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Ïðåäãîâîð êúì áúëãàðñêîòî èçäàíèå

Авторът на тази книга не е от руски произход, нито 
е православен. Понякога обаче разстоянието може да 
допринесе за по-обективна гледна точка отвън, която 
обхваща цялата проблематика на една тема. По подобен 
начин се постарах да обрисувам Руската православна 
църква в хода на нейната история и в нейното съвре-
менно състояние, не само в съответствие с научните 
критерии, но също така и да бъде тя интересно подне-
сена на читателя, който не е специалист в тази област. 
Затова отделните части в книгата не са подредени хро-
нологично. Първата глава предлага общ преглед на ис-
торическото развитие на руското православие, от него-
вото начало до наши дни. В следващите глави, отново 
в историческа перспектива, са разгледани най-важните 
изяви на църковния живот. Съвременното състояние на 
православната църква в Русия може да бъде разбрано 
само в контекста на нейното историческо развитие през 
вековете и отношенията ѝ с различни феномени като 
държава, „Запад” или гръко-византийския свят.

Първоначално книгата беше замислена само за нем-
ска публика. Това обяснява вероятно малко пресиления ак-
цент при обяснението на някои понятийни детайли, които 
за читатели от една православна страна са достъпни и са-
мопонятни. Същевременно понякога в текста могат да се 
срещнат примери, съпоставими със западните отношения 
и църкви, които от своя страна са понятни на немския чи-
тател, но тук българската публика ще се нуждае от по-под-
робни разяснения. Във връзка с това моля за разбиране.
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Радвам се, че моята книга се публикува и на български 
език. На това място искам да благодаря на всички, които се 
застъпиха, подготвиха и осъществиха изданието – това са 
екипът на издателство „Омофор” и преди всичко превода-
чът Емил Иванов, който снабди българския текст с редица 
важни бележки, и разбира се, на международната фонда-
ция „Традуки”, която осигури финансирането на превода.

Óâîä

Възприемането на Русия и преди всичко на руското 
християнство на Запад често пъти е белязано от предубеж-
дения. Представите за „святата Рус” и „руската душа”, която, 
белязана от духа на „безкрайните руски простори”, е способ-
на да понася прекомерни страдания, както особеният инте-
рес към иконите и различните формални прояви на руската 
религиозност характеризират до голяма степен възприятието 
на Русия и нейната Църква. Подобен сантиментален подход 
изкривява оценката за съществени детайли от руската цър-
ковна история. Тези елементи обаче са от централно значение 
за разбирането на Русия и нейното християнство.

Важен аспект при това представлява и въпросът за при-
надлежността на Русия към „Европа”. Заради разпростране-
ното повърхностно схващане Европа да се отъждествява с 
Европейския съюз се конструира едно противоречие, което 
няма историческо покритие. Понякога проблемът се проя-
вява и като се поставя под въпрос европейската пригодност 
на православието. Освен християните от другите поместни 
православни църкви (най-вече в Гърция и Кипър), интеграци-
онните процеси в Европа превърнаха принадлежащите към 



9

руското православие от Балтийските страни също в граждани 
на Европейския съюз. Този факт подпомогна представители-
те на Руската православна църква да засягат в своите изказ-
вания все по-често европейски теми и особено онези, които 
са свързани с духовните устои на континента. Следователно е 
нужно едно ново преосмисляне на въпроса за  географската, 
историческата, културната и религиозната  принадлежност на 
Русия към Европа.

За руското православие този въпрос съвсем не е нов. 
Историята показва, че за Русия и руското православие отно-
шенията със Запада са били винаги централна тема. Заради 
своето географско разположение Русия трябвало да развие 
особено близки отношения с азиатските страни, затова след 
ХІХ век принадлежността £ към два континента играе важна 
роля в нейната духовна история. Въпреки това Русия вина-
ги се е чувствала европейска държава, а другите европейски 
страни, за Русия това е Западът, винаги са били в контакт с 
нея, независимо дали от икономически, политически, военни 
или културно-религиозни интереси. Въпреки това взаимното 
отчуждение днес все още е налице.

Предложеният труд е опит за запълване на този недоста-
тък, като, от една страна, разкрива особеностите и в много от-
ношения неповторимостта на руското християнство, а от дру-
га, показва неговата принадлежност към Европа. Той трябва 
също така да оформи поглед към историята и настоящето на 
Руската православна църква, който обаче поради ограничено-
то място ще бъде само едно първоначално въведение в тази 
проблематика. Книгата предлага не просто хронологическо 
изложение на руската църковна история от нейното начало 
до наши дни. Напротив, след въведение в най-важните епохи, 
събитията и тяхното развитие са изведени акценти на цен-
трални теми и проблеми, които в своята историческа обвърза-
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ност са актуални и многократно споменавани и днес. Набеля-
заните теми са по отношение на монашеството, богословието 
и връзката на Църквата с държавата или със Запада. Всички 
те не са представени изчерпателно, а са споменати само като 
акценти. Този подход наложи повторното споменаване на ня-
кои аспекти в различни глави. Принципът на подробно биб-
лиографиране също беше умишлено пренебрегнат. В бележ-
ките се посочват предимно конкретни цитати към изрази или 
понятия, а литературата указва някои второстепенни съчине-
ния на немски и английски език. Все пак е постигнато едно 
информативно представяне на гледната точка по най-важните 
теми за историята на Руската православна църква, а това е 
достатъчно за въведително четиво.

Искам да благодаря на моите сътрудници Стефани ван 
де Ло, Мария Вернсман, Михаел Алтмайер, Алфонс Брюнинг 
(сега в Ниймеген) и Кристоф Мюл, които изчетоха ръкописа 
и ми дадоха много ценни указания. За една важна идея трябва 
да благодаря на господин Фридеман Клуге. Хайке Дьоренбе-
хер винаги ми е помагала с добри думи и съвети, и не само 
докато пишех тази книга. Разговорите с Щефани Шифер и 
съвместното посещение на църковно богослужение също се 
оказаха важни за мен. На двете искам да изкажа сърдечни 
благодарности за приятелството и подкрепата.

Мюнстер, юни 2007  Томас Бремер
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1. Ðàçãðàíè÷àâàíå

1.1. Ïðåäìåò è ðàçãðàíè÷àâàíe 
íà ñúäúðæàíèåòî 
Съществуват няколко възможни подхода към руската 

църковна история: от една страна, от гледната точка на русите 
за нация или „народ”, като в този случай това би била история 
на християнството сред русите с особен превес на православ-
ната тематика. Заедно с това обаче следва да се обърне вни-
мание и на други християнски и нехристиянски общности, 
които се срещат при русите. В такъв случай не трябва да се 
изхожда от различните държавни граници и конститутиции, 
несъмнено обаче на това място ще се сблъскаме с въпроса, 
откога може да се говори за русите като нация и какво пред-
ставлява нацията въобще. На второ място може да се подходи 
и откъм разбирането за писане на история на Руската право-
славна църква (РПЦ) като единствената днес най-голяма ре-
лигиозна общност на русите. Този подход би могъл да дове-
де до множество последствия: изключване на други църкви, 
протестанти, римокатолици, а в известен смисъл дори и отлъ-
чилите се през ХVІІ век от руското православие староверци. 
В такъв случай изследването не би могло да се ограничи само 
до Русия, тъй като руското православие е разпространено и 
в други страни извън Русия. Освен това още не е изяснено, 
откога въобще може да се говори за РПЦ и как би следвало да 
се разглеждат предхождащите я административни структури. 
Третата възможност е да насочим изследването от гледна точ-
ка не на народността, а на държавата, с други думи на Русия. 
Тогава това ще бъде част от общата църковна история или на 
една от поместните църкви, или дори от историята на рели-
гията в Русия, съобразено с територията на днешната Руска 
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федерация и предхождащите я държави, Руското царство, Съ-
ветския съюз и др. Оттук би следвало да се обхванат католи-
ческите и различните протестантски църкви, а също, съвсем 
оправдано, и нехристиянските религии като юдаизъм, ислям 
и будизъм, които имат голямо значение за Русия.

Затрудненията при по-точното определяне на предмета 
на изследване се основават на историческите процеси, кои-
то са наложили промяна не само на границите на различните 
държави, определящи се изключително или предимно като 
„руски”, но също юрисдикцията и географските простран-
ства с действащи църковни общини. Това може да се сравни 
донякъде с историята на църквите в Германия: при истори-
ографското описание съществено значение ще имат градски 
центрове като Залцбург, Виена, Утрехт, Прага и Бреслау, кои-
то, въпреки че днес не принадлежат към Германия, са играли 
важна роля в миналото. Освен това установените форми за 
администриране на Римокатолическата църква там, Немската 
епископска конференция и Централният комитет на немските 
католици, имат поредица предшестващи ги структури с разли-
чен характер. Затова в изложението ще се наложи промените 
в отделните територии също да се отбележат и по този начин 
да се изложи възможно най-пълно предметът на изследване.

Основен обект на настоящата кратка история е да изслед-
ва развитието на Православната църква при източните славя-
ни, наречени по-късно руси. Следователно вниманието тук 
няма да бъде насочено към феномени като „християнство” и 
„религия” сред етническите руси или в Русия, а към историята 
на източноправославното християнство. Тъй като наченките 
на християнството сред източните славяни през Х век се ло-
кализират на територията на днешна Украйна, преди всичко в 
Киев, то същото означава, че по отношение на пространство-



13

то историческото изложение ще трябва да излезе от днешните 
руски граници. Вниманието се насочва на север едва по-късно, 
където столицата първоначално е преместена в Москва, след 
това в Санкт Петербург и през ХХ век отново в Москва. Сле-
дователно историята на Руската църква започва от Киев. Съ-
ществуващото политическо напрежение между Москва и Киев 
трябва да се разглежда на фона и на тези събития. Затова днес 
мнозина руснаци трудно могат да приемат, че Киев, „майка 
на руските градове” и люлка на руското православие, остава 
в чужбина. И обратно, мнозина украинци трудно припознават 
в християнизацията на древния Киев покръстването на Русия. 
Тези проблеми също ще бъдат предмет на разглеждане.

Първата църковна организация през Х век по руските 
земи е била в течение на столетия „гръцка” църква. До ХV 
век нейният предстоятел, митрополит на длъжност, е трябва-
ло да бъде от гръцки, а не славянски произход, избиран и ут-
върждаван от Константинополския патриарх. Едва след този 
период Руската църква успяла да придобие самостоятелност 
и право да определя своя предстоятел, без да чака външно 
одобрение. В течение на следващите столетия тя се оглавява-
ла от митрополити, патриарси и управителен съвет, наречен 
„Светейший Правителствующий Синод”. Днес начело на Ру-
ската църква отново стои патриарх. Видно е, че конкретната 
форма на църковна организация многократно е била променя-
на. Тези различни форми на една и съща църква в променяща 
се териториална среда също са предмет на изследване.

При покръстването на Киевска Рус през Х век липсвало 
все още обособено национално самосъзнание. За обозначава-
не на отделните източнославянски народи, които говорят общ 
и разбираем църковнославянски език, съществували неясни и 
често променящи се наименования.
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В хода на историческото развитие от тези народи произ-
лезли големите източнославянски народи на руси, украинци и 
белоруси. Днес те живеят до голяма степен в носещите тяхно-
то име държави, въпреки етнограниците все още да не са точно 
обособени и преливат и нерядко се срещат прояви на двойстве-
на идентичност. Доколкото Руската църква е разширила своята 
юрисдикция върху украинците и белорусите, дотолкова следва 
тези два народа също да са предмет на изследване.

Оттук е ясно, че изложението трябва да обхване и допъл-
нителни, по-различни аспекти, тъй като развитието на руската 
църковна история е осъществявано посредством контакти с 
други църкви, подобно на взаимоотношенията на руските кня-
жества с други държави или държавни формирования. Тази 
динамична зависимост между територия, нация и църковна 
организация трябва непрекъснато да се следва и изяснява.

Някои указания и относно методологическия подход. 
Наименованието „Малка история” предполага изложението 
да е основано на хронологичен принцип, в случая обаче той 
няма да е ръководещ. В следващата глава е направен преглед 
на най-важните епохи и събития. По-нататък е изведен също 
основният акцент с разработка на съществени теми, като 
покръстване и разпространение на християнството, църков-
ни структури, Църква и държава, богословска и религиозна 
мисъл, монашество, духовност и вяра, руското православие 
и Западът, както и дисидентството. В този смисъл изследва-
нето е по-скоро опит да се представят споменатите феномени 
с техните особености, историческо развитие и съвременно 
състояние, а не просто да се изброят събитията в хронологич-
на последователност. Втора глава запознава с важните епохи, 
които са предпоставка за разбиране на разглежданите терми-
ни и понятия. Този подход съвсем естествено предполага към 
отделни точки да бъдат добавени и подтеми.
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1.2. Ãåîãðàôñêî è òåðèòîðèàëíî ðàçãðàíè÷àâàíå

Днес Руската федерация (Российская федерация)1 е 
най-голямата държава в света. Нейната площ се простира на 
17 млн. км2, което прави 11,5% от земната повърхност. Герма-
ния има територия 357 000 км2, която се нанася почти 50 пъти 
върху картата на Русия. На изток-запад страната се простира 
на 9000 км площ, от Балтийско до Японско море. Най-ши-
роката част в посока от север на юг е 4000 км. Сухопътните 
граници на страната имат обща дължина 61 000 километра.

Населението на Русия наброява днес 145 милиона, като 
74% живеят в градовете и съвсем малка част в селата. На те-
риторията на федерацията съществуват 15 града с повече от 1 
милион жители. Москва има 10 милиона, а Санкт Петербург 
едва 4 милиона жители. Видно от наименованието на държава-
та, Русия има федерално устройство и се състои от 89 федера-
ции, 21 републики, 6 региона, 49 области и две столици (така 
традиционно се обозначават Москва и Санкт Петербург), кои-
то имат специален статут.2 Към това трябва да се добавят още 
десет „автономни окръга” и една „автономна област”. Взетото 
от президента В.  Путин през 2000 г. решение страната да бъде 
разделена на седем огромни федерални региона („федерални 
окръзи”)3, в които той на практика може да назначава подчине-

1 В руския език съществува разлика между „русский”, като характеристика 
за хора, език и култура, и „российский”, отнасящ се конкретно за 
Руската държава.

2 Съгласно данните на Руската федерация коректните обозначения са 
следните: 86 юридически субекта, 21 републики, 7 края (Приморски, 
Хабаровски, Красноярски, Краснодарски, Пермски, Страврополски и 
Алтайски край), 48 области и 1 автономна Еврейска област и 4 окръга, 
Москва и Санкт Петербург са „градове с федерално значение”. – Б.р.

3 Указ № 849 от 13.05.2000 г. на президента на Руската федерация за 
създаването на 7 федерални окръга, които обединяват юридическите 
субекти от състава на федерацията. – Б.р.
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ни лично на него управляващи „президентски представители”, 
засили центристкото начало във федералната структура. Най-
многочислената народност в Руската федерация са руснаците, 
които съставляват 83% от населението, следват татарите с 3,8% 
и украинците с 2,35%. Заедно с тях в страната живеят и други 
националности. Някои от тях населяват плътно даден район, а 
други са разпръснати из страната.

До разпадането на Съветския съюз през 1991 г. страната 
се състоеше от 15 републики, сред които Руската съветска фе-
деративна социалистическа република (РСФСР) беше най-го-
ляма, с площ, обхващаща 76% от територията на целия СССР, 
която е и непосредствен предшественик на днешна държава. 
Огромните размери на страната са наложили силен отпеча-
тък върху историческото развитие на Русия. Историята вина-
ги е обвързана с определена земя или конкретни територии, 
затова държава с подобни размери задължително претърпява 
в много отношения по-различно развитие, отколкото друга, 
по-малка държава. Това се отнася най-малко до практически 
неща като различните часови зони (часовата разлика меж-
ду Москва и Владивосток например е с два часа по-голяма 
в сравнение с тази между Германия и Ню Йорк, и когато в 
Москва гледат вечерните новини в 21 часа,  на изток вече се 
е съмнало и започва нов ден). Освен това на огромната те-
ритория има обособени различни климатични пояси, където 
един от практическите проблеми е свързан с организацията 
на транспорта: на практика големи части на Сибир все още 
нямат постоянна връзка със страната и единственият надеж-
ден транспорт до местата, където не стига Транссибирската 
железница, освен речните превози през краткия топъл сезон, 
остава въздушният, с хеликоптер или самолет. Картата на Си-
бир е доказателство, че понякога в  разстояние на стотици ки-
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лометри може да липсва каквато и да е пътна инфраструктура. 
Тези обстоятелства са причина за съществуването на огромна 
разлика между населените места в европейската част и онези 
в останалите части на Русия. Въпреки провала на съветска-
та система в преодоляването на неравномерното развитие на 
руските области посредством бърза модернизация, все пак в 
резултат от нея на едно и също място вече са налице различни 
степени на развитие и модернизация.

През последните години понятието „територия” иг-
рае все по-важна роля за икуменическите връзки, тъй като 
РПЦ издигна претенции за своя „канонична територия”, 
област, в която тя се смята за легитимна по право Църква, 
която единствена може да провежда евангелизация. Основ-
но територията обозначава наличието на един установен 
и затворен район с ясни граници. В историята това е срав-
нително ново и важи исторически почти само на места с 
ясни естествени граници, като крайбрежни ивици или реч-
ни брегове. Обичайно е иначе границите на владения да са 
нестабилни и често да се променят. В началния период на 
руската църковна история не може да се говори за посто-
янна територия. В този смисъл споменатите формирования 
не са били държави в съвременния смисъл на думата, а 
владения, управлявани от съответния владетел. Военните 
походи са били средство за подчиняването на други наро-
ди и трибутивното им задължаване към плащане на данъ-
ци. Спечелените по такъв начин „територии” също няма-
ли ясни и сигурни граници. Освен данъчните задължения 
чуждата зависимост няма някакви определени конкретни 
измерения. Характерно за руската история е, че на изток 
дълго време продължило да съществува огромно „ничие” 
пространство, а именно Сибир. Стълкновенията за тери-
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тории започнали главно на запад с Полско-Литовската 
държава и Швеция, понякога и на юг с Турция, но не и на 
север, където до Северно море липсвала сила, която да се 
противопостави на руското настъпление в тази област. Съ-
щото се отнася и за Далечния изток, който, въпреки своята 
безлюдност и нецивилизованост, за Русия винаги е имал 
значението, което е имал Западът за Съединените щати.

За постоянни граници на Русия се говори едва в по-но-
во време, те обаче все пак варират вследствие на войни или 
в мирно време. В църковно и в други отношения територи-
алният въпрос стои другояче: след промяна на границите 
вярващи, принадлежали до момента към руското правосла-
вие, се оказват в други църковни организации и ведомства; 
по същия начин от руската църковна юрисдикция биват от-
къснати цели области, без съответното еквивалентно обез-
щетение за това. Оттам насетне диоцезите на РПЦ вече не 
са идентични с местата, населявани от нейните епархиоти. 
В подобни случаи се търсели винаги фактически решения, 
при които съответните области и живеещите там христия-
ни отпадали от руското православие или преминавали към 
друга православна църква, или в хода на историята отново 
били присъединявани към РПЦ. Същевременно се офор-
мило самосъзнанието за „същностна” принадлежност към 
РПЦ именно на онова православно население и това само-
съзнание намира най-значим израз в съвременната форму-
лировка за т.нар. „канонична територия”. През 2000 г. РПЦ 
за пръв път определи границите на тази територия, които се 
припокриват с тези на бившия Съветски съюз, без Грузия и 
Армения (там съществуват самостойни православни църк-
ви, въпреки че арменската като ориенталско-православна, 
респ. „древноориенталска” църква, е изключена от църков-
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но общение с РПЦ)4. Както ще видим, установяването на ка-
нонична територия и последствията от това са допринесли 
до голяма степен за икуменическите връзки. Трябва да се 
отбележи също, че земите с реални епархиоти на Руската 
църква и нейните териториални претенции невинаги съвпа-
дат. Оттук възникват поредица проблеми, които все още не 
са решени задоволително.

4 Възприетите в българската историография названия са: Грузинска пра-
вославна църква и Арменска апостолическа (дохалкидонска) църква. 
За разлика от останалите поместни православни църкви, Арменската, 
Коптската и Яковитската църква не приемат догматическите решения 
на Четвъртия вселенски събор в Халкидон (451 г.). – Б.р.
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