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ТРА ДИ ЦИ ЈА И ПО ЛИ ТИ КА 
Ве ро на у ка, про сла ве и обе ле жа ва ње вер ских пра зни ка 

у ва љев ском кра ју по сле Дру гог свет ског ра та

Ап стракт: У ра ду се, на при ме ру Ва ље ва и Ва љев ског окру га, а на осно ву 
ар хив ских из во ра, ана ли зи ра ус по ста вља ње но вог си сте ма вред но сти у Ср би ји 
по сле Дру гог свет ског рата и на гли пре кид ве за но ве вла сти са тра ди ци јом. По-
себ на па жња по све ће на је ор га ни за ци ји вер ске на ста ве у шко ла ма, у од но су на  
Устав из 1946. го ди не, од када обе ле жа ва ње вер ских пра зни ка, по пут Бо жи ћа и 
да на св. Са ве, у ве ли кој ме ри постаје скром ни је, да би у 1948. го ди ни би ло у пот-
пу но сти уга ше но.

Кључ не ре чи: Др жа ва, тра ди ци ја, Дру ги свет ски рат, Ва љев ски округ, шко ла, 
цр ква, ве ро на у ка, вер ски пра зни ци, Бо жић, св. Са ва, обе ле жа ва ње, про сла вља-
ње, Устав ФНРЈ из 1946.

TRADITION AND POLITICS 
Religious celebrations and religious holidays in Valjevo region 

after Second World War 

Abstract: The paper elaborates on new system of values and the sudden abandon-
ing of tradition and religion in the town of Valjevo, Valjevo region and Serbia after Sec-
ond World War. The paper is based of archive data. Special attention is paid to religious 
education in schools in the period prior to adoption of Constitution of the FPRY in 
1946 and after, when occasions like Christmas and St. Sava – saint patriot of schools, 
were celebrated in schools, but gradually got replaced with some other programs and 
finally terminated in 1948. 
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church, religious education, religious holidays, Christmas, St. Sava, celebration, Con-
stitution of FPRY from 1946

Увод
Ве ра и вер ски пра зни ци ду го и ду бо ко су уко ре ње ни у би ћу срп ског 

на ро да. Ср би при па да ју пра во слав ној ве ро и спо ве сти. Срп ска пра во слав-
на цр ква сте кла је са мо стал ност 1219. го ди не1 и има ла је зна чај ну уло гу у 

1 Ри ста но вић, 1990, 24-25. 
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жи во ту по је ди на ца и срп ске др жа ве. Пра ти ла их је у свим не да ћа ма. Од 
пам ти ве ка, за Ср бе су, као и за оста ле хри шћа не, Бо жић и Ус крс, нај ве ћи 
пра зни ци. Кр сна сла ва се про сла вља у окви ру по ро ди це и пред ста вља 
нај ве ћи по ро дич ни вер ски пра зник. Осим ових пра зни ка, за све што је 
би ло ра до сно и ту жно у жи во ту по је дин ца и по ро ди це (вен ча ња, кр ште-
ња и опе ла), од ви ја ло се у цр кви и у при су ству све ште ни ка. Оно што је 
за по ро ди цу би ла сла ва, то је за шко ле би ла школ ска сла ва – Све ти Са ва.

Ус по ста вља њем но вог дру штве но-еко ном ског, а пре све га но вог дру-
штве но-по ли тич ког си сте ма у Ју го сла ви ји, по сле Дру гог свет ског ра та 
1944/1945. го ди не, у це ло сти се ме ња од нос но вих вла сти пре ма ве ри. 
Је дан од бит них пред у сло ва за на пре до ва ње, у би ло ко јој обла сти ра да, 
би ла је при пад ност ко му ни стич ком по кре ту. Ко му ни зам, за сно ван на 
ма те ри ја ли зму, под ра зу ме вао је ате и зам и но ви си стем вред но сти. Тре-
ба ло је да про ђе ско ро две го ди не, да др жа ва те ста во ве и про гла си оба-
ве зу ју ћим, јав но об на ро ду је и уте ме љи у Уста ву из 1946. Пр ве го ди не, по 
осло бо ђе њу све се од ви ја ло по ста ром. Бо жић, као и оста ли вер ски пра-
зни ци, про сла вље ни су, она ко ка ко то до ли ку је по сле че тво ро го ди шњег 
ра та – све ча но. Већ на ред не, 1946, би ло је ма ње све ча но. Ве ро на у ка је 
би ла у на став ном про гра му шко ла, а Са вин дан као школ ска сла ва, про-
сла вљан је још увек у свим шко ла ма Ва љев ског окру га.

Сту па њем на сна гу Уста ва ФНРЈ, 1. фе бру а ра 1946,2 у гла ви В (Пра ва 
и ду жно сти гра ђа на) чла ном 25. “Гра ђа ни ма је за јем че на сло бо да са ве сти 
и сло бо да ве ро и спо ве сти”. У дру гом ста ву, истог чла на, пи ше “Цр ква је 
одво је на од др жа ве”. На ред ни, члан 26, ко ји се од но си на брак и по ро ди-
цу, про пи су је да је пу но ва жан брак за кљу чен пред над ле жним др жав ним 
ор га ни ма. Омо гу ће но је, да гра ђа ни по сле за кљу че ња бра ка мо гу из вр-
ши ти и вен ча ње по вер ским об ре ди ма. Та ко ђе, истим чла ном про пи са но 
је да су еви ден ци је ро ђе них, вен ча них и умр лих у над ле жно сти др жа ве.

У пр вој по ло ви ни 1946, сту пи ла су на сна гу два за ко на: Основ ни за кон 
о бра ку и За кон о др жав ним ма тич ним књи га ма.3 Овим про пи си ма ре гу-
ли са ни су по ступ ци при ро ђе њу, вен ча њу и смрт ном слу ча ју, у од но су на 
др жав ну власт. До та да, за све кр ште не (ро ђе не), вен ча не и умр ле, тзв. цр-
кве не ма тич не књи ге во ди ли све ште ни ци при па ро хиј ским хра мо ви ма. И 
за вре ме тра ја ња Дру гог свет ског ра та но во фор ми ра ни на род но о сло бо ди-
лач ки од бо ри су, не за ви сно од цр кве них, уста но вља ва ли сво је еви ден ци је 
исте на ме не. Ова прак са је на ста вље на и по за вр шет ку ра та при ме сним 
на род ним од бо ри ма и тра ја ла до до но ше ња по ме ну тих за ко на. Пре ма за-
ко ни ма, као кри вич но де ло сма тра но је, нпр. скла па ње бра ка пре ма вер-
2 Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ бр. 10, од 1. фе бру а ра 1946.
3 Сл. лист ФНРЈ бр. 29, од 9. апри ла 1946.
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ском об ре ду, пре не го што је скло пљен брак пред над ле жним др жав ним 
ор га ном. То је ва жи ло за све об ре де. У том сми слу упо зо ре ни су ор га ни 
др жав них вла сти, од стра не Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, да на ре-
де све ште ни ци ма да у сво је еви ден ци је не уно се по дат ке о ро ђе ни ма, вен-
ча ним и умр лим док не до би ју по твр де од ма тич них слу жби.4

Овим од ред ба ма, но ве вла сти не са мо да су из вр ши ле одва ја ње цр кве 
од др жа ве, већ су уства ри из вр ши ле “за бра ну” тра ди ци је. Јед но став но, 
све што је при па да ло ве ри за бра ње но је. У це ло сти је из ме њен си стем 
вред но сти. У но вим усло ви ма, би ло је ве о ма те шко искре ним вер ни ци ма 
а и цр кви, као ин сти ту ци ји. Вер ни ци су са зеб њом и стра хом од ла зи ли на 
бо го слу же ња и мно ги су пре ста ли да је по се ћу ју. Цр кви је би ла су о че на са 
чи та вим ни зом про бле ма, ка ко због оба вља ња сво је основ не де лат но сти 
(про па ги ра ње ве ре и оку пља ње вер ни ка), та ко и због фи нан си ра ња, јер 
се она се увек из др жа ва ла од соп стве них при хо да са сво јих еко но ми ја и 
из до бро вољ них при ло га. По За ко ну о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји5 
има ња су јој, из у зев ми ни му ма, од у зе та. Ме ре но вих др жав них вла сти, 
по сле спро во ђе ња аграр не ре фор ме 1945, ни су за о би шле ни цр кве и ма на-
сти ре ва љев ског кра ја, ко ји ма је од у зе то око 1.000 хек та ра.6

***

Број ста нов ни ка у пр вим ме се ци ма по осло бо ђе њу у Ва ље ву и око ли-
ни кре тао се од 10.000 до 12.000 ста нов ни ка, јер је би ло до ста по врат ни ка 
из ра та (де мо би ли са них ли ца) и за ро бље ни штва. За тим, кроз град су, још 
увек, про ла зи ле пар ти зан ске је ди ни це и за др жа ва ле се по пар да на. За то 
је не мо гу ће утвр ди ти та чан број ста нов ни ка. 

Со ци јал но-еко ном ско ста ње у гра ду и око ли ни би ло је из ра зи то те-
шко.7 Пред у зи ма не су ак ци је ши ро ких раз ме ра у збри ња ва њу вој ске, ра-
ње ни ка и из бе гли ца пу тем при ку пља ња до бро вољ них при ло га, у на ту ри. 
До де љи ва на је нов ча на по моћ, пре ма со ци јал ном за ко но дав ству од ре ђе-
ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва (при пад ни ци ЈА, чла но ви њи хо вих по-
ро ди ца, де ца и труд ни це и по је ди не ка те го ри је рат ни ке). Обра зо ва не су 
на род не ку хи ње. Оно што је оп шта ка рак те ри сти ка овог пе ри о да, од но-
4 Ме ђу оп штин ски исто риј ски ар хив Ва ље во (у да љем тек сту: МИ АВ), фонд: 
А.1.5.15. Окру жни на род ни од бор Ва ље во – Ва ље во (у да љем тек сту: ОНО Ва-
ље во), 1944-1947, Пред сед ни штво ОНО, Рас пис Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва о оба вља њу вер ских об ре да при ро ђе њи ма, вен ча њи ма и смр ти, дел. бр. 
9270, од 26. фе бру а ра 1947, кут. инв. бр. 7
5 За кон о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји, Сл. лист ДФЈ бр. 64, од 28. ав гу ста 
1945.
6 Ра дић, 2006, 104-137. 
7 Ра дић, 1988, 118-119. 
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сно оно што је пре о вла да ва ло, и по ред све оп ште не ма шти не и не за до-
вољ ства по је ди на ца, би ла је ра дост због осво је не сло бо де. То је био је дан 
од раз ло га, што је про сла ва нај ве ћег хри шћан ског пра зни ка, Божића, у 
Ва ље ву при пре мље на те мељ но, али не од стра не но ве ци вил не вла сти, 
већ од вој не вла сти. Ми сли ло се о сва ком де та љу, ко и ка ко ће да обез бе-
ди бад њак, ка ко ће се на ба ви ти и шта ће се при пре ми ти за за ку ску „дру-
го ви ма вој ни ци ма“, али уз оба ве зно ис ти ца ње сим бо ла на род но о сло бо-
ди лач ког по кре та и на род но о сло бо ди лач ке вој ске. Цр ква и све ште ни ци 
у ор га ни за ци ји Бад њег да на се не по ми њу. Ко ман дант ме ста Ва ље во Ј. 
Ра до ва но вић из дао је на ред бу, 5. ја ну а ра 1945. го ди не,8 ко ја је слу жбе но 
“са оп ште на” пред став ни ци ма вој них и ци вил них вла сти. На ред ба је ви-
ше стру ко зна чај на. Из ње са зна је мо ко је су вој не је ди ни це би ле ста ци о-
ни ра не у Ва ље ву, ко ји су ор га ни вла сти фор ми ра ни, не са мо у Ва ље ву већ 
и на ни воу окру га, ко је су уста но ве и фа бри ке има ле зна чај, да су бад ња-
ци би ли ве ли ки јер су за њи хо во “но ше ње” мо ра ла да се обез бе де ко ла,  и 
мно го то га дру гог. Нај сли ко ви ти је, опис про сла ве да ће пре пис на ред бе:

„I
За про сла ву и до но ше ње бад ња ка по на род ним оби ча ји ма на дан 6. 

ја ну а ра 1945. го ди не
НА РЕ ЂУ ЈЕМ
1. За ко ман дан та Бад ња ка од ре ђу јем по руч ни ка Аша нин Ра ди во ја, ко-

ман дан та те шког ди ви зи о на 3. ар ти ље ри ске бри га де.
2. Ред и спро вод по вор ке за до но ше ње бад ња ка би ће по сле де ћем:
а) Вој на област За пад не Ср би је,
б) Ко ман да Ва љев ског Под руч ја,
в) Ко ман да ме ста Ва ље во
г) 2. ар ти ље ри ска бри га да
д) 3. ар ти ље ри ска бри га да
ђ) 1. ба та љон за за шти ту на ро да
е) Ва љев ски пар ти зан ски ба та љон
ж) До пун ска ко ман да Ва ље во
з) Рад нич ки ба та љон
и) Ру ска вој на бол ни ца
ј) Бол нич ки цен тар Бр. 3
к) Цен трал ни ло гор
На рас по ред до но ше ња бад ња ка за оста ле уста но ве у Ва ље ву, би ће по 

сле де ћем:
а) Окру жни на род но-осло бо ди лач ки од бор

8 МИ АВ, ОНО Ва ље во, 1944-1947, Пред сед ни штво ОНО, На ред ба ко ман дан та 
ме ста Ва ље во бр. 1, од 5. ја ну а ра 1945, В, сл., кут. инв. бр. 1
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б) Сре ски на род но-осло бо ди лач ки од бор
в) Град ски на род но-осло бо ди лач ки од бор
г) Фа бри ка “Ви стад”, и оста ле уста но ве

II
При ли ком ове све ча но сти има вла да ти са вр шен ред. Ко ман дан ти и 

ко ман ди ри је ди ни ца од ре ди ће по тре бан број дру го ва вој ни ка за до но ше-
ње бад ња ка, а је ди ни це ко је не ма ју ко ла, по зај ми ће ко ла од је ди ни ца ко је 
то има ју на рас по ла га њу, а ове им мо ра ју иза ћи у су срет. Сва ко ла има ју 
би ти са коњ ском за пре гом. Ко ла да бу ду ис ки ће на ра зним укра си ма по на-
род ним оби ча ји ма.

По вор ка бад ња ка кре ће у 13 ча со ва са пи ја це код Хи по те кар не бан ке 
по на пред од ре ђе ном ре ду.

Се че ње бад ња ка из вр ши ће се спо ра зум но са град ским на род но-осло бо-
ди лач ким од бо ром на Пе ћи ни код игра ли шта Спорт ског клу ба „ТР ГО-
ВАЧК(И)“.

По вра так са бад ња ка би ће у истом рас по ре ду, као и за од ла зак о че му 
ће стро го во ди ти ра чу на Ко ман дант бад ња ка.

При до ла ску бад ња ка до Окру жног На род но-осло бо ди лач ког од бо ра по-
вор ка ће се за у ста ви ти, где ће би ти бад њак пре дат Пред сед ни ку на род-
но-осло бо ди лач ког од бо ра у Ва ље ву, а по том це ла по вор ка ће се за у ста-
ви ти пред ко ман дом ме ста, где ће Ко ман дант бад ња ка пре да ти бад њак 
пот пи са том, а по том дру го ви ма вој ни ци ма по де ли ће се за ку ска у дво ри-
шту Ко ман де ме ста, ко ји су уче ство ва ли на до но ше њу бад ња ка.

Ко ман дант ко ман де ме ста во ди ће ра чу на и из да ва ти из ма га ци на 100 
ли та ра ра ки је шљи во ви це и 35 ки ло гра ма ше ће ра, за ку ва ње исте. Око 
при пре ма ња ово га од ре ди ти јед но спо соб но ли це из ин тен да ту ре Ко ман-
де ме ста, ко је ће ујед но по ста ра ти да се на ба ви ка зан из у зе ти го ре на ве-
де ну ра ки ју и ше ћер, као и да све бу де на вре ме при пре мље но.

Ја бу ке и ора је, уко ли ко мо гу да се на ба ве у Ва ље ву, Ин тен дан ту ра ће 
ста ви ти на рас по ло же ње по треб ну су му нов ца из бла гај не Ко ман де ме-
ста и од ре ди ти ли це ко је ће то на ба ви ти уз про пи сан ра чун и по де ли ти 
дру го ви ма вој ни ци ма ко ји уче ству ју у по вор ци за Бад њак. Су ве шљи ве из-
да ти из ма га ци на.

Ко ман дант бад ња ка по ста ра ће се да се обез бе ди Бад њак за Ко ман-
дан та Вој не обла сти За пад не Ср би је, Ко ман дан та Ва љев ског Под руч ја 
и Ко ман дан та ме ста. За пре да ју бад ња ка на пред на ве де ним Ко ман дан-
ти ма. Ко ман дант бад ња ка од ре ди ће 3 вој ни ка, ко ји ће пре да ти бад њак 
на ве де ним Ко ман дан ти ма.

По вра так бад ња ка има би ти тач но ис пред Ко ман де ме ста у 16 ча со-
ва, до ко га вре ме на има би ти при пре мље на ра ки ја и за ку ска, иста по де-
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ли ти, а по том ће сва ка је ди ни ца но си ти бад њак у сво ју Ко ман ду у нај ве-
ћем ре ду.

Ар ти ље ри ске је ди ни це у Ва ље ву у ко ли ко има ју ко ња на рас по ло же њу 
мо гу ста ви ти оста лим је ди ни ца ма на услу гу ра ди уче ство ва ња на про-
сла ви.

Ко ман дир пар ти зан ске че те при ко ман ди ме ста ор га ни зо ва ће до но-
ше ње бад ња ка за Ко ман ду ме ста, а за ко ла обра ти ће се Са о бра ћај ном 
офи ци ру ове ко ман де.

До чек бад ња ка код оста лих је ди ни ца ре гу ли са ће Ко ман дан ти од но сно 
ко ман ди ри до тич них је ди ни ца.

Ли ца ко ја на про сла ви уче ству ју ја ха њем на ко њи ма не сме ју ја ха ти 
га ло пом и без ре да, те ка ко се не би де сио не сре тан слу чај.

СМРТ ФА ШИ ЗМУ – СЛО БО ДА НА РО ДУ

ПО ЛИ ТИЧ КИ КО МАН ДИР
КА ПЕ ТАН,

Ду дић Ра до мир    
КО МАН ДАНТ МЕ СТА

МА ЈОР
Ј. Ра до ва но вић”

Вера и верска настава

По сле Дру гог свет ског ра та у шко ла ма је одржавана вер ска на ста ва и 
ве ро на у ка је, као пред мет, би ла у про гра му ра да шко ла, али са измење-
ним ста ту сом. 

У Ва ље ву и свих пет сре зо ва Ва љев ског окру га (Ва љев ском, Под гор-
ском, Ко лу бар ском, Там нав ском и По сав ском), 1945. го ди не ра ди ле су 
123 основ не шко ле са 18.948 уче ни ка9. Јед на че твр ти на основ них шко ла 
(39), по че ла је са ра дом у 19. ве ку, ме ђу ко ји ма су нај ста ри је у Обре нов цу 
(1824), Ра дље ву – шко ла “Пља шта ни ца” (1835) и у Бран ко ви ни (1836).10 
Та ко ђе, у окру гу је по сто ја ло пет сред њих шко ла – гим на зи ја и 11 жен-
ских за нат ских и струч них про ду жних шко ла. Шко ле су ра ди ле у оте жа-
ним усло ви ма, а раз ло га је би ло ви ше: или су школ ске згра де би ле за у зе те 
од стра не вој ске, или ни су има ле сво јих згра да; био је уни штен школ-
ски на ме штај и учи ла; ра ди ло се на из ра ди но вог на став ног про гра ма и 
струч ном оспо со бља ва њу на став ног ка дра (по хит ном по ступ ку одр жа-
9 Исто, исто – Оде ље ње за про све ту, По да ци о бро ју шко ла и уче ни ка у сеп тем бру 
1945, III V, кут. инв. бр. 6 
10 Исто, исто – Оде ље ње за про све ту, Ста ти стич ки лист за основ не шко ле Ва љев-
ског окру га, од 1. де цем бра 1945, II В, дел. бр. 2505, кут. инв. бр. 5
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ва ни су кур се ви за ру ски је зик и исто ри ју). По ред те шких усло ва за рад, 
нај ве ћи про блем је био на став ни план и про грам. Пре ма од лу ци По ве ре-
ни штва за про све ту по чет ком 1945. био је на сна зи пред рат ни на став ни 
план са из ме на ма – уки ну ти су пред ме ти: ве ро на у ка, не мач ки и ита ли-
јан ски је зик, уве ден је ру ски је зик у све раз ре де, а из оп ште и на ци о нал не 
исто ри је “пре да ва ће се нај зна чај ни ји мо мен ти из на род но о сло бо ди лач ке 
бор бе”,11 док се ни је до био скра ће ни про грам.  

Због по тре бе јед но о бра зно сти вер ске на ста ве у свим фе де рал ним је-
ди ни ца ма, још у фе бру а ру 1945. го ди не, На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе-
ња Ју го сла ви је (НКОЈ) до ста вио је рас пис – ди рек ти ву по ко јем је ве ро-
на у ка по ста је фа кул та тив ни пред мет и да оста је у про гра му ра да шко ла, 
док дру га чи је не бу де ре ше но; да на ста ву мо гу из во ди ти са мо они ве ро у-
чи те љи ко ји су има ли ис прав но др жа ње за вре ме на род но о сло бо ди лач-
ке бор бе; да ве ро у чи те ље – пре да ва че пред ла же цр кве на власт, а рад до-
зво ља ва ју над ле жне на род не вла сти; да вер ска на ста ва ни је оба ве зна за 
уче ни ке чи ји ро ди те љи не же ле да им се де ца вас пи та ва ју у ре ли ги о зном 
ду ху, па за то веронаука за оне који то желе мора бити на крају по рас по-
ре ду ча со ва.12 

Већ по чет ком 1945. го ди не Про свет но оде ље ње ОНО Ва ље во упу ти ло 
је рас пис свим шко ла ма у окру гу (основ ним и сред њим) “да вер ска на-
ста ва ни је ви ше део на став ног про гра ма у др жав ним шко ла ма”.13 Убр зо 
је усле ди ло до дат но об ја шње ње од лу ке о ве ро на у ци као фа кул та тив ном 
пред ме ту упу ће но од По ве ре ни штва про све те, апри ла 1945.14 При ли ком 
упи са уче ни ка, у по след њој ру бри ци упи сни це, тре ба ло је на зна чи ти да 
ли уче ник же ли да по ха ђа на ста ву ве ро на у ке. Про свет ни од се ци и школ-
ске вла сти би ле су ду жне да омо гу ће пре да ва ња ве ро на у ке, та ко што ће 
ста ви ти на рас по ла га ње школ ске про сто ри је. У ак ту је на ве де но и да 
“под но се ма те ри јал не из дат ке за др ва и сл.”, али ни је ја сно пре ци зи ра-
но ко ме, да ли про свет ним од се ци ма или ро ди те љи ма чи ја де ца по ха ђа ју 
на ста ву ве ро на у ке. Ве ро у чи те љи су би ли “на др жав ној ка си”, од но сно на 
плат ном спи ску шко ле у ко јој су пре да ва ли. Про свет ни од се ци су би ли 
ду жни, да омо гу ће вр ше ње вер ске на ста ве и у се ли ма где не ма све ште-
ни ка. По чет ком сеп тем бра сти гла је на ред ба Ми ни стар ства про све те „да 
упра ви те љи основ них шко ла и ди рек то ри гим на зи ја буд но па зе ка ко се 
вр ши при ја вљи ва ње уче ни ка за по ха ђа ње ча со ва ве ро на у ке, та ко и са мо 
11 Исто, исто – Оде ље ње за про све ту, Од лу ка По ве ре ни штва за про све ту, од 12. 
ја ну а ра 1945, II В, дел. бр. 92, кут. инв. бр. 2, ви де ти: Ра дић, 1996, 202-207. 
12 МИ АВ, фонд ОНО Ва ље во – Оде ље ње за про све ту,  Рас пис – ди рек ти ва НКОЈ,  
II В, дел. бр. 284, од 23. фе бру а ра 1945, кут. инв. бр. 2
13 Исто, исто, II В, дел. бр. 75, кут. инв. бр. 2
14 Исто, исто, II В, дел. бр. 671, од 7. апри ла 1945, кут. инв. бр. 3 
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из во ђе ње на ста ве вр ши у све му пра вил но, у ду ху од лу ка и рас пи са овог 
ми ни стар ства“, а на ро чи то, већ по ме ну тог из апри ла. Про свет не вла сти 
су по себ но упо зо ре не да ни на ко ји на чин не сме ју спре ча ва ти уче ни ке да 
од ла зе у цр кву на бо го слу же ње “јер сви гра ђа ни на ше зе мље има ју сло бо-
ду ве ро и спо ве сти”.15

У про гра му на ста ве Ва љев ске гим на зи је за шк. 1941/1942, од I до VIII 
раз ре да био је пред мет ве ро на у ке.16 За пре да ва ња ко ри шће ни су сле де ћи 
уџ бе ни ци: Исто ри ја ста рог за ве та (Рад. До бро та), Исто ри ја но вог за ве та 
(Влад. Да кић), Пра во слав ни хри шћан ски ка ти хи зис (Влад. Да кић), На у ка 
о бо го слу же њу (Ж. Ма рин ко вић и Ј. Игу ма но вић), Исто ри ја хри шћан-
ске цр кве (др Дра го мир Ма рић), Исто ри ја срп ске пра во слав не цр кве (Ј. 
Игу ма но вић и Д. Пе тро вић), Основ но бо го сло вље (др Ју стин По по вић и 
Ха џи-Ар сић), и Пра во слав но мо рал но бо го сло вље (Са ва То до ро вић). Ве-
ро на у ка је пре да ва на то ком це лог ра та, са ма њим из ме на ма. Та ко је у VIII 
раз ре ду ко ри шћен уџ бе ник: Пра во слав на хри шћан ска ети ка (П. Про тић 
у пре ра ди Рад. До бро те и Д. Ди ми три је ви ћа). Ве ро ват но је део уџ бе ни ка 
ко ри шћен и про гра му ве ро на у ке у основ ним шко ла ма.

У ја ну а ру 1945, у Ва љев ском сре зу и гра ду Ва ље во ра ди ла су два ве-
ро у чи те ља Ра ни сав Га ври ло вић, са за вр шеном бо го слов ско-учи тељ ском 
шко лом и Дра го љуб Ми хај ло вић, ко ји је за вр шио бо го сло ви ју.17

Сва пи та ња и рад ње, у ве зи ве ре, би ле су стро го кон тро ли са не и шко-
ле ни су мо гле ни шта да ура де без одо бре ња над ле жног ми ни стар ства. Та-
ко је, 1945. уочи нај ра до сни јег про лећ ног деч јег пра зни ка, Вр би це, сти гао 
је те ле грам од Ми ни стар ства про све те да “с об зи ром на те шке при ли ке 
ко је су ра том на ста ле мно ги љу ди, ђач ки ро ди те љи не ће би ти у мо гућ но-
сти да на овај дан де ци при чи не за до вољ ства и ра до сти ко је би као ро ди-
те љи же ле ли” па се за то шко ла ма пред ла же при пре ма при год них про гра-
ма, а сви би о ско пи, у ме сти ма где по сто је, при ка жу бес плат не пред ста ве. 
По сту па ју ћи по то ме, Про свет но оде ље ње у Ва ље ву је од лу чи ло да то га 
да на у ва љев ским шко ла ма не бу де на ста ве, већ да се у са ли До ма кул ту ре 
одр же два пре да ва ња.18

Иако су та да шње вла сти би ле ја сне по пи та њу ве ре и одр жа ва ња вер-
ске на ста ве за бе ле же ни су, у по је ди ним фе де рал ним је ди ни ца ма, раз не 
вр сте при ти ска на све ште на ли ца. За то је Ми ни стар ство про све те ДФЈ 
15 Исто, исто, II В, дел. бр. 1983, од 10. сеп тем бра 1945, кут. инв. бр. 4 
16 Исто, фонд: А.4.1.119. Ва љев ска гим на зи ја – Ва ље во (1870- ), 1870-1974, Из ве-
штај о ра ду шко ле за шк. 1941/1942, кут. инв. бр. 127
17 Исто, фонд ОНО Ва ље во – Оде ље ње за про све ту,  Из ве штај о ра ду шко ла у Ва-
љев ском сре зу, II В, б, дел. бр. 71, од 10. ја ну а ра 1945, кут. инв. бр. 6
18 Исто, фонд: ОНО Ва ље во – Оде ље ње за про све ту, II В, дел. бр. 810, од 25. апри-
ла 1945, кут. инв. бр. 3
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да ло упут ство – на ред бу19, ка ко се на по чет ку ак та на во ди „сход но де кла-
ра ци ји Вла де ДФЈ о сло бо ди ве ре“, да се из бег ну раз не не пра вил но сти, 
као нпр. што је тра же но од све ше них ли ца да се “рас чи не”, од но сно рас-
по пе; за тим спре ча ва ње по је ди них све ште них ли ца да др же пре да ва ња из 
ве ро на у ке, иако су до би ла уред на одо бре ња. Та ко ђе, са зна је мо да су има-
ла пра во да др же пре да ва ња и из оста лих пред ме та, ако има ју по треб не 
ква ли фи ка ци је и ако има ју одо бре ње од про свет не вла сти.     

До бит них про ме на до ла зи по сле до но ше ња Уста ва 1946, где у по след-
њем ста ву чл. 38.  пи ше: “Шко ла је одво је на од цр кве”. У скла ду са тим, а 
“ра ди зна ња и упра вља ња” Ми ни стар ство про све те до ста ви ло је, у пр вој 
по ло ви ни 1946. го ди не, Пред сед ни штву ОНО Ва ље во, ре ше ње Пред сед-
ни штва вла де НР Ср би је бр. 814, од 14. мар та 1946.20 са чи та вим ни зом 
про ме на по пи та њу одр жа ва ња на ста ве из ве ро на у ке. У ак ту се на во ди да 
је Пред сед ни штво вла де НР Ср би је, на пред лог Ми ни стар ства про све те 
НР Ср би је, 14. мар та 1946, ре ши ло сле де ће:

“1. Да се одо бри одр жа ва ње пред ме те ве ро на у ке ван ре дов ног школ ског 
про гра ма и у ван школ ско вре ме у школ ским згра да ма,

2. Да Ми ни стар ство и вер ски ор га ни кон тро ли шу упо тре бу уџ бе ни ка 
и са му на ста ву,

3. Да се у школ ским све до чан стви ма – до ку мен ти ма не уно си ве ро-
на у ка као пред мет, ни ти вр ши оце њи ва ње уче ни ка од стра не школ ских 
вла сти по пред ме ту ве ро на у ке,

4. Да се ве ро у чи те љи, по чев од 1. ма ја 1946. год. не уно се у плат не спи-
ско ве Ми ни стар ства про све те. Њи хов слу жбе нич ки од нос ре гу ли са ће се 
по по сто је ћим за ко ни ма.“

Био је то на гли „за о крет у ле во“. Ду га тра ди ци ја у одр жа ва њу вер-
ске на ста ве, обе ле жа ва њу и про сла вља њу вер ских пра зни ка, ко ја је тра ја-
ла без ма ло 115 го ди на, пре ки ну та је.

Ову тврд њу пот кре пљу је низ до ку ме на та. Та ко је, апри ла 1946. го-
ди не, Ми ни стар ство по сла ло рас пис по ко јем се тра жи из ве штај о „слу-
ча је ви ма“, од но сно о учи те љи ма и на став ни ци ма шко ла ко ји су во ди ли 
уче ни ке на ко лек тив но при че шће. Кон ста ту је се да је ова кав по сту пак 
„не у ме сан“ и да су учи те љи не при др жа ва ју „од ред бе чл. 38. Уста ва“. Из 
из ве шта ја се ви ди да је у Ва љев ском окру гу за бе ле жен са мо је дан „слу чај“. 
На и ме, учи те љи ца ОШ у Ба ба ји ћу (Срез ко лу бар ски) во ди ла је уче ни ке 
на ко лек тив но при че шће.21 Почеле су да стижу наредбе по којима се ве-
роучитељи „скидају“ саа платног списка школа, па је тако стигла наредба 
19 Исто, исто, II В, дел. бр. 1490, од 22. ју ла 1945, кут. инв. бр. 3
20 Исто, исто, II В, без дел. бро ја, од 30. мар та 1946, кут. инв. бр. 11
21 Исто, исто, II В, дел. бр. 717, од 25. апри ла 1946, кут. инв. бр. 10
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СНО Обреновац да се вероучитељ Борисав Стаменић, при школи у Об-
реновцу, не уводи у платни списак, већ „препусти срквеној управи“. 22 

По захтеву Министарства просвете, а у вези овлашћења датог окру-
жним одборима на територији Србије да сами решавају питања декрета 
(решења) о постављењу вероучитеља по школама и одобравања наставе 
ван редовног школског програма у ваншколско време, као контроли уџбе-
ника за верску наставу, јер је тражено „на пример 70 декрета православ-
ног епископа Епархије жичке, с молбом да се надлежним путем препоручи 
школским управама да вероучитеље не ометају у извођењу религијске на-
ставе...“. Препорука је Министарства је да се обрати пажња да сваки веро-
учитељ има бирачко право. По том акту Персонално одељење је, почетком 
1947. године, доставило Министарству просвете Извештај о настави веро-
науке у школама и списак вероучитеља у Ваљевском округу.23 

У граду Ваљеву веронаука се предаје у Основној школи, вероучитељи 
су Ранисав Гавриловић, богослов и Драгољуб Михаиловић, богослов и 
како је наведено „обојица имају бирачко право“.

Срез ваљевски – веронаука се не предаје ни у једној школи.
Срез колубарски – веронаука се предаје у само у Гимназији у Миони-

ци, а наставу држи Богосав Петрић, тамошњи свештеник који „долази с 
времена на време“, као предавач нема квалификације „сем што предаје на 
верски поповски начин“.

Срез подгорски – веронаука се предаје у Осечини, предавач је Богосав 
Ковачевић, свештеник, а у Суводању Лукијан Бирчанин. „Обојица имају 
право гласа. 

У Тамнавском срезу се не предаје веронаука.
Срез посавски – настава веронауке одржава се у Основној школи у 

Обреновцу и предавачи су Антонић Сретен, свештеник – намесник и 
Симеон Божић, свештеник; у Основној школи за Пироман и Трстеницу 
наставу веронауке држи Младен Станисављевић, свештеник из Пирома-
на. Наведено је да сва тројица имају бирачко право, да су прва двојица 
имала „исправно држање“ док за Младена Станисављевића пише: „За 
време окупације био је секретар у Равногорском одбору ДМ и на тој ду-
жности се залагао и одржавао зборове на којима је говорио у корист ор-
ганизације ДМ. После ослобођења заузео је пасиван непријатељски став 
према НОП-у. Има бирачко право. Као наставник веронауке изгледа да је 
штетан, али пошто досада није било довољне контроле, то нема довољно 
податаака о његовој делатности.“
22 Исто, фонд ОНО Ва ље во – Персонално одељење, Наредба, дел. бр. 421/1946, 
кут. инв. бр. 4
23 Исто, исто, Извештај, дел. бр. 69, од 11. јануара 1947, кут. инв. бр. 7
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Интересантан је податак да се нове власти због образовних програма 
нису одрицале знања и стручне оспособљености вероучитеља. Наиме, 
већина је задржана у школама да предаје руски језик, уз услов и проверу 
да су лојални власти и да су имали „добро држање за време окупације“. 

Школска слава

Раст ко Не ма њић, мла дић, пун чи сто те и до бро чин ства, мла ди моћ-
ник и вла дар ски син све сво је ду хов не, ду шев не си ле, сва зе маљ ска бла га 
уло жио је за по тре бе дру гих и по стао мо нах Са ва. „У ње му су се сре та ли 
Ис ток и За пад у пу ној хар мо ни ји. Био је на кло њен ду бо ком раз ми шља њу 
као ис точ њак, а енер ги чан у ак ци ји као за пад њак. Обе ове осо би не или 
та лен те је он раз ви јао до са вр шен ства“.24 Са ва је му дрим раз ми шља њем 
до шао до за кључ ка да Ср би ја ви ше при па да ис точ ном не го за пад ном 
хри шћан ству и за то од ла зи у Ни ке ју (по сле про па сти Ви зан тиј ског цар-
ства) и од та да шњег ни кеј ског па три јар ха и ца ра, Те о до ра Ла за ра, до би ја 
до зво лу да осну је са мо стал ну срп ску пра во слав ну цр кву ко ју из два ја из 
Охрид ске ар хи е пи ско пи је. Ни кеј ски па три јарх Ма ној ло, та да је, Са ву ру-
ко по ло жио за пр вог срп ског ар хи е пи ско па.25 Са ва је био пр ви на род ни 
учи тељ –  про све ти тељ и про по вед ник. Учио је Ср бе ка ко да се мо ле и 
шко лу ју сво ју де цу, ка ко да сре де сво је ку ће и одр жа ва ју их у чи сто ћи, ка-
ко да је дан дру гом по ма жу. Са ва је био и ди пло ма та и ор га ни за тор шко ла 
за ка лу ђе ре и вла сте лу по ма на сти ри ма. 

При ред бе по во дом обе ле жа ва ња да на св. Са ве у шко ла ма, по сво јој 
тра ди ци ји, са др жи ни и на глом пре ки ду, при пре ма ња и из во ђе ња, би ле 
су не што је дин стве но. 

Пр ви пи са ни до ку мент о про сла ви св. Са ве у шко ла ма са чу ван у је уџ-
бе ни ку за III и IV раз ред срп ско-ла тин ске шко ле Ко за чин ско га у Срем-
ским Кар лов ци ма из ко јег се ви ди да се уче ни ци 14/27. ја ну а ра 1735. го ди-
не осло ба ђа ју на ста ве, али се по зи ва ју да се мо ле срп ском про све ти те љу.26

На ред бом кне за Ми ло ша, Са вин дан се зва нич но сла ви од 1824. го ди-
не.27 Оста ли су за пи си из ко јих се ви ди да је кнез, не ко ли ко го ди на ка сни-
је за пре тио “не са мо гло бу цр кви пла те, но и ап сом и те ле сном ка зном 
24 Ве ли ми ро вић, 1999, 85
25 Ве ли ми ро вић, 1999, 115-117; Ри ста но вић, 1990, 24-25
26 Ри ста но вић, 1990, 58-59, пи ше да  је пре ма Ми ло ра ду Па ви ћу, пр ви пи са ни 
до ку мент о про сла ви св. Са ве у шко ла ма са чу ван у је уџ бе ни ку за III и IV раз ред 
срп ско-ла тин ске шко ле Ко за чин ско га у Срем ским Кар лов ци ма из ко јег се ви ди 
да се уче ни ци 14/27. ја ну а ра 1735. го ди не осло ба ђа ју на ста ве, али се по зи ва ју да 
се мо ле срп ском про све ти те љу. Уџ бе ник се чу ва у беч кој би бли о те ци.
27 Хронологија, 2004, 47 
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ка шти го ва ни бу ду”, они ма ко ји на тај дан не бу ду до ла зи ли у цр кву и не 
бу ду за тва ра ли ду ћа не. Био је то дан љу ба ви и ми ло ср ђа и ка да је да ва на 
по моћ си ро ти њи. При бе ле же но је да је, 1829. го ди не, Ми ха и ло Ни ко лић 
Ре сни ча нин, учи тељ бе о град ске основ не шко ле, одр жао пр ву све то сав-
ску бе се ду.28

Ни је су ви шно на по ме ну ти да је 1836. го ди не пре ма Пла ну за шко ле, 
ус по ста вље на је школ ска мре жа у Ср би ји и то: 1 че тво ро ра зред на гим-
на зи ја, 3 глав не шко ле и 22 нор мал не (основ не) шко ле. Исте го ди не, у 
Ср би ји је би ло 68 учи те ља.29 По сле три го ди не, 1839, Ср би ја је има ла 84 
основ не шко ле од то га 56 оп штин ске и 28 др жав них.30

Иде ја о уво ђе њу Све тог Са ве, као за штит ни ка шко ла и књи га, од но-
сно да Са вин дан по ста не сла ва свих шко ла у Ср би ји, по те кла је од Ата-
на си ја Ни ко ли ћа, про фе со ра ма те ма ти ке, ге о ме три је и цр та ња и пр вог 
рек то ра Ли це ја у Кра гу јев цу.31 На ме сни штво је 2/14. ја ну а ра 1840. го ди не, 
про гла си ло св. Са ву за за штит ни ка свих шко ла у зе мљи,32 “да Св. Са ва 
шко ла у оте че ству на шем па трон бу де“. Од мах по том, исте го ди не 14/27. 
ја ну а ра у Ли це ју у Кра гу јев цу одр жа на је пр ва про сла ва са бе се дом о св. 
Са ви и све то сав ском при ред бом.33   

Па ра гра фом 36. „Устро је ниа основ них шко ла у Кња же ству Ср би ји“, 
од 22. ав гу ста/3. сеп тем бар 1857,34 ре гу ли са но је тра ја ње школ ске го ди не, 
ду жи на рас пу ста и пра зни ци: 

“Те че ни је школ ске го ди не по чи ње 1. ав гу ста, а свр шу је се 30. Ју на, та ко, 
да Ју ли за од мор слу жи. Осим овог глав ног од мо ра рас пу шта ће се уче ни ци 
о Бо жи ћу од Ту цин да на до Но вог Љета, о Ус кр су од Ве ли ког до Све тлог 
Че тврт ка за кљу чи тељ но, о Све тој Тро ји ци три да на, и у вре ме ви но-
град ске бер бе не де љу да на.”

Са вин дан, као школ ска сла ва, се не по ми ње.  
Све то сав ска про сла ва од ви ја ла се по утвр ђе ном ре ду: вер ски об ред и 

се че ње слав ског ко ла ча, пе ва ње хим не св. Са ви (“Ус клик ни мо с љу ба вљу 
све ти те љу Са ви”), ре ци то ва ње пе са ма о Раст ку – св. Са ви (пр ву пе сми цу 
обич но је ре ци то ва ло де те ро ди те ља, до ма ћи на сла ве), за тим су сле ди-
ле на род не и ро до љу би ве пе сме. Про грам се за вр ша вао дру гим при год-
ним про гра мом ко ји су из во ди ли уче ни ци. На кра ју, у основ ним шко ла ма 

28 Исто, стр. 53 
29 Исто, стр. 63
30 Исто, стр. 70; и Љу шић, 1986, 397
31 Љу шић, 1986, 400, пи ше да су „на ме сни ци 21. ок то бра 1839. го ди не, по себ ном 
уред бом одво ји ли Ли цеј, као ви шу шко лу, од гим на зи је.“
32 Хро но ло ги ја, стр. 71
33 Исто, стр. 71
34 МИ АВ, В.4.337. Збир ка от ку па (1807- ), кут. инв. бр. 4, пр. бр. 4
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игра ло се ко ло (уче ни ци и ро ди те љи), а у сред њим шко ла ма одр жа ва ла се 
уче нич ка игран ка. То ком це лог да на про сла ве при ку пља ни су да ро ви и 
при ло зи за из др жа ва ње шко ле и за си ро ма шне уче ни ке.

У Ва ље ву је, у по чет ку, св. Са ва про сла вљан за јед нич ки, на јед ном ме-
сту за обе шко ле и Чи та о ни цу. Пр ви пут, 1872. го ди не, школ ску сла ву 
одво је но су обе ле жи ле, јер су во де ћи љу ди у Ва љев ској гим на зи ји – су-
плент Све то зар Мар ко вић и про фе сор Ђу ро Ко за рац од лу чи ли да Гим-
на зи ја одво је но, од Основ не шко ле и Чи та о ни це, про сла ви Са вин дан. 
Ва љев ска оп шти на је ис ти ца ла да се ти ме “це па сло га и је дин ство из ме ђу 
три про свет на за во да и се је раз дор ме ђу не ви ном де чи цом”. На стао је 
спор, и ми ни стар про све те је у ле то 1873. го ди не пре ме стио Мар ко ви ћа 
у Ло зни цу, а Ко зар ца у Ша бац.35 Ина че, све три уста но ве су се на ла зи ле 
под истим кро вом.

Де сет го ди на ка сни је, због чи та вог ни за не ре ше них про бле ма у ва-
љев ској Ни жој гим на зи ји (не до ста так школ ског и дво ри шног про сто ра, 
школ ског на ме шта ја, учи ла...) до шло је до ин ци ден та на све то сав ској 
за ба ви ор га ни зо ва ној за гра ђан ство са ци љем да се при ку пе при ло зи за 
си ро ма шне уче ни ке. У школ ској са ли, де ко ри са ној зе ле ни лом, оку пи ло 
се око 300 зва ни ца. Про грам је за по чео хим ном ко ју су от пе ва ли уче ни-
ци, а по здрав ни го вор одр жао је ди рек тор Сто јан Мар ко вић. За тим су 
уче ни ци пр вог раз ре да из ве ли пар “де кла ма ци ја”, а он да је са пи са ним 
го во ром пред пу бли ку иза шао Ди ми три је Алек сић, пре да вач срп ског 
је зи ка ко ји је, из ме ђу оста лог, ре као  да је “да на шње дру штво јад но, по-
ква ре но...” и да “бед ни рад ни ци све ви ше ра де и му че се”. Овај, со ци јал-
но-по ли тич ки го вор на и шао је на ве ли ко одо бра ва ње при сут них, али 
не и од стра не ди рек то ра и окру жног на чел ни ка.36 Алек сић је ка жњен 
са 12 да на за тво ра.  

У но во и згра ђе ној и бо га то укра ше ној са ли Ва љев ске гим на зи је, про сла-
ва је пр ви пут ор га ни зо ва на 1907. го ди не.  До та да су про сла ве ор га ни зо ва не 
по учи о ни ца ма или у са ли хо те ла “Се ку лић”. По за вр шет ку вер ског об ре да 
из во ђен је при го дан кул тур но-умет нич ки про грам, а про сла ва се за вр ша-
ва ла све то сав ском за ба вом или ба лом. На за ба ву се до ла зи ло са по зив ни-
цом, а по зи ва ни су са мо они ко ји су ужи ва ли дру штве ни углед и по ло жај. 
Зба ве и игран ке су обич но би ле пла ка ти ра не. На са чу ва ним пла ка ти ма и 
по зив ни ца ма из пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та, а не са мо за Са вин дан, 
мо же се про чи та ти да је го спо да би ла оба ве зна да до ђе у фра ко ви ма, а да ме 
у бал ским то а ле та ма или пи ше – “оде ло обич но”. За јед ну од за ба ва (1940)37, 
35 Не дељ ко вић, 1972, 55; Не дељ ко вић, Трип ко вић, 1970, 17; Ра дој чић, 1994.
36 Бе се ду је об ја ви ла бе о град ска “Бор ба”, гла си ло срп ских со ци ја ли ста, под уред-
ни штвом Ми те Це ни ћа видети у: Не дељ ко вић, Трип ко вић, 1970, 31-34. 
37 МИ АВ, В.6.339. Збир ка пла ка та, кут. инв. бр. 11, пр. бр. 54 – “Ва љев ска основ на 
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пред ви ђе не су игре по утвр ђе ном ре ду: Учи тељ ско ко ло, Фок строт, Офи-
цир ско ко ло, Вал цер, Тр го вач ко ко ло, Ђач ко ко ло, Тан го, Док тор ско ко ло, 
Сло-фокс, За на тлиј ско ко ло, Прав нич ко ко ло, Ен гле ски валс, Ра де нич ко 
ко ло, Вра њан ка, Срем ско ко ло Ва љев чи ца, Тан го, Чеп – тан го и на кра ју, 
Чи ка Љу би но ко ло. За ба ве су има ле ху ма ни тар ни циљ и при ку пље ни но-
вац ишао је си ро ма шним уче ни ци ма, ђач ким тр пе за ма, ђач ким књи жни-
ца ма, Под млат ку Цр ве ног кр ста и Фон ду учи тељ ске си ро ча ди.

Ка да се на вр ши ло се дам сто ти на го ди на од смр ти Св. Са ве, 1935. го-
ди не,  Срп ска пра во слав на цр ква – Св. Си нод из да ла је про глас ко јим се 
чи та ва го ди на про гла ша ва “све то сав ском”. У про гла су, из ме ђу оста лог, 
пи ше: „Да се ожи вља ва њем успо ме не на Све тог Са ву ожи ви ве ра све то-
сав ска, очи сти мо рал, умно жи прав да, укре пи по ро дич ни жи вот, про све-
ти про све та, оду хо ви цр ква, опле ме ни књи га, и уне се ви ше сти да у реч 
и де ло у филм и би о скоп.“38 Све ти Ар хи је реј ски са бор је пре по ру чио да 
се Све то сав ска го ди на обе ле жи сву да и на сва ком ме сту од па ро хиј ских 
цр кви до по ро дич ног до ма, ши ром це лог срп ства, али скром но, јер па-
да у го ди ни “жа ло сти за Кра љем Ује ди ни те љем”. Под ра зу ме ва се пе ва ње 
Све то сав ске хим не, ре ци та ци је и пре да ва ња, као и пе сме по бо жног ка-
рак те ра, при че и анег до те из жи во та све ти те ља и про све ти те ља са чу ва не 
у на род ном пре да њу. 

До за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, све шко ле ва љев ског кра ја све-
ча но су про сла ви ле Са вин дан. У вре ме оку па ци је, из из ве шта ја Ва љев-
ске гим на зи је, под тач ком III где су упи си ва ни ва жни ји до га ђа ји то ком 
школ ске го ди не (нпр. шк. 1942/1943. год.), ви ди се да је школ ска про сла ва 
одр жа ва на у са ли На род не шко ле, ко јој су при су ство ва ли сви на став ни-
ци и уче ни ци, пред став ни ци вла сти ђач ки ро ди те љи.39

Ка ко је за бе ле жи ла штам па, школ ска сла ва се у но вој Ју го сла ви ји по-
след њи пут сла ви ла 1945, да би, три го ди не ка сни је би ла пот пу но уки ну-
та. Те го ди не при ре ђе но је ве ли ко сла вље у На род ној скуп шти ни, ко јем 
је при су ство вао и Јо сип Броз, го сти из ино стран ства, пред сед ник Ака де-
ми је на у ка, пред став ни ци Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град ског уни-
вер зи те та, син ди ка та, ка то лич ки би ску пи и др.40 

шко ла уз са рад њу сво јих уче ни ка и Ва љев ског учи тељ ског дру штва при ре ђу је на 
дан 14. фе бру а ра 1940. г. у са ли Офи цир ског до ма ЗА БА ВУ са кон церт ним де лом 
и игран ком... Ула зни ца: “До бро вољ ни при лог”. Кон церт ни део је увек по чи њао 
са др жав ном хим ном, за тим су из во ђе не хор ске пе сме, ре ци та ци је, ске че ви и ... 
он да игран ка са “ре дом ига ра”.
38 “Глас Ва ље ва” бр. 3, од 20. ја ну а ра 1935, стр. 1.
39 МИ АВ, фонд: А.4.1.119. Ва љев ска гим на зи ја – Ва ље во (1870- ), 1870-1974, Из-
ве шта ји о ра ду шко ле, кут. инв. бр. 127
40 “По ли ти ка”, од 28. ја ну а ра 1945.
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У Ва ље ву и ва љев ском кра ју, ко ји је већ че ти ри ме се ца био сло бо дан, 
вр ше не су при пре ме за про сла ву школ ске сла ве 1945. го ди не. На пи та ње 
јед ног школ ског над зор ни ка на ко ји на чин обе ле жи ти Са вин дан, Про-
свет но оде ље ње по сла ло је рас пис41 да ће се све то сав ска про сла ва оба ви-
ти “на уоби ча јен на чин, С НА ПО МЕ НОМ, што ће про грам про сла ве би-
ти ис пу њен ка ко ре ци та ци ја ма ода бра не на ци о нал но-умет нич ке вред-
но сти, та ко и ре ци та ци ја ма из кру га на род но-осло бо ди лач ке бор бе”. Од 
“ра ни је на ци о нал но-умет нич ке вред но сти” мо гу ући об зир “Хим на св. 
Са ви” и “Бран ко во ко ло”, а пе сма “Хеј Сло ве ни” је “да нас др жав на хим-
на”, па иде као пр ва тач ка про гра ма. Уз пре да ва ње о св. Са ви, као на род-
ном про све ти те љу и бор цу про тив “ази јат ског по ро бља ва ња бал кан ских 
на ро да”, оба ве зно одр жа ти пре да ва ње о на род но о сло бо ди лач кој бор би. 
Пре по ру че но је да се за оста ле тач ке обра те про па ганд ним сек ци ја ма 
сво га ме ста.  

У ја ну а ру 1945. го ди не сти гла су три „де таљ ни ја“ до пи са Пред сед ни-
штву ОНО Ва ље во, од По ве ре ни штва про све те. Пр ви је на ред ба, по ко јој 
ће се “са ма школ ска про сла ва одр жа ти одво је но од вер ског об ре да ко ји 
се за њу ве зу је“, да се осве ће ње ко љи ва и се че ње слав ског ко ла ча одр жи у 
цр кви уз при су ство до ма ћи на сла ве, на став ни ка, уче ни ка и ро ди те ља, ко-
ји то бу ду хте ли.42 Убр зо је сти гло да се прет ход ни рас пис ме ња “уто ли ко 
што је ре ше но да се про сла ва мо же оба ви ти на исти на чин као и ра ни јих 
го ди на пре ра та и цр кве ни об ред оба ви у шко ли“.

Тре ћи акт је упут ство, ка ко би све про те кло пре ма утвр ђе ним пра ви-
ли ма, ве за ним за обе ле жа ва ње то га да на. По ве ре ни штво про све те – Оде-
ље ње за основ ну на ста ву упу ти ло је рас пис, 16. ја ну а ра,43  Про свет ном 
од се ку Ва ље во у ко јем пи ше:

“Све то сав ска про сла ва је од у век све ча но про сла вље на у на шим шко ла-
ма. За вре ме тро го ди шњег роп ства, ова тра ди ци о нал на све то сав ска про-
сла ва у мно гим ме сти ма ни је мо гла би ти из ве де на. Ве ли ки број на ших шко-
ла не при ја тељ је раз ру шио и још ве ћи број стре љао и у роп ство оте рао. 
Он је, уни шта ва ју ћи наш на род, уни шта вао све на ше кул тур не те ко ви не.

Да нас, у сло бо ди, ко ју нам је из во је ва ла на ша хра бра На род но-осло бо-
ди лаж ка вој ска са брат ском Цр ве ном ар ми јом, све основ не шко ле у Ср-
би ји про сла ви ће св. Са ву на нај све ча ни ји на чин. У ве зи рас пи са овог По-
ве ре ни штва о све то сав ској про сла ви бр. 57, од 10. ја ну а ра ове го ди не, у 
ме сти ма где не ма цр кве, цр кве ни об ред из вр ши ти у шко ли.
41 МИ АВ, фонд: ОНО Ва ље во – Оде ље ње за про све ту, II В, дел. бр. 13, од 2. ја ну-
а ра 1945, кут. инв. бр. 2
42 Исто, исто, II В, дел. бр. 68, од 15. ја ну а ра 1945, кут. инв. бр. 2
43 Исто, исто, II В, дел. бр. 98, од 18. ја ну а ра 1945, кут. инв. бр. 2 
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Про сла ва ће углав ном об у хва та ти сле де ћи про грам:
Цр кве ни об ред и се че ње ко ла ча;
Хим на: “Хеј Сло ве ни” и све то сав ска хим на: “Ус клик ни мо с љу ба вљу”;
Бе се да
Кон церт ни део.
Што се ти че уоби ча је не све то сав ске бе се де, ко ја мо же би ти сло бод на 

те ма, она у сва ком слу ча ју мо ра об у хва ти ти и На род но-осло бо ди лач ку 
бор бу ка ко би и ши ри на род ни сло је ви би ли упо зна ти са раз во јем и те ко-
ви на ма ње ним. Пре по ру чу је се да у кон церт ном про гра му про гра му бу ду 
за сту пље не пе сме и ре ци та ци је из На род но-осло бо ди лач ке бор бе.

О лич но сти св. Са ве тре ба ис та ћи да је био тво рац и ор га ни за тор 
шко ла по ма на сти ри ма у Ср би ји. Тре ба на по ме ну ти да ове шко ле у др жа-
ви Не ма њи ћа ни су би ле на род не у пу ном сми слу ре чи. Оне су та да слу жи ле 
вла сте ли, а у пр вом ре ду ка лу ђе ри ма и све ште ни ци ма и би ле чи сто вер-
ског ка рак те ра. Де те ту Сер ба ни је би ло ме ста у њи ма.

Тек у да на шњој шко ли, ко ју ства ра На род но-осло бо до лач ки по крет и 
ко ја про из и ла зи из на род не вла сти по ста ви ће се на род на про све та на 
нај здра ви јој осно ви.

Не сум њи во да ће култ св. Са ве у на шем на ро ду оста ти ве ли ки. Он 
ће увек за у зи ма ти вид но ме сто у на шој исто ри ји. Он је био истин ски 
ро до љуб и као та кав при бли жио се на ро ду ви ше не го ма ко од ње го вих са-
вре ме ни ка. Био је ја ко сло бо до љу бив и као та кав про по ве дао је брат ство 
и љу бав ме ђу љу ди ма не са мо сво га на ро да, већ и су сед них на ро да. Он је 
по знат као ве ли ки ми ро тво рац и сва ка ко ни је слу чај ност, што за вре ме 
ње го ва жи во та срп ски на род ни је во дио ни ка кав рат са су сед ним на ро ди-
ма и ако је у ви ше ма хо ва ско ро би ло до ла зи ло до то га. Као пр ви и нај глав-
ни ји са вет ник сво га бра та Сте ва на, он му је по ма гао да се у свим на ста-
лим су ко би ма на ђе мир но ре ше ње. О то ме по сто је мно го број ни до ка зи.

На по слет ку, на ро чи то тре ба ис та ћи ње гов кул тур но-про свет ни рад 
у на ро ду, ка да је пу ту ју ћи по на ро ду, као пра ви на род ни учи тељ, упо зна-
вао љу де са нај о снов ни јим зна њи ма из обла сти на род ног про све ћи ва ња. 
О ово ме по сто ји без број до ка за у срп ским на род ним при по вет ка ма и у 
срп ским на род ним пе сма ма.” 

Рас пис је пот пи сао на чел ник оде ље ња, Дра го Му ча ли ца.
Школ ска сла ва по све ће на за штит ни ку шко ла, пр вом срп ском учи те-

љу и про све ти те љу – св. Са ви, про сла вље на је све ча но у свим шко ла ма 
Ва љев ског окру га, 27. ја ну а ра 1945, са уоби ча је ним цр кве ним об ре дом 
(ло мљен је слав ски ко лач, па ље на све ћа, де ље но ко љи во уче ни ци ма) и 
при ред бом.44 
44 Исто, исто, II В, дел. бр. 135/1945, кут. инв. бр. 2
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На пи та ње јед ног упра ви те ља у ко је да не ће шко ле пра зно ва ти, на-
чел ник Оде ље ња за основ ну на ста ву По ве ре ни штва про све те, Дра го Му-
ча ли ца је, кра јем ја ну а ра 1945, од го во рио да шко ле не ће ра ди ти у пра-
знич не да не: Ма ла Го спо ји на, Ва ве де ње, Св. Ни ко ла, Бо жић (4 да на – од 
Бад њег да на до тре ћег да на Бо жи ћа), Но ва го ди на, Бо го ја вље ње, Ус крс (6 
да на – од Ве ли ког че тврт ка до за кључ но тре ћег да на Ус кр са), Ђур ђев дан, 
Спа сов дан и Ду хо ви – два да на (пр ви и дру ги дан). Што се ти че дру гих 
др жав них пра зни ка, до да љег на ре ђе ња, шко ле не ће ра ди ти на дан Ћи-
ри ла и Ме то ди ја и Ви дов дан, све док се не бу де об ја ви ло ко ји ће др жав ни 
пра зни ци пра зно ва ти.45

Сту па њем на сна гу Уста ва ФНРЈ, 1. фе бру а ра 1946. го ди не,46 у гла ви В 
(Пра ва и ду жно сти гра ђа на), чла ном 25: “Гра ђа ни ма је за јем че на сло бо-
да са ве сти и сло бо да ве ро и спо ве сти”. У дру гом ста ву истог чла на пи ше: 
„Цр ква је одво је на од др жа ве”. Устав је усло вио про ме не, не са мо у спро-
во ђе њу вер ске на ста ве, већ и у обе ле жа ва њу вер ских пра зни ка и про сла-
ви школ ске сла ве, да на Све тог Са ве. Тра ди ци о нал на про сла ва Да на св. 
Са ве у шко ла ма по сте пе но се га си ла.

Исте, 1946. го ди не, Про свет но оде ље ње ОНО Ва ље во упу ти ло је рас-
пис  да се све то сав ска про сла ва оба ви са све тов ним ка рак те ром, без цр-
кве ног це ре мо ни ја ла и у школ ским про сто ри ја ма. Оквир но је дат про-
грам про сла ве (пре да ва ње јед ног на став ни ка о Раст ку Не ма њи ћу, хим на, 
при год не ре ци та ци је и хор ске пе сме, кра ћи ске че ви и др.). Да би Про-
свет но оде ље ње “има ло сли ку про гра ма” на ло же но је да до 20. ја ну а ра све 
шко ле до ста ве сво је про гра ме.47

Без об зи ра на ове пре по ру ке, по че так 1946. го ди не, не са мо у Ва ље ву, 
већ у Ва љев ском окру гу, што се ти че при ред би, био је у зна ку при пре ма 
све то сав ске про сла ве. Све шко ле, као да су хте ле да на док на де про пу-
ште но, има ле су  про грам из ме ђу 20  и 45 та ча ка. Спро во де ћи упут ства 
По ве ре ни штва про све те, ка сни је Ми ни стар ства про све те, све то сав ска 
про сла ва је по чи ња ла хим ном „Хеј Сло ве ни”, за тим је сле ди ла бе се да о 
св. Са ви (жи вот и рад), ре ци та ци је о св. Са ви: „Раст ко”, „Смрт св. Са ве”, 
на род не при че, као на при мер „Све ти Са ва и ле ње же не”, „Све ти Са ва и 
тка ља”, а за тим је про грам био по све ћен Ти ту, осло бо ди лач кој бор би и 
да на шњи ци (пар ти за ни ма, Тр сту и Ко ру шкој), а за вр ша ва ла се на род-
ним ко ли ма и пар ти зан ским пе сма ма.48 Све основне школе Ваљевског 
45 Исто, исто, II В, дел. бр. 155, од 24. ја ну а ра 1945, кут. инв. бр. 2
46 Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ бр. 10, од 1. фе бру а ра 1946.
47 МИ АВ, фонд: ОНО Ва ље во – Оде ље ње за про све ту, II В, дел. бр. 24, од 8. ја ну-
а ра 1946, кут. инв. бр. 10
48 Исто, исто – Оде ље ње за про све ту, III А – На род но про све ћи ва ње, ме сеч ни 
из ве шта ји о ра ду, ја ну ар 1946, кут. инв. бр. 13 
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среза, изузев школа у Златарићу и Горњим Лесковицама, њих 26, одржа-
ло је 27. јануара, на дан св. Саве, предавања о „Растку Немањићу”. “Ова 
предавања су добијена као готова и достављена управитељима школа да 
их тога дана прочитају, односно одрже народу на дан свечаности. Из из-
вештаја управитеља школа види се да су предавањима у великом броју 
била посећена од стране народа и да их је народ са пажњом саслушао.”49

Про сла ва Са вин да на одр жа на је и 1947. го ди не у шко ла ма Ва љев ског 
окру га, али уз на по ме ну да жи вот и рад Раст ка Не ма њи ћа тре ба по ве за ти 
са ра дом Ћи ри ла и Ме то ди ја.50 Истим ак том, од 9. јануара, до ста вљен је 
и „На црт пре да ва ња о св. Са ви”. Напомиње се да се „по један примерак 
најхитније достави свим школама на територији округа”. У та да, Пр вој 
и Дру гој ме шо ви тој ре ал ној гим на зи ји у Ва ље ву одр жа на је за јед нич ка 
про сла ва, ка ко пи ше у из ве шта ју, „по ди рек ти ва ма На став ног са ве та Ми-
ни стар ства про све те”.51 На про гра му Све то сав ске при ред бе, осим пре-
да ва ња о св. Са ви, оста ле тач ке не ма ју ве зе са да ном ко ме су по све ће-
не. Програм је био следећи: 1. Предавање о св. Сави, 2. Владимир Назор 
„Црвена звезда” у извођењу мешовитог хора Прве и Друге гимназије, 3. 
Десанка Максимовић „Крвава бајка” – рецитовао ученик I разреда, 4. В. 
Назор „Песма о пести” у извођењу женског хора Друге гимназије, 5. При-
чу о св. Сави „Тежак и ткаља” прочитала ученица I разреда, 6. „Титово 
коло” су извели пионири Друге гимназије, 7. Пионирске вежбе извели су 
пионири Прве гимназије и, 8. Р. Зоговић „Непобједна песма” рецитовао 
ученик VIII разреда Друге гимназије. Про граму су поред уче ни ка прису-
ствовали и ро ди те ље и том при ли ком до би је но је око 900 ди на ра при ло-
га, ко ји су про сле ђе ни упра ви ђач ке ку хи ње.

Као илу стра ци ја да тог вре ме на, мо гу да по слу же ре чи оца Ју сти на, 
про те ра ног са Бе о град ског уни вер зи те та 1945, и „за то че ног” у ма на сти ру 
Ће ли је, на до мак Ва ље ва. У сво јој „Исти ни о Срп ској пра во слав ној цр кви 
у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји”52 пи ше о од но су но ве вла сти пре ма ве ри:

−− у шко ли: „ка ква хај ка на све што је Хри сто во, еван ђел ско, све то сав-
ско! Јед ном реч ју, дик та ту ра без бо жни штва вла да шко лом.”
−− у про све ти: „Основ ни дог ма та ко му ни стич ко-без бо жнич ке про све-

те је сте вул гар на па ро ла: „ве ра је опи јум за на род”, отров за на род!”
−− про свет ним рад ни ци ма: „Би ли у пар ти ји или не, сви ма је за бра ње но 

ма ни фе сто ва ти сво ју ве ру: ни не сме ју од ла зи ти у цр кву; не сме ју се 
49 Исто, исто
50 Исто, исто – Оде ље ње за про све ту, Упут ство Ми ни стар ства про све те – На-
став ног са ве та, гру па III В, дел. бр. 1382, кут. инв. бр. 15.
51 Исто, исто
52  Ју стин, 1990, 17-20, 25. и 26. 
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се при че шћи ва ти, не сме ју сла ви ти сла ву; не сме ју пра зно ва ти пра-
зни ке; не сме ју кр шта ва ти де цу; не сме ју се вен ча ва ти у цр кви; не 
сме ју би ти ку мо ви; не сме ју ула зи ти у цр кву при ли ком опе ла сво јих 
срод ни ка, при ја те ља; не сме ју при су ство ва ти на па ра сто су у цр кви.”

За ве ру но ве др жа ве пи ше: „...у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји без бо жни-
штво је уства ри др жав на ве ра...” за „ли кви да ци ју Цр кве...  упо тре бља ва ју 
се сва сред ства: зна на и не зна на, јав на и тај на, пре фи ње на и гру би јан ска, 
са лон ска и ти ран ска, ци нич на и фа ри сеј ска, ди о кле ци ја нов ска и пи ла-
тов ска, не ро нов ска и ју дин ска.”

По сма тра но из угла да на шњег вре ме на мо же се ре ћи да је из ре че но је 
до ста исти не, али и лич не и цр кве не озло је ђе но сти. 

***
Уследиле су године када су се верски празници обележавали тихо, под 

окриљем дома, у најужем кругу породице. Крштења, венчања, причешћа, 
исповести, крсне славе, опела.., прве две-три деценије после Другог свет-
ског рата обављане су, у већини случајева, у тајности. Дубоко укорењена 
традиција није могла да се избрише. Полако је долазило време прихвата-
ња стварности. 

Након 45 година у Ваљеву је 1991. године „свечано и јавно просла-
вљен православни Божић“.53 Свечаност је почела недељном литургијом 
у Ваљевској цркви, са које је поруку мира са честитком упутио епископ 
шабачко-ваљевски Лаврентије. Прочитана је и посленица Паатријарха 
српског Павла. Такође, Божић је по први пут у Србији био нерадни дан, 
мада је републичка влада била „обазрива“ па су из појединих министар-
става стизала тумачења да се „по слободном избору може радити или не 
радити“.  

Исте године, 1991, школска слава – Свиндан  “сти дљи во” се вра тила у 
ва љев ске шко ле. По пре по ру ци Из вр шног ве ћа СР Ср би је, школ ску сла-
ву су, 1991. го ди не, ва љев ске шко ле при год ним про гра ми ма без вер ских 
обе леж ја скром но обе ле жи ле, као уоста лом и све шко ле у Ср би ји,.54  

По сле 10 го ди на, ју ла 2001. го ди не, вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је 
Уред бу о ор га ни зо ва њу вер ске на ста ве и на ста ве ал тер на тив ног пред ме-
та у основ ној и сред њој шко ли, ко јом је ве ро на у ка вра ће на је у шко ле и 
то као фа кул та тив ни пред мет.55 Уред бом је пред ви ђе но да се ор га ни зу је 
вер ска на ста ва за тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це, као из бор ни 
пред мет, је дан час не дељ но. Омо гу ће но је да се уме сто ча со ва вер ске на-
53 Не дељ ник „На пред” бр. 2190, од 11. јануара 1991.
54 Не дељ ник „На пред” бр. 2193, од 1. фе бру а ра 1991. 
55 Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 46, од 27. ју ла 2001.
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ста ве по ха ђа ју ча со ви „ал тер на тив ног пред ме та” (гра ђан ско вас пи та ње), 
а од лу ку на ко је ће ча со ве уче ник ићи до но си ро ди тељ или ста ра тељ. На 
пред лог цр кве или вер ске за јед ни це, ми ни стар про све те утвр ђу је ли сту 
на став ни ка вер ске на ста ве. 

Ве ро на у ка је, као пред мет, прак тич но вра ће на у шко ле у Ср би ји 2. но-
вем бра 2001. го ди не.56 Том зна чај ном до га ђа ју, пр вом ча су из ве ро на у-
ке у Основ ној шко ли „Краљ Пе тар Пр ви” у Бе о гра ду, при су ство ва ли су 
па три јарх СПЦ Па вле, пре ми јер Зо ран Ђин ђић, ре пу блич ки ми ни стри 
обра зо ва ња и ве ра и пред став ни ци тра ди ци о нал них вер ских за јед ни ца. 
Пре да ва ња из гра ђан ског вас пи та ња по че ла су 7.  но вем бра, исте го ди не.

Summary

Strengthening of the state apparatus and the establishment of new socio-economic 
relations in Yugoslavia after the Second World War changed the overall attitude to-
wards church in general, and thus to faith, religious education and religious holidays. 
This was especially felt with adoption of Constitution of the FPRY in February 1946, 
when the church was separated from the state.

In February 1945, religious education becomes optional, but still was in the school 
work program. Since mid-1946, teachers conducting religious education were not on 
the payroll of schools, and starting with school year 1946, religious education was 
not a part of educational program. Practically, religious education or civic education 
as elective courses, were returned to primary schools in Serbia on 2 November 2001.

In the first months after the liberation of Valjevo and Valjevo region in 1944, class-
es were held according to the pre-war curriculum with modifications – the program 
excluded subjects such as: religious education, German and Italian languages and in-
troduced the Russian language in all grades, while general and national history taught 
the most important events of the national liberation struggle. Religious education was 
held at school after regular classes, while all costs of the class (such as candles or fuel) 
was financed by parents of students. Immediately after the liberation, religious holi-
days Christmas, “Cveti” and other holidays were celebrated as before the War. In 1945, 
celebration of St. Sava – who is saint patriot of schools, in religious and traditional way, 
was held in all primary and secondary schools in Valjevo region. However, in 1946, 
the celebration had secular tone and no church or religious ceremony was held in any 
of the schools. Already, in 1947, everything related to religion in the secular commu-
nity life begins to be extinguished or directly prohibited. Thus, the celebration of St. 
Sava was now held in the light of liberation struggle, the celebration program included 
songs of Marshal Tito, while St. Sava was only referred to as Rastko Nemanjić, which 
was his name before he went to monastery. 

At the beginning, one might have thought that new government succeeded in 
making equilibrium with tradition, but it did not. New system of value which was 

56 Хро но ло ги ја, стр. 493.
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propaganda took a form of its own and started to prevail. Faith in God was, in some 
way banned and it quickly become clear that if you wanted to be citizen of the “first” 
order, you needed to be a communist. For most citizens, guided by revolutionary en-
thusiasm, tradition was a past relic. In some areas, there were efforts to maintain the 
tradition and faith in God, but all of these were immediately sentenced and termi-
nated. If someone was marked, that would mean no career advancement, regardless 
of one’s education, qualification, and some even lost their job. If someone`s file had 
sentence “politically not suitable”, other references in biography were not even read. 

It took nearly five decades for St. Sava to return to schools as official school celebra-
tion and to reintroduce the religious education as a subject in schools.
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Из во ри и ли те ра ту ра
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