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АПСТРАКТУМ: Чланак се, на основу до сада необјављених документарних извора, бави разматрањем метода којима је комунистички режим надзирао Српску православну цркву. Документа посебно расветљавају присмотру и облике денунцијације према свештенству које је водило духовну бригу о емигрантима у
Западној Европи, а највише према владици западноевропском Лаврентију.
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*

Једна од основних полуга друштвене контроле у ауторитарним и тоталитарним друштвима јесте Служба државне безбедности и њена разграната мрежа доушника којом
су прожете све институције, чак и приватни животи грађана. Истраживање историјске грађе у Србији настале деловањем безбедносних служби је на почетку будући да
су тек од недавно доступни одређени фондови, пре свега архивска грађа БИА и то само појединим државним комисијама. Ипак, досијеи категорисаних унутрашњих непријатеља и целокупна грађа о Српској православној цркви и другим институцијама
заснована на пријавама и дојавама прилично је непоуздан извор и често више говори
о ономе ко је пријаву састављао и методама рада служби безбедности него о лицу које је под оперативном обрадом. Архивска грађа служби безбедности о СПЦ и свештенству у условима једнопартијске диктатуре тек чека пажљиву историографску обраду. Део тог материјала (коришћен и за овај чланак) који се односи на СПЦ може се
наћи у доступним фондовима Архива Југославије (Фонд Председништва СФРЈ, Идеолошке комисије СКЈ, СИВ-а, ССУП-а итд.). Проблем односа Српске православне цркве, свештенства и комунистичких власти после Другог светског рата, на основу других доступних извора, већ је детаљно обрађен у научним студијама пре свега: Р. Радић, Вером против вере, Београд 1995; Р. Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Београд 2002; Д. Живојиновић, Српска православна црква и нова власт 1944–
1950, Београд 1998; С. Јовић, Утамничена црква, Београд 2001.
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Српска православна црква и њени великодостојници, осим иступа
свештених лица попут Арсенија Брадваревића 1954.1 и неких других, од
почетка 50-их нису организовано прогањани од стране југословенског
комунистичког режима али су контролисани и маргинализовани. Посебно
се оштро реаговало на покушаје да Црква организованије наступа према
јавности и друштву. У једном извештају Службе државне безбедности
(СДБ) из 70-их година наводи се: „Организоване политичке снаге, радни
људи и грађани, а посебно омладина енергично реагују против тога да се у
појединим областима а нарочито у социјалистичкој, културној и васпитној
сфери, црква наметне као партнер у самоуправним односима и да разна ходочашћа, манифестације и верске скупове злоупотребљава у политичке сврхе. Присуство и деловање појединих свештеника и верских заједница међу
нашим грађанима на привременом раду у иностранству појединци користе
за отворену непријатељску делатност против наше земље. У томе се они повезују са југословенском фашистичком емиграцијом и иностраним реакционарним и клерикалним круговима, а појединци међу којима и поједини црквени великодостојници, не само да се солидаришу са таквом делатношћу,
него чак подстичу и директно утичу на припремање акција појединих емигрантских терористичких група.“2
Главни проблем у време самоуправног социјализма било је свештенство у емиграцији, односно његова непослушност и критички однос према
режиму. Кулминацију таквог стања представљао је црквени раскол половином 1960-их који је предводио епископ Дионисије, оптуживши званично
руководство Српске православне цркве да је у дослуху са режимом и под
његовим утицајем (називајући патријарха Германа црвеним патријархом).
Служба државне безбедности је посебно била заинтересована за понашање
свештеника у Западној Европи у времену масовне емиграције и најезде гастарбајтера, односно југословенских радника у западноевропским државама. Појачала је надзор како над политичким емигрантима (предузимајући и
бруталне акције), тако и над свештеницима широм Западне Европе, а нарочито у Савезној Републици Немачкој где је било највише југословенских
радника.3 Таква политика није била ограничена само на СПЦ већ се односи1

2

3

Седам година после прокламоване либерализације режима, епископ митрополит Арсеније Брадваревић (који је као кандидат за патријарха 1949. добио само осам гласова
мање од Викентија Проданова) осуђен је на 11 година робије јер је критиковао поредак и Јосипа Броза Тита, говорећи да је „Пољак и диктатор“, да је Римокатоличка
црква крива за геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској и да би волео да
Руси нападну јер би у том случају дошло до америчке интервенције. Сведоци на суђењу била су и тројица православних свештеника. – С. Цветковић, Између српа и чекића, Репресија у Србији 1944–1953, Београд 2006, 367, 523–524; С. Јовић, Утамничена
црква, Београд 2002, 20, 78, 115, 119, 152.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 39, 61. седница, 19. октобар 1976, Нацрт извештаја о стању у земљи 8. октобар 1976, Заштита уставног поретка, 65–71.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 45, 74. седница, 1. април 1977, Специјални рат
против СФРЈ, 25. март 1977, 12–14.
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ла на све верске заједнице. О томе сведочи и документ СДБ из половине 70их у којем стоји да се ,,у заједници са одговарајућим друштвено-политичким факторима, доприноси сондирању избора позитивне личности за реиса
која ће развијати задовољавајуће односе између Исламске заједнице и друштва.“4 Још од завршетка рата у оквиру Службе државне безбедности постојало је посебно одељење које се бавило Црквом, а у квалификацији унутрашњих непријатеља ова групација је вођена под именом клерикалци или
клерикалне снаге.5
За надзор над Црквом били су ангажовани искусни оперативци као
доушници СДБ, али су као сарадници коришћени и сами свештеници и црквени великодостојници. Сарадња са државом често није била последица
рада за Службу државне безбедности у својству агента, уцена или застрашивања као метода врбовања, већ добровољне акције амбициозних и поткупљивих личности у Цркви које су хтеле да се препоруче властима и верској
комисије и пречицом дођу до синекуре или друге материјалне награде. Један од амбициозних и бескрупулозних црквених личности био је и протосинђел проф. др Стефан Чакић. Он је, по свему судећи, из користољубља
био добровољни доушник Службе државне безбедности и добар пријатељ
југословенског политичара Стевана Дороњског ревносно га извештавајући
о свему што раде издајници и народни непријатељи у западноевропској епископији, предвођени епископом Лаврентијем.
Протосинђел проф. др Стефан Чакић је рођен 28. октобра 1922. у Новом Саду. За време рата затваран је од Немаца, а као младић борио се у партизанској војсци на Сремском фронту. Теолошки факултет у Београду уписао је октобра 1945. После завршених студија био је суплент Теолошке гимназије у Призрену, а затим управитељ фрушкогорског манастира Крушедол
(где је Лаврентија примио за ђака и замонашио). Пошто му је, по његовим
речима, одбијена молба да полаже докторат на Теолошком факултету у Београду уписао је постдипломске студије на Католичком факултету у Загребу
као стипендиста Аустријске бискупске конференције, где је докторирао са
темом Евхаристијска епиклеза у западној и источној теологији. Крајем 60их епископ западноевропски Лаврентије именовао га је за шефа мисије за
духовну бригу о југословенским радницима у Аустрији. После две године
епископ Лаврентије је наводно намеравао да га премести у Лондон, како
сам каже сумњајући да тајно ради за комунистички режим. Пошто је Чакић
то одбио, изговарајући се страхом да ће бити ликвидиран од тамошњих ан4

5

АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 24–1975, 26. седница, Нека актуелна питања
безбедности – излагање савезног секретара за унутрашње послове Фрање Херљевића 18. март 1975.
АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 39, 61. седница, 19. октобар 1976, Нацрт извештаја о стању у земљи 8. октобар 1976, Заштита уставног поретка, 65–71. Дуго се
препричавала анегдота по којој је, наводно, на састанку ЦК СКС половином 70-их
Петар Стамболић рекао: ,, Другови укључите се и ви, докле ће само УДБ-а да се бави
црквом“.

90

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2010

тикомунистичких емиграната на челу са протојерејем Николићем, премештен је на дужност опслужитеља парохије у Грацу.6
Био је добар познаник и „земљак“ Стевана Дороњског,7 високог партијског и државног функционера, члана Председништва СФРЈ 70-их година, кога је познавао још из младићких дана будући да је Дороњски био родом из Крчедина (општина Инђија) и са којим је и касније имао близак однос и сарадњу у време када је био старешина манастира Крушедол. Током
боравка у Аустрији, где је наишао на отпор свештенства и појединих западноевропских прота и био од њих проказан као комунистички агент, он је
писао опширна и присна писма Стевану Дороњском оптужујући појединце
из Цркве у емиграцији, а највише владику Лаврентија,8 за непријатељски
6

7

8

Стефан Чакић се касније вратио у манастир Крушедол и у Нови Сад где је живео до
смрти. Аутор је више књига и чланака из црквене историје. Преминуо је крајем 90-их
година прошлог века. Према речима владике Лаврентија, Чакићу се иако ученом и
писменом човеку приписивао лош карактер и извесна „склоност момцима“ што му је
отежавало да постигне значајнију каријеру. Аутор је више књига: Из моје пастирске
торбе, Споменица 110 годишњици Бечке православне црквене општине Светог Саве
1860–1970, Беч 1971; Велика сеоба Срба и патријарх Арсеније Црнојевић, Нови Сад
1990; Мемоари, Нови Сад 1995. У разговору са аутором овог чланка владика Лаврентије је на питање да ли зна ко је протосинђел Стефан Чакић са одушевљењем одговорио да је реч о његовом великом добротвору и „духовном оцу“, не слутећи да аутор
поседује писмо С. Дороњском и служби безбедности у којем га протосинђел слика у
најцрњим бојама. Владика Лаврентије је рекао да много дугује Чакићу, да је у његово
време примљен у манастир Крушедол и да је њихова сарадња била добра. Био је изненађен писмом и инсистирао је на томе да су све наведене дојаве са којима је до тада упознат углавном лажне и злонамерне, истакавши да се није мешао у политику „ни
онда ни данас“ и да је то вероватно плод Чакићевих конструкција и похлепне амбиције. – АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо проф. Стефана Чакића – Стевану Дороњском, 23. мај 1973, 1–13; Сведочење владике шабачког Лаврентија дато аутору 29. децембра 2008. у Београду.
Ставан Дороњски је рођен 26. септембра 1919. у војвођанском селу Крчедин, општина Инђија (Срем). Члан КПЈ био је од 1939; пре рата отпочео је студије на Ветеринарском факултету. Партизанском покрету у Срему приступио је 1941. у време великих
злочина на територији усташке Независне Државе Хрватске. Током рата био је политички комесар, а у поратном времену налазио се на високим партијским и државним
функцијама у покрајини, републици и федерацији. После 1945. постао је организациони секретар ЦК КПЈ као и секретар Покрајинског комитета Савеза комуниста Војводине, био је председник Скупштине Војводине, члан и секретар Извршног комитета
Савеза комуниста Србије. Од шестог (1952) до једанаестог конгреса (1978) биран је
за члана ЦК СКЈ. Члан Извршног бироа (касније преименованог у Извршни комитет
Савеза комуниста Југославије) постао је 1969, затим и један од осморице чланова
Председништва СФРЈ, а биран је и за члана и председника Президијума. После Титове смрти убрзо је смењен са обе функције, иако му је мандат истицао октобра 1980. и
замењен Лазарем Мојсовим. Његово име се помињало у контроверзама око Титове
сахране. Преминуо је 15. августа 1981. надживевши нешто више од годину дана Тита
коме је био до краја одан. – Ко је ко у Југославији, Београд 1977.
Лаврентије Трифуновић, епископ шабачки, рођен је у селу Богоштици код Крупња,
област Рађевина, на дан Светог Саве 27. јануара 1935. Његово световно име је Живко.
Основну школу је завршио у Крупњу, два разреда гимназије у Лозници, православну
Богословију и Богословски факултет у Београду. Две године је био духовник цркве
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рад против народне власти и комунистичког поретка. После смене са положаја шефа мисије у Бечу, 21. априла 1973. упутио је писмо Дороњском које
сведочи о његовој дугогодишњој сарадњи са југословенским властима у сузбијању „црквене реакције“:
,,Драги Стево, најпре желим да ти се захвалим што си био спреман да
ме на моју молбу примиш и саслушаш..,“ почиње опширно писмо Стефан
Чакић. ,,Од нашег задњег виђења и разговора прошло је неколико година.
Тада је главна тема наших разговора углавном био мој однос са сремским
владиком Макаријем који има непријатељски став и делатност у односу на
нашу политичку стварност... Док сам ја био старешина манастира Крушедола, у ком периоду сам имао више пута задовољство и искрену радост да Вас
угостим и не само то већ да ми помогнеш, у тадашњем твојем својству
Председника скупштине Војводине, да тај историјски манастир обновим и
спасем од пропадања, владика Макарије поред тога што је бездушно пљачкао манастир и непрестано захтевао да му доносе намирнице и друго из манастира... он ме је стално сумњичио да ја пактирам с комунистима и да ће
ми се једног дана то олупати о главу. И када је ситуација постала неиздржива ја сам био приморан да напустим манастир Крушедол и дођем овамо у
Беч и да се дам на посао... Хтео сам с тобом, драги мој Стево, да поразговарам јер то нису моје личне муке већ су то питања од општег значаја којима
се мора поклонити дужна пажња. Ради се о једној планској смисленој акцији емигрантских попова, четника, недићеваца, љотићеваца против наше зеРужице на Калемегдану (Београд), а потом парохијски свештеник на Купресу. Две и
по године био је професор Богословије у манастиру Крки и истовремено парох у
Ивошевцима. У епископски чин посвећен је 1967, у периоду 1967–1969. био је
викарни епископ моравички у Београду. Током 1969. постављен је за епископа
западноевропског и аустралијско-новозеландског. Пошто је створио услове за
стварање нове епархије у Аустралији, постављен је за епископа у Западној Европи. У
Химелстиру, Немачка, основао је епархијски центар. За Српску православну цркву
откупио је већ саграђену цркву, основао штампарију и објавио дела светог владике
Николаја Велимировића и многе друге верске књиге. У то време дела владике
Николаја нису могла бити штампана у Југославији. У Лондону је 1985. венчао принца
Александра Карађорђевића и принцезу Катарину. После двадесет година епископског
стажа у дијаспори Свети архијерејски сабор изабрао га је 1989. за епископа шабачковаљевског. Устоличен је у Шапцу 23. јула 1989, наследивши упокојеног епископа
Јована Велимировића. Наставио је делатност свог претходника кроз мисионарску
издавачку кућу „Глас Цркве“ епархије шабачко-ваљевске, која је штампала велики
број књига и успоставила православну радио и ТВ станицу. Посветио је велику
пажњу обнављању и зидању цркава, основао је нови манастир Соко у подножју Соко
града и музеј посвећен св. владици Николају. Његовим залагањем мошти св. владике
Николаја пренете су из Америке у Србију, 12. маја 1991, у манастир Лелић. Радио је
на зближавању деце из дијаспоре са децом из Србије, у оквиру акције „Моба“ која се
од 2001. одржава сваке године. На његов предлог Свети архијерејски сабор је на
редовном заседању у мају 2006. поделио велику епархију шабачко-ваљевску на две
епархије: шабачку са седиштем у Шапцу и ваљевску са седиштем у Ваљеву. Од тада
је господин Лаврентије шабачки епископ, а за ваљевског епископа постављен је
Милутин Кнежевић. – Сведочење владике шабачког Лаврентија дато аутору 29.
децембра 2008. у Београду.
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мље и нашег политичког уређења... овде је реч о отвореним непријатељима
наше земље, према којима не може и не сме бити милости!“9
Чакић се жалио на млако реаговање државних служби које је редовно
извештавао о непријатељском раду црквених кругова у Аустрији где га је
епископ Лаврентије поставио за душебрижника: ,,Како сам ја о свим тим догађајима и збивањима обавештавао надлежне у земљи, са којима сам стално
био у вези, ја морам са жаљењем рећи да никако нисам задовољан њиховом
активношћу и њиховим реаговањем јер је овде реч о отвореним непријатељима наше земље, према којима не може и не сме бити милости.“10
За епископа Лаврентија такође није имао лепих речи, нарочито за његовог ђакона Тому Марковића и свештеника Драга Говедарицу који су га
наводно ометали у његовој мисији у Бечу и напорима да духовно просветли
емигранте и сматрали га комунистичким шпијуном (што, судећи по писмима Стевану Дороњском, није било далеко од истине):
,,Први који ми је почео да прави тешкоће и да мој рад саботира био је
овдашњи свештеник Драго Говедарица, скроз неспособан и ужасно подао и
покварен, какви само знају бити богослови из наших Богословија. Свестан
своје беде, он није презао и од најподлијих гестова у односу на мене.... тј.
моје мисије, за коју је тврдио да је непотребна и да све то он може обављати. Он се повезао са емигрантским свештеницима који сачињавају гро свештеника у овој новој Западноевропској епархији и о мени дао податке како
сам ја убачен у „слободни свет“ као комунистички шпијун што сам касније
дознао...“11
На сабору у Дармштату 1972. године, којем је присуствовало око 100
свештеника, избио је инцидент: ,,На сабору у Дармштату у ствари је био
скуп најпроблематичнијих личности из целе Европе. Одржавање сабора финансирао је „Diakonisches Werk“ из Немачке, једна од организација евангелистичке цркве на чијем челу је Собер који је за време рата био познати нациста..... који плаћа наше свештенике који су сви од реда током рата били у
редовима домаћих издајника“.
У реферату поднетом на сабору Стефан Чакић је навео и следеће:
,,Велики број наших људи отиснуо се у туђину у потрази за бољим животом, али они ни овде нису потпуно спокојни и мирни јер туже за својом лепом отаџбином и својим породицама, као што и отаџбина тужи за својом
децом која су је напустила“. Његово излагање прекинуо је прота Миливоје
Николић из Лондона речима: ,,Па ја не бих рекао да комунисти баш жале за
нашим радницима, јер да жале не бих ни пустили овамо.“ Чакић је на ово
узвратио: ,,Веома ми је жао, господине прото, што вам морам рећи али овај
9

10
11

АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо проф. Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, 1.
Исто, 1–3.
Исто, 4.
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ваш иступ је врло некултуран и примитиван а још ми је више жао да ви изгледа не разликујете два појма: појам отаџбине и појам политичког уређења
земље.“ На Чакићево инсистирање Николић је одбио да се извини, док Лаврентије наводно није интервенисао, што му је Чакић замерио у писму.12
Према речима владика Лаврентија, прота Миливоје Николић13 је био добар
пастир али острашћени антикомуниста и бивши припадник Југословенске
војске у отаџбини Драже Михаиловића. ,,Кад год смо пролазили поред наше амбасаде прота Николић пљуне под прозор и оде,“ сведочи владика. Сабор је завршен литургијом којој је присуствовао престолонаследник Александар, син Петра II Карађорђевића.14
Стеван Чакић се у писму члану Председништва СФРЈ Стевану Дороњском жалио да је против њега организована кампања и да су петицију
против његове мисије код владике Лаврентија потписале проте Миливоје
Николић из Лондона, Алекса Тодоровић из Минхена и Добривоје Чиларџић
из Дизелдорфа. Од надлежних у Новом Саду, председника Верске комисије
Милана Баћкалића и Крсте Инића из СУП-а задуженог за црквена питања,
тражио је да изврше притисак на патријарха да интервенише код Лаврентија. Ипак, Чакић је јануара 1972. смењен због учешћа у немилим догађајима
у кругу црквене општине Свети Сава у Бечу: „Патријарх је интервенисао
код Лаврентија и цела ствар се једно време смирила. Међутим ови издајници су вршили стални притисак на Лаврентија и захтевали да он укине моју
мисију и мене врати у земљу, стављајући чак ултиматум ако то не учини да
се и он може паковати. После низа неуспеха да ме одавде склоне и несметано врше свој издајнички утицај на раднике, о којима нећу говорити, најзад
су смислили следеће: наговорили су Лаврентија да ме једним својим изненадним и неочекиваним гестом премести за секретара епархије у Лондон
код проте Николића владика Лаврентија тврди да је то Чакићева измишљотина а шта су од тога очекивали најбоље се види из речи поменутог ђакона
Марковића који је овде у Бечу изјавио: Само да успемо да приволимо професора Чакића да оде за Лондон, он тамо има да постане мек као памук или
ће бити ликвидиран по кратком поступку... а код организација које су ме
помагале ови су ме издајници удесили и тамо ме регистровали као комунистичког шпијуна“ – жалио се Чакић Стевану Дороњском.15
У другом делу опширног писма оптужио је владику Лаврентија за
контакте са двором и престолонаследником Александром кога је венчао у
12
13

14
15

Исто, 5.
Прота Николић је током Другог светског рата био припадник равногорског покрета и
изразито антикомунистички оријентисан, у добрим односима са породицом
Карађорђевић, венчани кум принца Томислава.
Сведочење владике шабачког Лаврентија дато аутору 29. децембра 2008. у Београду.
АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, 5; Сведочење владике шабачког Лаврентија дато
аутору 29. децембра 2008. у Београду.
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Шпанији: „На дан Светог Саве ове године 1972 Лаврентије је донео неколико стотина фотографија са венчања тога „престолонаследника у Шпанији
које је он лично извршио с овим издајницима. На служби су сви они помињали „Краљевски дом“ ... Јавно је на дан Светог Саве причао како је кад је
био у Југославији био саслушаван и како су га сатима испитивали и хтели
да му одузму пасош и једва се некако спасао да се поново врати... На пријему поводом дана Светог Саве јавно је наздравио за здравље „Краљевског
дома“ што је изазвало запрепашћење многих званичника.“16
Чакић назива проту Николића највећим издајником за кога је чак и
сремски владика Макарије „светац који спасава српски народ и српску цркву од комунистичког безумља“. Прота Николић је, наводно, поводом осуде
епископа жичког др Василија Костића због ширења шовинистичке мржње у
уводнику Опет по српској цркви у Гласу Српске православне цркве у западној Европи написао: „Судија за прекршаје хоће да угаси глас српског свештенства који зна да се врши дискриминација према ученицима који похађају веронауку. Режим жели да заташка и страхом да принуди цркву да не
говори о силним провалама и пљачкама манастира... Или можда режим жели да преко овог судије затвори уста српском народу да не говори о оскрнављеним гробовима, међу којима треба убројати и хиљаде невиних Срба које
су комунисти побили.“17
Лаврентије је, по овој дојави, потпуно „пао у руке четничкој емиграцији“ којој је наклоњен, што аутор писма поткрепљује његовим контактима
са четничким војводом Момчилом Ђујићем и принцом Томиславом Карађорђевићем:
„Недавно је у Лондону освећен дом Владике Николаја Велимировића
који је умро у Америци пре 15 година и није хтео да се врати у земљу где
влада комунистички режим јер се целога века борио против комунизма. На
тој свечаности, на којој су се скупили издајници из целе Европе и Америке,
кумовао је злогласни војвода Момчило Ђујић који је стајао између Лаврентија и Николића. Он је држао дугачак говор па је рекао и следеће: ... а када
су се Срби борили против Турака било их је 3 милиона, када су се борили
против Фрање Јосифа било их је 4 милиона, а када се боримо против Јосипа
Броза има нас 11 милиона и побједићемо и њега браћо и сестре! Побједићемо ако стојимо иза три велике вредности бога, краља и породице... На тој
истој свечаности на којој је домаћина играо принц Томислав и принцеза
Маргарита епископ Лаврентије је рекао следеће: ,,... Дозволите ми најпре да
поздравим наше високе госте... пре свега Њено краљевско височанство
принцезу Маргариту и краљевића Томислава... “18
16

17

18

АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, 7.
АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, 7.
Исто.
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Владика Лаврентије данас каже да је првобитно одбијао да посећује
равногорске и љотићевске скупове, тако да није хтео да оде ни на скуп који
је, у организацији дома Карађорђевића, одржан 1969. у Лестеру. Наводно је,
међутим, дошао војвода Момчило Ђујић и рекао: ,,Ако Ви не дођете народу, неће ни народ Вама у цркву“, после чега је владика Лаврентије одлучио
да присуствује скупу.19
Чакић је наставио да шаље извештаје у нади да ће државни представници интервенисати код црквених инстанци у Београду и помоћи му да се
избори против „издајника“ у црквеним редовима у Западној Европи. За владику Лаврентија, који га је разрешио дужности шефа мисије у Бечу, тражио
је смену или премештај у другу епархију. У писму Чакић наводи и следеће:
„Вешто су се убацили у црквене редове неки сумњиви типови који желе да се дочепају места у управи црквене општине. То су на првом месту: неки Синиша не могу да му се сетим презимена, који је био кривац на Голом
отоку, чији је отац негде у Енглеској и нераздвојни друг проте Тодоровића из
Минхена код кога овај Синиша често одлази и добија директиве за свој издајнички рад... Ово вршљање и покушај да се бечка црквена општина упрегне у
издајничке планове сумњивих елемената треба што пре осујетити и спречити.
Нема компромиса и не може бити са издајницима наше земље...“20
,,Нажалост већ трећине домаћих епископа и свештенства стоје на позицијама ових емигрантских кругова и на разне начине одржавају везу са
њима. Типичан пример је сремски епископ Макарије који је главни протожер да Лаврентије постане епископ, тако млад и неискусан... тај исти Макарије који је због говора у којима напада отворено и јавно наше народне власти требао кривично одговарати, данас седи као члан Архијерејског синода
у Београду и води главну реч у нашим црквеним пословима.
Данас на пример у Карловачкој Богословији, професор Младомир Тодоровић, син злогласног ратног злочинца проте Тодоровића21 из Минхена, јасно у својим предавањима велича монархију истичући да је најсавршенији
облик владавине, дели ђацима емигрантску штампу... он одабира од свршених богослова и кандидата и шаље их на стручно усавршавање... зато би требало повести много оштрију контролу над нашим Богословијама и не дозво-
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Сведочење владике шабачког Лаврентија дато аутору 29. децембра 2008. у Београду.
АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, Додатак 1.
Алекса Тодоровић (?–1990) родом из Драгачева, као предратни прота у Краљеву био
је активан члан ЗБОР-а Димитрија Љотића, а после рата прота у Минхену и уредник
библиотеке Свечаник. После Другог светског рата Државна комисија прогласила га је
за ратног злочинца. Према казивањима многих емиграната који су га познавали и
самог владике Лаврентија, прота Тодоровић је био учен свештеник који у црквене
послове није уносио превише политике.
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лити да оне буду расадници из којих ће излазити будући не свештеници свога
народа већ непријатељи наше државе и наших народних власти...“22
Стефан Чакић је пред свештенством тамошње епископије био откривен и разголићен као комунистички агент и запрећено му је да ће против
њега бити покренут црквено-судски поступак ако настави да сеје раздор.
Чакић предлаже следеће решење за лошу ситуацију у цркви:
,,... Јасно је из свега горе реченог, а нисам рекао ни хиљадити део, да
моје удаљење одавде траже емигранти заклети непријатељи наше земље, а
то није само политичко већ и црквено па ако хоћеш и државно питање... На
том плану када је реч о Српској Цркви треба појачати контролу над избором нових епископа и не дозволити да се бирају особе недовољно интелигентне, напредне и родољубиве. Епископе преко седамдесет година старости, као и оне који су својим радом и ставом компромитовали и стали у ред
издајника наше земље треба пензионисати по кратком поступку их удаљити
са тих дужности као што је то учињено у Румунији и Грчкој...“23
Чакић је упорно тражио да Дороњски преко државних тела, републичких служби и верске комисије, односно патријарха утиче на то да га
Сабор у Београду изабере за епископа загребачког. У прилог томе наводио
је да добро познаје тај терен пошто је докторирао на Загребачком католичком факултету и да би његовим избором убрзо наступио ред у цркви. Препоручујући се властима он на крају наводи како је био примљен у аудијенцију код папе и „два сата разговарао са кардиналом Сепером“, који му је наводно рекао: „Такав као Ви би био погодан православни владика у Загребу,
па би била успостављена љубав између Хрвата и Срба тамо“ . У случају да
не буде постављен на ово место Чакић је замолио да му се за његове заслуге
за државу (највероватније мисли на обавештајне – нап. аут.), због којих је
ставио на коцку и свој живот, пронађе одређена служба.
Осим писама које је упућивао Дороњском, Чакић је редовно одлазио
у југословенску амбасаду, давао обавештајне податке и тражио разговор
чак са председником републике или неким од њега овлашћеним лицем. „Чакић иначе одржава са амбасадом нормалне и редовне контакте и код њега је
уочљива спремност на сарадњу“, наводи се у допису амбасаде у Бечу Председништву СФРЈ уз оцену да он помало „досољава“ не би ли се домогао
функције и још више оцрнио Лаврентија, иако многе ствари што се тичу
владике потпуно стоје. ,,... Из разговора с њим, што је видно и из његовог
писма, мотив је лична амбиција да се подржи његова кандидатура за епископа за загребачку епархију. Имамо утисак да не бира средства да се обрачуна са владиком Лаврентијем... У писму Дороњском покушава да нас узме
за сведоке наводећи да је у нашем присуству помињан краљевски двор...“,
22
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АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, Додатак, 2.
АЈ, Председништво СФРЈ 803, фасц. 620. 06/1974, Писмо Стефана Чакића –
Стевану Дороњском, 23. мај 1973, Додатак, 3.
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наводи саветник амбасаде у Бечу Михаило Ломпар, у допису Председништву СФРЈ.24
Владика Лаврентије је и касније будно праћен, али како се по његовим речима није превише „петљао у политику“ и како је своје деловање
усмерио на духовне ствари није имао већих проблема са комунистичким режимом. Недавно му је, наводи владика, бивши први човек СДБ Јовица Станишић приликом случајног сусрета на Војномедицинској академији рекао
да је био задужен и за његово праћење током 70-их док је Лаврентије био
епископ западноевропски. На питање Лаврентија да ли су му ишта замерали, Станишић је одговорио одрично. Верска комисија му је једино замерала
због обраћања на скупу дома Карађорђевића у Лестеру 1969, за шта је својевремено морао да одговара пред надлежним органима.25
Случај Стефана Чакића, као и многи слични случајеви, показује да је
комунистички режим имао велики утицај на кључне црквене институције,
кадровску политику и рад Цркве путем верских комисија, службе безбедности и других државних институција. Приметан је, с друге стране, проблем
Цркве са квалитетним кадровима у условима економске оскудице, зависности од државе и притисака недемократског режима. Коначно, сарадња са
режимом појединих доушника и сарадника била у многоме добровољна,
плод личних амбиција и похлепе у тој мери да су чак у дојавама и оптужбама против наводних издајника и народних непријатеља били ,,већи католици од папе“.
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АЈ, Председништво СФРЈ, 803, фасц. 620-1974, стр. пов. бр. 22/73, Писмо проф. др
Стефана Чакића – С. Дороњском.
Сведочење владике шабачког Лаврентија дато аутору 29. децембра 2008. у Београду.

