла  осно вна  
шко ла , а по сли је  црква  са  ста ном за  па ро ха .  У обра зло же њу  одбо ра  
да ље  се  на во ди  да  се  ја ви ла  по тре ба  за  по ди за њем ги мна зи је  за  ви

215 АБиХ, КВП, к. бр. 5, одго во р НО О  Прња во р Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 30. 
ма ја  1957. 

216 У за пи сни ку  да ље  сто ји  да  је  1948. по сје че но  280 ста ба ла , ко ја  су  упо три је
бље на  за  ба нде ре  ра ди  по ста вља ња  ра свје те  у Прња во ру , да  је  у 1955. Шу мска  
упра ва  за  по тре бе  ра са дни ка  во ћа  и ло зе  у Прња во ру  по сје кла  26 м3 хра сто ве  
гра ђе , а у 1956. иста  упра ва  по сје кла  је  700 м3 хра сто ве  гра ђе  за  по ди за ње  лу га
рске  ку ће  у Усрпо вци ма . АБиХ, КВП, к. бр. 5, За пи сни к од 12. ју ла  1957. 

217 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Извје шта ј НО О  Прња во р Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 23. 
де це мбра  1957.

218 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Цркве но г су да  Епархије  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
од 3. апри ла  1954.

219 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Са ве зно ј ко ми си ји  
за  вје рска  пи та ња , од 6. апри ла  1954.

220 АБиХ, КВП, к. бр. 3, За хтје в НО О  Бо са нска  Гра ди шка  уре ду  за  ка та ста р, од 
9. апри ла  1954. Уз ова ј за хтје в на ла зи  се  и по сје до вни  ли ст и ски ца  ци је ло г пла
ца , ко ји  је  би о  у вла сни штву  Српско пра во сла вне  цркве но шко лске  општи не . 
У по сје до вно м ли сту  сто ји  да  је  ова  цркве на  општи на  вла сни к пла ца  по врши не  
3.695 м2. 

221 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  НО О  Бо са нска  Гра ди шка , од 
12. апри ла  1954.
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ше  ра зре де , те  да  је  фо рми ран одбо р за  ње ну  изгра дњу , ко ји  је  до ни о  
одлу ку  да  се  но ва  згра да  по ди гне  кра ј ста ре , а да  се  цркви ште  пре тво
ри  у шко лско  дво ри ште .222 

Сли чан слу ча ј до го ди о  се  и у Бо са нско ј Ду би ци . На и ме , Ко ми си ја  
за  експро при ја ци ју  при  НОО Бо са нска  Ду би ца  до ни је ла  је  одлу ку  да  
експро при ше  цркве ну  ку ћу  са  дво ри штем за  по тре бе  смје шта ја  шко
ле . По во дом овог Цркве на  општи на  се  1954. обра ти ла  Вје рско ј ко ми
си ји  Би Х, са  мо лбом за  инте рве нци ју . Бу ду ћи  да  одго во р ни је  сти га о , 
вла ди ка  Ва си ли је  се  1957. обра ти о  Вла ди  Ше грту , пре дсје дни ку  Ко
ми си је , на гла ша ва ју ћи  да  је  црква  у гра ду  сру ше на , те  да  би  експро
при са на  згра да  до бро  по слу жи ла  за  бо го мо љу.223

За  изгра дњу  осно вне  шко ле  НОО Кљу ч је  6. ма ја  1954. изда о  рје ше ње  
о експро при ја ци ји  зе мљи шта  СПЦО у До њем Ра тко ву , у по врши ни  
од 3.000 м2. О ци је лом слу ча ју  Вје рска  ко ми си ја  Би Х изви је сти ла  је  
Упра вни  одбо р Епа рхи је. 224 

Ве ћ експро при са но  зе мљи ште  Цркве не  општи не  у Бо са нско ј Ду би
ци  би ло  је  по но во  пре дмет Ко ми си је  за  експро при ја ци ју  при  НОО 
Бо са нска  Ду би ца . На и ме , по ме ну та  ко ми си ја  до ни је ла  је  рје ше ње  
да  се  по тпу но  експро при ше  имо ви на  ове  цркве не  општи не .225 По во
дом овог рје ше ња  Цркве на  општи на  упу ти ла  је  жа лбу  Окру жном су
ду  у При је до ру . У жа лби  се  на во ди  да  ни је  би ло  ра зло га  за  по тпу ну  
експро при ја ци ју , је р се  у по ме ну то ј згра ди  одржа ва  на ста ва  од 1951, 
ка о  и да  згра да  за  шко лу  ве ћ по сто ји  и у до бром је  ста њу , те  да  не ма  
по тре бе  за  по ди за ње  но ве .226 Због истог рје ше ња  Цркве на  општи на  
обра ти ла  се  Извршном ви је ћу  Би Х тра же ћи  да  се  њи хо в слу ча ј узме  
у ра зма тра ње. 227 Ме ђу ти м, Зе мљи шни  су д у Бо са нско ј Ду би ци , на  
осно ву  рје ше ња  Ко ми си је  за  експро при ја ци ју , укњи жи о  је  по ме ну те  
не кре тни не  у вла сни штво  ове  општи не .228 У на мје ри  да  за шти ти  сво
ју  имо ви ну , Цркве на  општи на  обра ћа ла  се  не ко ли ко  пу та  Извршном 
ви је ћу  Би Х. У свим пре дста вка ма  она  је  тра жи ла  да  се  ње не  не кре
тни не  изу зму  од експро при ја ци је , тј. да  се  вра те  у сво ји ну  и по сје д 
Цркве не  општи не .229

222 АБиХ, КВП, к. бр. 3, одго во р НО О  Бо са нска  Гра ди шка  Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 28. апри ла  1954.

223 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  пре дсје дни ку  Вје рске  ко ми
си је  Би Х Вла ди  Ше грту , од 14. ма ја  1957.

224 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х упра вно м одбо ру  Епар хи
је , од 10. ју на  1954.

225 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  Ко ми си је  за  експро при ја ци ју  при  НО  Бо са н
ска  Ду би ца , од 28. ја ну а ра  1954.

226 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Цркве не  општи не  у Бо са нско ј Ду би ци  окру жном 
су ду  у При је до ру , од 24. ја ну а ра  1954.

227 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Цркве не  општи не  у Бо са нско ј Ду би ци  Извршно м 
ви је ћу  Би Х, од 25. фе бру а ра  1954.

228 АБиХ, КВП, к. бр. 3, За кљу ча к Зе мљи шно г су да  у Бо са нско ј Ду би ци , од 10. 
ма ја  1954.

229 АБиХ, КВП, к. бр. 4, Мо лба  Цркве не  општи не  у Бо са нско ј Ду би ци  Извршном 
ви је ћу  Би Х, до  6. окто бра  1955.



Драган Шућур

374

У сврху  изгра дње  и уре ђе ња  дје чјег игра ли шта  експро при са но  је  
цркве но  зе мљи ште  у Мрко њи ћ Гра ду . На и ме , НО сре за  мрко њи ћког 
до ни о  је  20. апри ла  1954. рје ше ње  да  се  зе мљи ште  по врши не  3.420 м2 
експро при ше .230

На  ово  рје ше ње  Цркве на  општи на  уло жи ла  је  жа лбу  овом одбо ру , са  
обра зло же њем да  је  она  ово  зе мљи ште  ку пи ла  при је  ра та  да  би  на  
ње му  са гра ди ла  па ро хи јски  дом и про ши ри ла  по рту  цркве .231 Ме ђу
ти м, НО сре за  мрко њи ћког упу ти о  је  до пи с Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, 
у ко јем је  тра жи о  ми шље ње  и са гла сно ст у ве зи  са  експро при са ним 
зе мљи ште м.232 

На кон што  је  оба ви је сти ла  Цркве ну  општи ну  и до би ла  не га ти ван 
одго во р од ње , Ко ми си ја  се  обра ти ла  Држа вном се кре та ри ја ту  да  узме  
у обзи р и ста в по ме ну те  општи не  при ли ком одо бра ва ња  експро при
ја ци је .233 Ме ђу ти м, на кон инте рве нци је  пре дсје дни ка  Вла де , Вје рска  
ко ми си ја  да ла  је  Се кре та ри ја ту  са гла сно ст за  експро при ја ци ју .234 НО 
сре за  мрко њи ћког изви је сти о  је  29. де це мбра  1954. Цркве ну  општи
ну  да  је  Се кре та ри јат одба ци о  њи хо ву  жа лбу  те  да  је  оста ви о  на  сна зи  
рје ше ње  о експро при ја ци ји . По во дом ци је лог слу ча ја  Си но д се  обра
ти о  пре дста вком Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, са  мо лбом да  се  Цркве но ј 
општи ни  у Мрко њи ћ Гра ду  омо гу ћи  по кре та ње  пра вног по сту пка .235 

За хтје ве  за  са гла сно ст да  се  експро при ше  зе мљи ште  до би ла  је  и 
Цркве на  општи на  у Ба ња лу ци . На и ме , Вје рска  ко ми си ја  Би Х за тра
жи ла  је  са гла сно ст Цркве не  општи не  за  експро при ја ци ју  ње ног зе
мљи шта , по врши не  4.560 м2, за  гра дњу  омла ди нског до ма .236 Због 
овог слу ча ја  Па три ја рши јски  упра вни  одбо р обра ти о  се  26. окто бра  
1954. Држа вно ј ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња , са  мо лбом да  се  оду ста не  
од експро при ја ци је  ста рог цркви шта  у Ба ња лу ци .237 Од исте  цркве не  
општи не  за тра же на  је  са гла сно ст за  експро при ја ци ју  зе мљи шта  по
врши не  12.000 м2, за  гра дњу  осно вне  шко ле . Са гла сно ст је  за тра жи о  
На ро дни  одбо р општи не  Ба ња лу ка . Ме ђу ти м, осим ове , за тра же на  је  
и са гла сно ст за  изво ђе ње  ра до ва  при је  оба вље не  експро при ја ци је .238 
Исти  одбо р од ове  Цркве не  општи не  оду зе о  је  1954. го ди не  у це нтру  
гра да  ста мбе ну  згра ду  у ули ци  Си ме  Шо ла је  бр. 8, 10 и 12 и при

230 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Рје ше ње  НО Са  мрко њи ћко г, од 20. апри ла  1954.

231 АБиХ, КВП, к. бр. 3, Жа лба  Цркве не  општи не  из Мрко њи ћ Гра да  НО Са  
мрко њи ћко г, од 20. ма ја  1954.

232 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с НО Са  мрко њи ћко г Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 
21. ју на  1954.

233 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х, Се кре та ри ја ту  за  по сло ве  
опште  упра ве  и бу џе та  Би Х, од 18. окто бра  1954.

234 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Се кре та ри ја ту  за  по сло ве  
опште  упра ве  и бу џе та , од 11. де це мбра  1954. 

235 АБиХ, КВП, к. бр. 4, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  Вје рско ј ко ми си ји  
Би Х, од 4. фе бру а ра  1954.

236 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Вје рске  ко ми си је  Би Х Епархијско м упра вно м 
одбо ру , од 7. се пте мбра  1953.

237 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. II, стр. 675−676.

238 АЕБЛ, ф. бр. 7, До пи с НО О  Ба ња лу ка  СПЦО  Ба ња лу ка , од 29. апри ла  1954.
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кљу чи о  је  Ста мбе но ј за је дни ци  гра да  Ба ња лу ка .239 На ци о на ли за ци ја  
ста мбе ни х и по сло вни х обје ка та  са  зе мљи штем по ме ну те  ули це , ка о  
и обје ка та  и зе мљи шта  у ули ца ма  Ра нка  Ши пке  бр. 7, Мла де на  Сто
ја но ви ћа  бр. 5, Ру ди ја  Ча ја ве ца  бр. 7 и у Але ји  ЈНА бр. 4, изврше на  је  
1958. го ди не.240

Про бле ма  у ве зи  са  екпро при ја ци јом цркве ног зе мљи шта  би ло  је  и 
у општи ни  Ши по во . На и ме , На ро дни  одбо р овог гра да  за тра жи о  је  
експро при ја ци ју  цркве ног зе мљи шта  у мје сту  Стро ји це  за  по тре бе  
изгра дње  здра встве не  ста ни це . Ка ко  је  гра дња  ста ни це  за по че ла  при
је  експро при ја ци је , епи ско п Ва си ли је  за тра жи о  је  да  се  пре ки не  са  
изгра дњо м. Ме ђу ти м, гра дња  здра встве не  ста ни це  је  на ста вље на .241 О 
овом слу ча ју  би ло  је  го во ра  и при ли ком по сје те  вла ди ке  Ва си ли ја  До
бри во ју  Ра до са вље ви ћу , 20. ју на  1960. го ди не .242

Експро при ја ци ја  цркве ног зе мљи шта  бе з аде ква тне  на кна де  на ста
вље на  је  и на кон до но ше ња  рје ше ња  у но вом За ко ну  о експро при ја
ци ји . Си но д је  оба ви је сти о  епи ско пе  да  је  у но вом За ко ну  о експро
при ја ци ји , ко ји  је  обја вљен у Слу жбе ном ли сту  ФНРЈ број 12/57. ри
је ше но  пи та ње  експро при ја ци је  цркве ног – зе мљи шта  цркви шта . У 
ње му  сто ји : „Ко ри сни к експро при ја ци је  ду жан је  да  обе зби је ди  одго
ва ра ју ће  зе мљи ште  по го дно  за  по ди за ње  хра ма , ако  је  храм по ру шен 
у ра ту  и по д усло вом да  та  вје рска  за је дни ца  не ма  дру ги  у истом мје
сту . Ко ри сни к експро при ја ци је  не  мо же  да  сту пи  у по сје д експро при
са ног зе мљи шта  све  до к не  изврши  оба ве зу  из пре тхо дног ста ва “.243 О 
но вом за ко ну  у ве зи  са  експро при ја ци јом цркви шта  вла ди ка  Ва си ли
је  оба ви је сти о  је  сво је  све ште нство .244

Осим на ро дни х одбо ра , про бле ме  у ве зи  са  цркве ном зе мљом при
чи ња ва ле  су  и по је ди не  зе мљо ра дни чке  за дру ге . Та ка в је дан слу ча ј 
до го ди о  се  у се лу  Јо ша вка . Зе мљо ра дни чка  за дру га  из овог се ла  узу
рпи ра ла  је  цркве но  зе мљи ште  бе з до зво ле  и са гла сно сти  Цркве не  
општи не  у Јо ша вци . Због са мо во љне  узу рпа ци је  по ме ну тог зе мљи
шта  Цркве на  општи на  по кре ну ла  је  су дску  па рни цу  про ти в Зе мљо
ра дни чке  за дру ге .245 На сто је ћи  да  ри је ши  спо р, Цркве на  општи на  
по ку ша ла  је  да  се  спо ра зу мно  до го во ри  са  пре дста вни ци ма  За дру ге , 

239 АЕБЛ, ф. бр. 7, Рје ше ње  бр. 6512/54 НО  гра да  Ба ња лу ка , од 31. ма рта  1954.

240 АЕБЛ, ф. бр. 8, Рје ше ње  Ко ми си је  за  на ци о на ли за ци ју  при  НО О  Ба ња лу ка , 
од 10. но ве мбра  1960. У по ме ну то м рје ше њу  та чно  су  на ве де не  ули це , ка о  и 
ста мбе ни  и по сло вни  про сто ри  са  ква дра ту ро м, те  ве ли чи но м зе мљи шта  ко је  је  
на ци о на ли зо ва но .

241 АБиХ, КВП, к. бр. 5, До пи с НО  сре за  Ја јце  Вје рско ј ко ми си ји  Би Х, од 22. 
ју ла  1957.

242 АБиХ КВП, к. бр. 9, За би ље шка  ра зго во ра  епи ско па  Ва си ли ја  са  До бри во јем 
Ра до са вље ви ће м, пре дсје дни ко м Са ве зне  ко ми си је  за  вје рска  пи та ња , од 20. ју
на  1960.

243 АЕБЛ, ф. бр. 7, До пи с Све то г архи је ре јско г си но да  епи ско пу  Ва си ли ју , од 9. 
апри ла  1957.

244 АЕБЛ, ф. бр. 7, До пи с епи ско па  Ва си ли ја  Цркве ни м општи на ма  Епархије , 
од 18. апри ла  1957.

245 АБиХ, КВП, к. бр. 3, До пи с Цркве не  општи не  у Јо ша вци  Сре ско м су ду  у Ба
ња лу ци , од 28. де це мбра  1954.
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тј. да  јо ј дâ зе мљу  по д ки ри ју. 246 Ме ђу ти м, ка ко  до  спо ра зу ма  ни је  до
шло , ци је ли  слу ча ј ра зву ка о  се  и у на ре дну , 1956. го ди ну . О узу рпа
ци ји  по ме ну тог зе мљи шта  па ро х јо ша ва чки  Во јин Инђи ћ изви је сти о  
је  епи ско па  Ва си ли ја .247 

Не во љâ са  за дру гом Бра зда  из Бо са нске  Кру пе  има ла  је  Цркве на  
општи на  из овог гра да . На и ме , згра де  па ро хи јски х до мо ва  у Су ва ји  
и Ве ли ком Ра ди ћу , у би ха ћком сре зу , оту ђе не  су  од стра не  по ме ну те  
за дру ге . Цркве ни  одбо р по ку ша о  је  пре ко  Сре ске  и Ре пу бли чке  ко ми
си је  за  вје рска  пи та ња  да  пи та ње  цркве ног вла сни штва , ко је  је  при гра
бље но  и ко ри шће но  од стра не  за дру ге , ри је ши  ми рним пу те м. Ме ђу
ти м, по ку ша ји  су  оста ли  не  са мо  бе з ре зу лта та  не го  и бе з одго во ра. 248

Осим уни шта ва ња , узу рпа ци је  и експро при ја ци је  цркве не  имо ви не , 
не во љâ је  би ло  и са  на пла ћи ва њем изда ти х цркве ни х обје ка та  држа
вним вла сти ма . Та ка в је дан спо р во ди о  се  изме ђу  Цркве не  општи не  у 
При је до ру  и Ко ма нде  во јног одсје ка . На и ме , Ко ма нда  во јног одсје ка  
у При је до ру  ни је  испла ћи ва ла  11 мје се ци  ки ри ју  за  ко ри шће ње  три  
згра де  Цркве не  општи не . Осим не и зми ре ња  ду го ва , по ме ну та  ко ма
нда  за по сје ла  је  1. ја ну а ра  1960. јо ш је дну  цркве ну  згра ду  бе з пи та
ња  вла сни ка , те  ни  за  њу  ни је  пла ћа ла  ки ри ју . Због про бле ма  са  Ко
ма ндо м, Цркве на  општи на  обра ти ла  се  Вје рско ј ко ми си ји  БиХ.249 О 
овом слу ча ју  владика је  21. ја ну ра  1961. го ди не  ра зго ва ра о  са  То дом 
Ку рто ви ће м, пре дсје дни ком Вјерске  ко ми си је  Би Х. Том при ли ком 
вла ди ка  Ва си ли је  изни о  је  ци је ли  слу ча ј, за тим је  за тра жи о  са вјет 
ка ко  да  се  про блем ри је ши  бе з су дске  инте рве нци је . На  ова  пи та ња  
пре дсје дни к му  је  одго во ри о  да  ће  Ко ми си ја  инте рве ни са ти  да  се  та  
ства р ри је ши .250 

Са  експро при ја ци јом и на ци о на ли за ци јом цркве не  имо ви не  на ста
вље но  је  и 60и х го ди на , до к за  ве ћ оду зе ту  имо ви ну  Ба ња лу чка  епа
рхи ја  ни ка да  ни је  до би ла  аде ква тну  на кна ду . 

Па дом ста рог ре жи ма  90и х го ди на  XX ви је ка  де мо кра тска  вла ст, 
ко ја  је  има ла  ви ше  слу ха  за  Цркву , по че ла  је  са  вра ћа њем оду зе те  
имо ви не , али  та ј про це с из мно го бро јни х ра зло га  те че  ве о ма  спо ро . 
Та ко  ће  оду зе та  имо ви на  и да ље  оста ти  ка мен спо ти ца ња  на  пу ту  ка  
успо ста вља њу  бо љи х одно са  изме ђу  Цркве  и држа ве .

ЧЛА НО ВИ  СВЕ ШТЕ НИ ЧКОГ УДРУ ЖЕ ЊА 
ИЗ ЕПА РХИ ЈЕ  БА ЊА ЛУ ЧКЕ 

Удружење православног свештенства од свог оснивања 1947. године, 
Српска православна црква није хтјела да призна у понуђеном облику, 

246 АБиХ, КВП, к. бр. 4, До пи с Цркве не  општи не  у Јо ша вци  упра вно м одбо ру  
Зе мљо ра дни чке  за дру ге , од 26. фе бру а ра  1955.

247 АБиХ, КВП, к. бр. 5, Пи смо  Цркве не  општи не  у Јо ша вци  епи ско пу  Ва си ли ју , 
од 9. ју ла  1956.

248 АБиХ, КВП, к. бр. 11, Извје шта ј Па три ја рши јско г упра вно г одбо ра  Са ве зно ј 
ко ми си ји  за  вје рска  пи та ња , од 25. ма ја  1961.

249 АБиХ, КВП, к. бр. 9, Извје шта ј Цркве не  општи не  у При је до ру  Вје рско ј ко
ми си ји  Би Х, од 8. но ве мбра  1960.

250 АБиХ, КВП, к. бр. 14, Би лте н бр. 4, Вје рске  ко ми си је  Би Х, ма рт 1961. 
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тј. новоформирано под комунистичком влашћу.251 Удружење није 
признато и на кон при ти сака  почетком 50их на  Српску  пра во сла вну  
цркву  и про тје ри ва ња  епи ско пâ, затим ни  на  за сје да њу  Све тог архи је
ре јског са бо ра  1954. го ди не . На  ње му  је , у име  За ко но да вног одбо ра , 
о при зна ва њу  Пра ви ла  Све ште ни чког удру же ња  ре фе ри са о  вла ди ка  
Ва си ли је  (Ко сти ћ). Он је  изни о  да  је  Си нод 16. ју на  1954. до ста ви о  
Удру же њу  сво је  при мје дбе  на  Пра ви ла . На ре дног да на , сти га о  је  одго
во р у ко јем Удру же ње  оба вје шта ва  Са бо р да  је  спре мно  да  усво ји  све  
при мје дбе  и за хтје ве  Си но да , али  да  ни је  у вре ме нско ј мо гу ћно сти  
да  оку пи  фо ру м, ко ји  је  је ди ни  ко мпе те нтан да  то  пи та ње  ко на чно  
ри је ши . Вла ди ка  Ва си ли је  је , у име  За ко но да вног одбо ра , пре дло жи о  
Са бо ру  да  се  пи та ње  одо бре ња  пра ви ла  одло жи , до к Са ве з удру же ња  
не  по сту пи  по  да тим при мје дба ма .252 За  ова ка в ста в вла ст је  опту жи ла  
на јре а кци о на рни ју  гру пу  епи ско пâ, исти чу ћи  да  је  бе ско мпро ми сна  
гру па  опет би ла  про ти в са ра дње  са  држа во м.253 

По сли је  одржа ни х епа рхи јски х ску пшти на  по  ре пу бли ка ма , ко нсти
ту и са ни  су  зе ма љски  одбо ри . У Бо сни  и Хе рце го ви ни  та ка в одго во р 
ко нсти ту и сан је  21. ју на  1954, за  пре дсје дни ка  иза бран је  Крстан Би
је ља ц, а за  се кре та ра  Дра го љу б Ја нко ви ћ. Инте ре са нтно  је  да  при ли
ком фо рми ра ња  епа рхи јски х удру же ња  ни је дан епи ско п, изу зе в вла
ди ке  ра шко при зре нско г, ни је  при су ство ва о  осни ва чким ску пшти
на ма  у сво јим епа рхи ја ма .254 Осни ва чка  ску пшти на  ни је  одржа на  
1954. у Ба ња лу чко ј епа рхи ји , а та ко ђе  ни  у Црно го рско при мо рско ј, 
Зво рни чко ту зла нско ј, те  епа рхи ја ма  у Ма ке до ни ји .255 У Удру же њу  у 
Би Х би ло  је  око  115 чла но ва , а ван ње га  50 све ште ни ка , и то  ве ћи ном 
из Ба ња лу чке  епа рхи је . Је дан од гла вни х про бле ма  Удру же ња  у Би Х 
би о  је  ка ко  про на ћи  по го дан на чин бо рбе  про ти в епи ско па  Ва си ли ја , 
и то  да  са ми  све ште ни ци  во де  ту  бо рбу .256 

По во дом изно ше ња  не и сти на  да  је дан бро ј архи је ре ја  СПЦ иде  не
при ја те љском ли ни јо м, ка о  и сви  не при ја те љи  из ино стра нства , пре
дво ђе ни  Ва ти ка но м, вла ди ка  Ва си ли је  обра ти о  се  17. ма ја  1954. уре
дни штву  Ве сни ка . У ње му  је  на ве о  да  је  до би о  два  бе спла тна  при мје
рка  ли ста , ма да  их ни је  тра жи о , те  да  сма тра  не о зби љним да  при ма  
све ште ни чки  ли ст та кве  са држи не .257 

Иа ко  су  пра ви ла  Удру же ња  пре дви ђа ла  сло бо дну  во љу  при  учла ње њу , 
о њо ј се  на јма ње  во ди ло  ра чу на . За  ври је ме  ка мпа ње  про ти в Цркве  
не ки  чла но ви  Удру же ња  уче ство ва ли  су  у њо ј пре ко  шта мпе  и ко нфе
ре нци ја . У свом извје шта ју  Са бо ру  1954. вла ди ка  Ва си ли је  изни о  је  
ста в да  се  у пра кси  по ја вљи ва ло  не што  што  у пра ви лу  Удру же ња  ни је  
би ло  на пи са но , а то  је : „По ста ти  члан Удру же ња  зна чи  све сно  пре

251 О формирању Удружења православног свештенства у БиХ опширније 
видјети: Д. Шућур, н. д., стр. 126–130, Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 66–88.

252 За се да ње ..., н. д., стр. 339−344.

253 Исто , стр. 461.

254 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 70−71.

255 За се да ње ..., н. д., стр. 74. 

256 В. Ђу ри ћ, н. д., књ. III, стр. 1464−1465.

257 За се да ње ..., н. д., стр. 448.
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ста ти  са  ре вно сним ра дом на  ве рском по љу  и све сно  не  изврша ва ти  
на ре ђе ња  сво ји х пре тпо ста вље ни х цркве ни х вла сти  итд. Ова ј, ина че  
не пи са ни  за ко н, ко ји  се  ја ко  осе ћа  у ра ду  Удру же ња , ни је  ни ка да  би о  
по пу ла ран ко д испра вни х све ште ни ка , би ли  они  чла но ви  или  не . Ко д 
на ро да  исто  та ко “.258 

Пра ви лни ци  ре пу бли чки х удру же ња  би ли  су  го то во  исто вје тни  са  са
ве зни м, изу зе в не ки х де та ља . Кра јем 1957. у Ју го сла ви ји  су  би ла  23 
епа рхи јска  удру же ња  и пет зе ма љски х одбо ра  све ште ни чки х удру
же ња , ко ји  су  ка о  орга ни  епа рхи јски х удру же ња  и са ве за  удру же ња  у 
сје ди шти ма  ре пу бли ка  ко нта кти ра ли  са  ре пу бли чким ко ми си ја ма  и 
Са ве зом удру же ња  у Бе о гра ду . У Удру же њу  је  уку пно  би ло  око  1.800 
све ште ни ка .259 

Ме ђу ти м, бро ј учла ње ни х све ште ни ка  из Епа рхи је  ба ња лу чке  би о  
је  и да ље  ма ли  у одно су  на  дру ге  епа рхи је  у Бо сни  и Хе рце го ви ни . 
О про бле му  не у чла њи ва ња  све ште ни ка  Епа рхи је  ба ња лу чке  раз
го ва ра о  је , при ли ком по сје те  Ба ња лу ци , слу жбе ни к Ко ми си је  за  
вје рска  пи та ња  Ви то ми р Гру је ви ћ са  све ште ни ком Ми ла ном Ми љу
шо м, пре дсје дни ком епа рхи јског удру же ња . Том при ли ком про то  
Ми љу ш изни о  је  да  у Епа рхи ји  има  35 не у чла ње ни х све ште ни ка  и да  
не  зна  пра ви  ра злог не у чла ње њу . Јо ш је  на ве о  да  се  мла ди  све ште ни
ци  врло  сла бо  учла њу ју . У свом извје шта ју  В. Гру је вић на пи са о  је  да  је  
из овог ра зго во ра  за кљу чи о  да  су  ра зло зи  не у чла ње њу  ло ш ра д одбо
ра , ра штрка но ст те ре на , ка о  и то  што  у одбо ру  ни је  би ло  све ште ни ка  
из Ба ња лу ке , у ко јо ј се  на ла зи  сје ди ште  Епа рхи је .260 

У то ку  1960. го ди не  у Би Х сви  епа рхи јски  одбо ри  удру же ња  одржа
ли  су  ску пшти не , а Зе ма љски  одбо р је  одржа о  пле ну м.261 Удру же ње  
све ште ни ка  Епа рхи је  ба ња лу чке  одржа ло  је  у Ба ња лу ци  1. се пте мбра  
го ди шњу  ску пшти ну . Ску пшти ни  су  при су ство ва ли : Ра тко  Војно ви ћ, 
пре дсје дни к Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  НОСа  Ба ња лу ка , се кре та р 
Ко ми си је  Је фто  Шо ла ја , Ра тко  Је ли ћ, се кре та р Са ве за  удру же ња  
пра во сла вни х све ште ни ка  ФНРЈ, пре дсје дни к и се кре тар Зе ма љског 
одбо ра  Удру же ња  пра во сла вни х све ште ни ка  за  Би Х Крстан Би је ља ц 
и Дра го љу б Ја нко ви ћ и ре фе ре нт Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Би Х 
Ви то ми р Гру је ви ћ. При је  пре ла ска  на  дне вни  ре д пре дсје да ва ју ћи  је  
про чи та о  пи смо  ко је  је  ску пшти ни  по сла о  епи ско п Ва си ли је , а ко је  
је  гла си ло : „За хва љу ју ћи  на  по зи ву  и изра же но ј же љи  да  при су ству
јем ва шо ј ску пшти ни , све  при су тне  по здра вљам и же лим ко ри стан 
ра д за  до бро  на ше  све те  Цркве  и ота џби не “. Пи смо  вла ди ке  Ва си ли ја  
оста ви ло  је  на  при су тне  до ба р ути сак. По сли је  извје шта ја  о ра ду  и 
ди ску си је,  до не сен је  за кљу ча к да  се  фу зи о ни шу  по до дбо ри  удру же
њâ Ба ња лу ка  и Ја јце  и од њи х ство ри  је дна  цје ли на . Са  ску пшти не  су  
по сла ти  те ле гра ми  Јо си пу  Бро зу  Ти ту , Ђу ри  Пу ца ру  Ста ром и епи

258 Исто, стр. 280−281.

259 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. II, стр. 72.

260 АБиХ, КВП, к. бр. 10. Извје шта ј Ви то ми ра  Гру је ви ћа , слу жбе ни ка  Вје рске  
ко ми си је , о оби ла ску  сре зо ва : ба ња лу чко г, до бо јско г, ту зла нско г и брча нско г, од 
22. фе бру а ра  до  6. ма рта  1960.

261 АБиХ, КВП, к. бр. 9, Извје шта ј Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Би Х за  1960. го
ди ну .
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ско пу  Ва си ли ју . На ро дни  одбо р сре за  Ба ња лу ка  при ре ди о  је  за  при
су тне  ру ча к у хо те лу  Бо сна .262 

Од уку пног бро ја  (197) све ште ни ка  и ка лу ђе ра  у Би Х 1960. го ди не , 
учла ње но  их је  би ло  136 или  68,52%, до к се  ван Удру же ња  на ла зи ло  
61 или  31,48%. На јви ше  чла но ва  би ло  је  у Зво рни чко ту зла нско ј епа
рхи ји , гдје  је  и вла ди ка  Лонгин (Томић) би о  члан Удру же ња . На јсла
би је  ста ње  би ло  је  у Ба ња лу чко ј епа рхи ји . Де та љно  ста ње  чла нства  по  
епа рхи ја ма (у табели се налази и Далматинска епархија јер се један 
њен дио налазио и у БиХ)  мо же  се  ви дје ти  из та бе ле .263

Чла но ви  Све ште ни чког удру же ња  из епа рхи ја  у Би Х

ЕПАРХИЈА УКУПНО УЧЛАЊЕНИХ % НЕУЧЛА
ЊЕНИХ %

Да бро бо са нска 45 32 71,1 13 28,9

Зво рни чко ту зла нска 63 61 96,8 2 3,2

Ба ња лу чка 63 27 42,85 36 57,15

За ху мско хе рце го ва чка 22 14 63,6 8 36,4

Да лма ти нска 4 2 50 2 50

УКУПНО 197 136  61 

 

Вла ст је  изни је ла  за кљу чке  да  ве ћи на  све ште ни ка  ни су  чла но ви  
удру же ња  та мо  гдје  и архи је ре јски  на мје сни ци  ни су  учла ње ни , што  
го во ри  о не га ти вном ути ца ју  ко ји  они  има ју  на  све ште ни ке , на ро
чи то  мла ђе . Та ква  си ту а ци ја  вла да ла  је  у епа рхи ја ма  са ра је вско ј и 
ба ња лу чко ј, гдје  су  на мје сни ци  би ли  Ми ло ра д Ајва зо ви ћ и Во јин 
Инђић.264 По ре ђе ња  ра ди , у Епа рхи ји  ба ња лу чко ј 1953. би ло  је  29, а 
1960. 27 све ште ни ка , чла но ва  Удру же ња .

На кон успо ста вља ња  до бри х одно са  са  епи ско пи ма  и све ште ни ци
ма , по ста ви ло  се  пи та ње  да љег ра да  Удру же ња  пра во сла вног све ште
нства . Ме ђу ти м, за  вла ст је , и по ре д до бри х одно са , Удру же ње  и да
ље  има ло  ра зло га  да  по сто ји . Је дан од њи х би о  је  да  акти вно  дје лу је  
и во ди  бо рбу  про ти в по ја ва  „шо ви ни зма  и ве ли ко српства “ у кри лу  
пра во сла вног све ште нства , те  да  ста лно  и си сте ма тски  про по ви је да  

262 АБиХ, КВП, к. бр. 9, Инфо рма ци ја  бр. 7, Ко ми си је  за  вје рска  пи та ња  Би Х.

263 АБиХ, КВП, к. бр. 9. Одно си  са  Пра во сла вно м цркво м у Би Х, де це мба р 1960. 
(ма те ри ја л за  са вје то ва ње ).

264 АБиХ, КВП, к. бр. 9. Одно си  са  Пра во сла вно м цркво м у Би Х, де це мба р 1960. 
(ма те ри ја л за  са вје то ва ње ).
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бра тство  и је ди нство  на ро да . Од удру же њâ пра во сла вни х све ште ни ка  
оче ки ва ло  се  да  ра де  на  „при до би ја њу  бо го сло ва  на  ли ни ји  удру же
ња , а са мим тим и на  ли ни ји  фро нта “, па  ча к и да  ма те ри ја лно  по ма
жу  извје стан бро ј бо го сло ва  и на  та ј на чин их при до би ја ју  за  се бе .265 

При о ри те тан за да та к би о  је  да  се  на ста ви  са ра дња  са  епи ско пи ма , 
али  и врше ње  ста лног при ти ска  на  њи х ка ко  би  јо ш чвршће  са ра ђи
ва ли  са  орга ни ма  вла сти 266 и, на по сље тку , ра д на  да љо ј по ли ти чко ј 
ди фе ре нци ја ци ји  у ре до ви ма  кли ра .267 

Према томе, од до ла ска  но ве  вла сти  1945. до  1961. го ди не  мо же  се  
уо чи ти  не ко ли ко  вре ме нски х фа за , са  ра зли чи тим инте нзи те том на
па да  и при ти са ка  на  је ра рхи ју  Епа рхи је  ба ња лу чке . Прва  фа за , ко ја  
је  за по че ла  јо ш у ра ту , на ста вље на  је  и ка сни је  са  ра зли чи тим интен
зи те то м. У том пе ри о ду  све ште ни ци  су  за тва ра ни  и осу ђи ва ни  на  ду
го го ди шње  ка зне , бе з не ког одре ђе ног ра зло га . На па ди  на  је ра рхи ју  
Епа рхи је  на ста вље ни  су  и пе де се ти х го ди на , с тим да  је  инте нзи ви ра
ње  усли је ди ло  то ком 1952, да  би  сво ју  ку лми ни ци ју  до сти гло  1953. 
го ди не . Сре ди ном 50и х и по че тком 60и х сма њен је  бро ј изгре да  ка о  
и ка жње ни х све ште ни ка . Осим свештеника, и  црквена имовина била 
је на удару нове власти.

Осим ре пре си вни х мје ра , држа вна  вла ст на сто ја ла  је  да  ди фе ре нци
ра  кли р уну та р Цркве , ства ра њем Удру же ња  пра во сла вног све ште
нства . Ме ђу ти м, инте ре со ва ње  за  учла њи ва ње  у Удру же ње  би ло  је  
ра зли чи то  по  епа рхи ја ма . На  по дру чју  Епа рхи је  ба ња лу чке  инте ре
со ва ње  за  чла нство  у Удру же њу  би ло  је  на јсла би је  у одно су  на  оста ле  
епа рхи је  у Бо сни  и Хе рце го ви ни . Мо гло  би  се  ре ћи  да  је  ра злог за  та
кво  ста ње  би о  ста в Архи је ре ја , али  и ста ро сна  до б све ште нства , ко је  
је  би ло  ре зе рви са но  пре ма  но вом обли ку  орга ни зо ва ња  Удру же ња . 

Из пре зе нто ва ног истра жи ва ња  мо га о  би  се  изве сти  за кљу ча к да  је  
ци љ држа ве  при је  све га  би ло  сма ње ње , а онда  и по тпу но  ели ми ни
са ње  ути ца ја  Цркве  у дру штву  и ко нтро ла  ње не  је ра рхи је  на  свим 
ни во и ма . У том ци љу  би о  је  упре гнут ци је ли  држа вни  апа ра т, ко ји  
је  успје шно  се  кри ју ћи  иза  на па да  на  по је ди не  архи је ре је  (у овом 
случају на владику Василија), за пра во  врши о  при ти са к на  ци је лу  
Српску православну цркву. Сли чно  је  би ло  и на  ре ги о на лном ни во у , 
тј. у Ба ња лу чко ј епа рхи ји , гдје  је  због епи ско па  Ва си ли ја  вршен при
ти са к на  оста ле  све ште но слу жи те ље , те  спре ча ван сва ки  на пре да к у 
Епа рхи ји . На мје рно  оду го вла че ње  де фи ни са ња  ста ту са  Српске  пра
во сла вне  цркве  до во ди ло  је  до  не спо ра зу ма  и изгре да  про ти в ње ни х 
чла но ва . Држа вна  вла ст вје што  се  осла ња ла  на  по зи ти вне  за ко не  и 
на ро д, што  се  ја сно  ви дје ло  на  ло ка лном ни во у , на  ко јем су  се  но си
о ци  вла сти  слу жи ли  ва ни нсти ту ци о на лним сре дстви ма . Та ква  скри
ве на  по ли ти ка  омо гу ћа ва ла  је  во ђе ње  по ли ти ке  ду пли х ко ло си је ка , 
тј. је дно  је  би ло  на пи са но  и пре зе нто ва но  на ро ду  и сви је ту , а са свим 
дру го  се  ра ди ло  на  те ре ну . Сва ко  крше ње  за ко нски х про пи са  ту ма

265 Р. Ра ди ћ, н. д., књ. I, стр. 222−223.

266 АБиХ, КВП, к. бр. 9. Одно си  са  Пра во сла вно м цркво м у Би Х, де це мба р 1960. 
(ма те ри ја л за  са вје то ва ње ).

267 АБиХ, КВП, к. бр. 16. За кљу чци  са  про ши ре не  сје дни це  Ко ми си је  за  вје рска  
пи та ња  НРБи Х, од 16. ма ја  1962.
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че но  је  не и ску ством и не стру чно шћу , те  ни ко  од пре дста вни ка  ло
ка лне  вла сти  ни је  одго ва ра о  за  сво је  по сту пке , ве ћ је  за  њи х би о  и 
на гра ђи ван. Је дна  врста  за шти те  та квог си сте ма  би ле  су  ре ги о на лне  
и ре пу бли чке  вла сти . Због исти ца ња  ло ја лно сти  и же ље  за  на пре до
ва ње м, че сто  су  мје сне  вла сти  ства ра ле  сво је  те о ри је  и за ко не , ко је  
су  би ле  про ти вне  држа вни м. Про бле ми  са  држа вом ко ји  су  оста ли  и 
на кон до ла ска  но вог епи ско па  1961. одно си ли  су  се  на  цркве ну  имо
ви ну , удру же ње  све ште ни ка , сла вље ње  вје рски х пра зни ка , здра встве
но  оси гу ра ње  све ште ни ка , ма ти чне  књи ге , сло бо дно  при ку пља ње  до
бро во љни х при ло га  итд.


