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През 1988 г. сред научните среди в СССР офи-
циално бе отбелязана 1000-годишнината от 
пригмането на християнството за държавна 
религия на с граната. На това чествуване са 
посг.етени многоброини публикации. Една от 
най-интересвнте сред тях е „Въвеждане на 
християнството в Русия", издание на Института 
по философия на АН СССР, излязла под редак-
цията на доктора на философските науки 
А. Д. Сухов. Книгата е осъщесгвена като моно-
графнчно изследване от 11 глави, конто са 
написани от десет специалиста: А. Д. Сухов, 
A. Г. Кузмин, А. П. Новоселцев, А. И. Абрамов, 
О. М. Рапов, Я. Н. Щапов, О. В. Творгов, 
B. Ф. Пустарнаков, В. В. Милков, Н. Б. Пи
люгина. Основната цел е да се проследят из-
точниците. на християнството в Русия и неговото 
въвеждане в руската държава през X в., да се 
изясни сложнгла и противоречива роля на 
новата религия в развитието на страната и ней-
ната култура. 

Най-общо разглежданите въпрсси може да се 
формулират по следния качин: религия или 
политика — коя от двете е била в ссновата на 
покръстването на Русия; Запад или Изток ■— 
към коя от двете сфери се ориентира руският 
вариант на християнството; въвеждането на 
християнството — едновременен акт или про-
дължителен процес; била ли е Библията основа 
на староруската философия; кои са причините, 
попречили на православната църква в продъл-
жение на векове да се справи с двоеверието. 
Като се опнрат на постигнатото от съвременната 
наука в изучаването на руското средновековие 
от позицише на материалистическата методо
логия, авторите постигат пълнота по отношение 
на представянето на раэличните аспекти на 
християнизацията на Русия. На немарксистките 
и особено на теологическпте теории за нейното 
покръстване книгата протигспоставя и нови 
научни данни. Ценно допълнение към нея са 
илю'стративният материал, имениият показалец, 
речникът на термините и хронологическата 
таблица. 

Първата глава на монографията гп 
циални предпоставки и последствия от покр'ъст 
ването на Русия" (автор А. Д. Сухов) — 0СВе̂  
тлява прехода от езичество към христианство" 
Проследяват се особеностите на преминаването 
от първобитнообщинния към феодалния строй 
и се подчертава ролята на новата религия. Тя 
се определя не само като социален индикатор на 
феодализма, но и като негов катализатор. Авто· 
рът отдел я голямо внимание на видовете рели
гии според тяхното формиране; „стихийно 
възникнали (древни религии)", „изкуствени 
религии (християнство, ислям, будизъм)" и 
трета трупа религии, с по-голяма близост до 
„изкуствените"—индуизъм, юданзъм. Подчертава 
се влияннето на византийската култура върху 
развитието на Киевска Русия като резултат от 
приемането на християнството в неговия изто-
чен Еариант. Според автора православие™ става 
важен фактор за културното сближение на 
Русия и с другитестрани със същата религиозна 
ориентация — България и Сърбия. 

Особен интерес представлява втората гла
ва — „Западни традиции в руското християн
ство". В нея А. Г. Кузмин разглежда сведенията 
за покръстването на Русия в „Повесть времен
ных лет", „Слово о законе и благодати" на 
Иларион и „Память и похвала Владимиру" на 
Яков, като посочва, чете са твърде противоречи-
ви. Разпространеното убеждение, че християн
ството в Русия е дошло от Византия и че руската 
църква смятала себе си за приемница на ви
зантийската, е оспорено. Авторът напомня, че 
едва във втората половина на XIX в. става ясно, 
че „Начальная летопись" не е на«ална, а съста· 
вена въз основа на по-ранни летописи, докумен
та и предания и това налага да се преосмислят 
съществените противоречия в изложението на 
обстоятелствата около покръстването на Киев
ска Русия. 

Основните въпроси, конто Кузмин разглеж
да, са: влиянието на Константинопол или на 
Рим е по-голямо в процеса на християнизацията 
на Киевска Русия; доколко чрез дейността на 
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„воучителите Кирил и Методий Рим се опитва 
"приобщи славянския свят към Ватикана; 
я ! да намери отговор, авторът проследява 

лбата на Кирило-Методиевите традиции. Днес 
Сге оше не е изяснен докрай въпросът за харак-

оа на вероучението на Кирил и Методий. 
Ясно е само, че първоучителите се придържат 
к-м традиииите на ранното християнство, което 
ппедполага по-широка веротърпимост — оттук 

възможността Кирило-Методиевите традиции 
в обчастта на пярата да се свързват още ио 
впемё на Моразската мисия с тенденции, произ-
тичащи от по-ранни мисионери по тези земи. 
Авторът се спира отново на „Речь философа" — 
творба, конто е попаднала в Русия в състава на 
възприетата твърде богата западна и южно-
спавянска литература от IX—X в. Според него 
т'я е пронимала в Русия не непосредствено от 
Вешка Моравия, а чрез България, която вече 
е приютила изгонените Кнрило-Меюдиеви уче-
ници. Така или иначе „Речта на философа" е 
един вид проводник на Кирило-Методиевите 
традиции, укрепнали сред западните славяни 
по време на Моравската мисия. Западно влияние 
се търси и в култа към Климент Римски. Именно 
този култ сближава Русия, Херсон и западните 
славяни от областите, където е протичала дей-
ността на Кирил и Методий. Неортодоксални 
схващания се сочат също в поместения в „По
весть временных лет" Символ на вярата. Кузмия 
обосновава мнение, че това са отгласи на ариан-
ството. Той прнвежда цяла редица от примерн за 
това, че немското духовенство е обвикявало 
Методий в арианство. Целта на автора е да дока-
же връзката на „арианския вариант" на Символ 
на вярата в „Повесть временных лет" с предста-
вата, че Методий и учениците му са били обви-
нявани като арианти, каквито всъщност те не 
са били. Обърнато е внимание и на западното 
влияние върху руслото каноническо право. 

В заключение се налага нзводът, че много-
бройните и разнообразии западни черти в ран
ното руско християнство са отражение на самото 
съдърж'анне на Кирило-Методиевите традиции. 
Пътищата за тяхното проникване са различии — 
включително и чрез България, и чрез Чехия. 
Отбелязват се също Унгария и Полша — страни, 
къдело са били пръснати Кирило-Методиевите 
ученици. 

В главата „Изтокът в борбата за религиозно 
влияние върху Русия" А. П. Новоселцев раз
глежда предимно полит ическите връзки на 
староруската държава със страните от Изтока. 
Авторът се е опитал на основата на оригинални 
иаточници на арабски, переписки, древнееврей
ски, сирийски и други езици да даде възможно 
наи-пълна представа за руско-източните връзки 
през X —първата половина на XI в. и да опре
дели тяхното значение за външната политика 
на Киевска Русия и нейната идеология. Въз-
произведени са максимално точно (доколкото 
позволяват източниците) контактите на Русия 
с неините близки и далечни източни съееди. 
Подчертано е, че и западните, и източните, и 
южннте, и севернпте съееди са оказали влияние 
въРху развитието на Киевска Русия. Като 
ьаи-устойчиви са определе.чи огношенията й 

Византия. Не се отрича и голямото значение 

на руско-хззарските връзки. В икономйчески 
план са посочени търговските отношения с 
мюсюлманските страни. Според Новоселцев 
решението на княз Владимир Светославовнч 
да приеме християнството в неговия византий
ски вариант е обосновано от полптическата 
обстановка, в която се намира Киевска Русия. 
Макар чс през IX — X в. тя е имала контакти 
и с мюсюлманския свят, тези връзки не са 
получили развитие. В конкретните условия на 
епохата по-силно се е оказало религиозного 
влияние на Византия. 

„Ролята на Византия и България за по-
кръстването на Русия" е темата на глава IV 
(автор А. И. Абрамов). В нея е направен прег-
лед на руско-византийските и руско-български-
те културни и религиозни връзки. За тази цел 
подробно се разглежда историята на Византия 
от края на IX до средата на XII в., като се 
посочва, че това е период на най-силен разцвет 
на империята, който най-пълно отразява това 
сложно духовко-историческо образувание, по
лучило обозначението византинизъм. Паралел-
но с тоьа авторът проследява процеса на раз-
пространение на християнсгвото в България и 
пътищата, по които княз Борис I получава' 
автокефалност за българската църква. Подчер
тано е, че съществено значение за избора на 
християнство но византийски образец в Киевска 
Русия е изиграла културно-исторпческата зна-
чимост на съеедството й с Византия и с Бълга
рия. Като важен факт е посочен притокът на 
голям брой бежанци (в това число и много све-
щеници) към староруската държава след гибел-
та на Първото българско царство през 1018 г. 
Донесените от българското духовенство голям 
брой църковно-богослужебни книги съетавят 
основната част на цялата богословска литера
тура в Киевска Русия. Отбелязано е, че Бъл
гария поддържа по-тесни и по-продължителни 
контакти с Византия, отколкото с Русия. За-
това византийското влияние върху християниза-
цията на руското княжество се осъществява не 
само при общуването между византийии и руси, 
но и при разпространението на идеите на ви
зантинизма чрез българската култура. Изказано 
е основателното предположение, че това косвено 
влияние е било по-ефектиино, тъй като за него 
е спомагал такьв могъщ фактор като езиковата 
общност на славянските народи. 

В статията се разглежда и тезата на М. Д. 
Приселков, според която руската църква била 
една от епархиите на Охридското архиепископ
ство, а Киевска Русия била приела християн
ството от България. Според автора е неоспоримо, 
че в определен исторически период Охридската 
архиепископия е притежавала висок авторите 
и несъмнено е оказала влияние Еърху религиоз-
ния живот на съеедните славянски народи. 
Такива исторически факти свидетелствуват за 
значителната степей на българско влияние 
върху религиозния и политическия живот на 
Киевска Русия. Но Абрамов смята, че те в 
никакъв случай не омаловажават ролята на-
нейните преки и косвени контакти с Византия.' 

В заключение се обобщава, че и Византия, 
и България са изиграли значителна роля за 
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християнизацията и културното развитие на 
Киевска Русия: първата — като непосредствен 
източник на високо развита, християнизирана 
гръцка култура във формата на преки и косвени 
контакта, втората — като активно междинно 
звено, особено ефективно поради славянската 
етническа общност. 

Главата „Официалното покръстване на Ру
сия в края на X в." О. М. Рапов изгражда из-
ключително върху исторически факти. Той 
насочва своето изследване към следните въпро-
си: защо интензивното насаждане на християн-
ството започва едва в края наХ в., след като то 
е проникнало в руските земи значително по-
рано; от какво се обуславя повратът в рели-
гиозната политика на киевския княз Владимир; 
каква е била степента на съпротива на старо-
руските жители срещу процеса на християниза
цията; покръства пето едновременен акт ли е 
било или този процес е протичал в различно 
време; превръща лн се християнството в дър-
жавна религия след официалното покръстване. 

При осветляването на тези въпроси в съвре-
менната научна и богословска литература се 
наблюдават две противоположни тенденции. 
Рапов посочва, че авторите на богословското 
направление се стремят да представят началото 
на руското християнство за по-старо явление, 
отколкото е в действителност, като го отнасят 
към I в. от новата ера и го свързват с мисионер-
ската дейиост на апостол Андрей в Източна 
Егропа. Объркато е внимание и на мнението на 
един съвременен изследовател '■— ленинград
ская философ Гордиенко, — според който 
началната фаза на християнството трябва да се 
отнесе към покръстването на княз Владимир 
Светославови". Авторът на статията критикува 
това мнение като несъстоятелно. Той посочва 
някои паметници, конто говорят за наличието на 
християни в Русия още през деветото столетие— 
„Книга путей и стран" на Ибн-Хордатбех, 
„Окружное послание" на константинополския 
патриарх Фотий. Рапов прави заключение, че 
дълго преди приемането на християнството за 
официална религия то е имало дълбокп корени 
в староруската държава. Заюва няма основание 
да се смята християнизаторската акция на 
княз Владимир за начална фаза при покръства
нето на Русия. Авторът смята, че Владимир 
покръства πο-голямата част от староруското 
население, макар че част от езичниците и ези-
ческите жреци оцеляват. Не само през XI, но 
даже и през XIII в. се правят опнти населението 
да бъде върнато към сларата вяра. 

В „Държавата и църквата в стара Русия 
(края на X—първата половина на XIII в.)" 
се разглежда въпрое, който винаги е предизвик-
вал повишен интерес — мястото и ролята на 
църквата и нейните взаимоотношения с държа
вата. Като се позовава на редица исторически 
факти и научни становища, авторът Я. Н. Ща
пов обосновава тезата, че не само през ранните 
векове, но и през XII—XIII в. руската църква 
в лицето на своите управници е притежавала 
несъмнен авторитет и е оказвала определено 
влияние върху политическия живот в страната. 
В социално-икономически план се посочва, че 

такива организации като епископски катедт, 
манастири, Храмове и др. са играли ролятаV 
феодали. Те са били собственици на големи 
площи населени земи, конто обаче са принадл 
жали не на отделно лице или род, а на съответ' 
ната църковна организация. Едновременно 
това общодържавната църковна институция с 
център в Киев заедно с великокняжеския дв0п 
неотлъчно следвали определената политически 
структура. Тя често заставяла отделни полити
чески групи да излолзуват в борбата за власт 
авторитета на църквата за лични цели. Щапов 
подчертава, че със своята сложно разклонена 
система от учреждения, занимаващи се с литур-
гическа и други форми на дейност (мисионер-
ство, нзпълняване на християнски таинства 
вероизповедна и религиозна пропаганда), църк
вата с помощта на княжеската власт оказва 
съществено влияние върху развитието на фр0. 
далното обществено съзнание в Русия, върху 
староруската писменост, литература и култура 
въобще. В статията се посочват и големитр 
вьзможности на църквата в обществено-право-
вата сфера, получени чрез завоюваните широки 
юрисдикции в борбата с дофеодалните форма
ции. Накрая Щапов изтъква и важната роля 
на църквата във външнополитическия живот. 

В „Приемане на християнството в Русия и 
староруската литература", О. В. Творгов ха-
рактеризира процеса на приемане на християн
ството кгто основен при възникване на литера-
турата в Русия. Централен момент в статията е 
точното определяне на мястото на литературата 
сред другите сфери на културата и преди всичко 
отношението и към фолклора и писмеността. 
Авторът прави кратък преглед на развитието на 
словесното художествено творчество в долите-
ратурния период, като приема, че кирилското 
писмо, заимствуванр от българите, е единстве-
ната реално съществуваща писмена система в 
Киевска Русия. Той подчертава, че хипотезите 
за съществуването на местни източнославянски 
писмени системи, предгаествуващи създаването 
на славянската писменост, не са потвърдени с 
ннкакви факти. 

Провъзгласяването на християнството за 
държавна религия, строежът на църкви и 
нзвършваиите в тях богослужения, необходи-
мостта от запознаване на християните със 
Светото писание и неговите тълкувания, както 
и с житията на светците, — всичко това обуславя 
пренасянето в Русия на съ-ществуващата вече 
в други страни християнска литература. О. В. 
Творгов сочи, че с най-голям принос в разра-
ботката на въпроса за основните тенденции в 
развитието на староруската литература е Д. С. 
[Лихачев, според който на потребностите на 
християнството са отговаряли по-голямата част 
от сыцествуващите жанрове: богослужебни 
книги — в тях са включени творби от Светото 
писание, специално приспособени за четене в 
църква (Евангелие, Апостол, Псалтир, Пари-
мейник); различии служебници и сборници с 
черковни песнопения (стихирари, триоди, ок-
тоиси и др.); служебни минеи. Богословието е 
представено с тълкувания на книги от Светото 
писание (Евангелие, Апостол, Апокалипсис). 
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да за пример рёдица източниЦй от киевский 
период, конто величаят Кирил като философ, 
Пустарнаков признава известно влияние на 
Кирило-Методиевата традиция върху културата 
на староруската държава, но подчертава, че то 
се проявява изключително през Московския 
период. Като причина за това е посочена промя-
ната на статуса на философията в източно-
християнската Църква след смъртта на Кирил. 

Авторът определи XI в. като период на най-
силно влияние на българската литература върху 
Киевска Русия. По въпроса за това как Бълга-
рия след падането си под византийско влади-
чество е могла да влияе върху руската държава, 
която по това време е могъща и висококултурна, 
Пустарнаков излага следната постановка: ха-
рактерът и обемът на българското влияние вър
ху руската култура са зависели „не само и не 
толкова от характера и равнището на развитие 
на българската култура (от „субекта на влия-
нието"), колкото от характера и равнището на 
развитите на руската култура („обекта на влия-
нието")"; в идейно-философските контакти между 
двете страни никога не се наблюдава механично 
взаимодействие, проста трансплантация, а съз-
нателен избор от страна на Русия; при това 
ролята на България не се свежда само до роля 
на посредник, на „славянски редактор" на 
Еизантийската литература — българското влия
ние е давало възможност, от една страна, да се 
запазят религиозно-философските връзки с Ви
зантия' като център на източною християнство, 
а от друга, да се запази руската политическа 
независимост, идеологическата автокефалност, 
културната самобитност. Приетият от българ
ската философска мисъл модел на взаимоотно
шение между богословие и философия превръща 
българската философска традиция в един от 
източниците на староруската философска мисъл. 

Главата „Философски идеи в религиозната 
форма на общественою съзнание в Киевска 
Русия" представлява опит да ее подкрепят с 
конкретен емпиричен материал разгледаните 
в глава VI11 и IX въпроси за сбщите теоретичес
ки и методологически положения при формира-
нето на староруската философска мисъл, за 
специфичните страни на нейното развитие, за 
сходството и развитието с философската мисъл 
от други страни. От такава гледна точка Пустар
наков разглежда мирогледа и основните черти 
в творчеството на голяма груда староруски пи

сатели — Лука Жидята, Илариоп ки е в„ 
Теодосий Печорски, Владимир Мономах и' 
кифор, Нестор, Климент Смолятич к 
Туровски, Даниил Заточник, Симеон'и П Р И л 

карп. Дадена е обща представа за това кя""1' 
е бил характерът на философската мисъл в Р

КЪВ 

хата след приемането на християнгтвото 
Киевска Русия. Още един път се обръща вн-и\ D 

ние както на приликите й с развитието на (Ьи 
софската мисъл във Византия, БългарияЛ°" 
Западна Европа, така и на нейните отличите-и" 
черти. Що се отнася до съзнателното възппиТ 
мане на чуждия опит, то се обуславя както п" 
тесните връзки, конто автокефалната PVCK 
църква поддържа с византийския патриарх* 
така също и от натрупания в България фонд на 
християнска литература на славянски език 
създадена през „века на Симеон". 

Заключителната глава е наречена XDH 
стиянство и езичество: проблемът'за двоеверие" 
то" (автори — В. В. Милков и Н. Б. Пилюгина)" 
Тук се разглежда явлението „православно-ези^ 
чески синкретизъм", т. е. ситуацията на двоеве
рие, която се открива на всички равнища на 
средновековното обществено съзнание в Русия 
задългоследофициалното приемзне на християь" 
ството. Като методологически погрешна \ 
окачествена представата, според която синкре 
тичната религия е процъфтявала между незе-
жите, докато църковната върхушка и светската 
аристокрация са съблюдавали „чистотата на 
вярата". Авторите поддържат твърдението, че 
християнствого никога и никъде не е същесгву-
вало в абстрактен образцов вид. В резултат на 
културннте взаимодействия християнската кон
цепция за единобожието придобива до голяма 
степей условен характер. Това е причината, 
поради която сред източните славяни се оформя 
по-друг в сравнение с Византия религиозно-
мирогледен идеал. В съзвучие с него се развива 
и обществена мисъл. 

Представената книга разглежда проблеми, 
конто често са били обект на оживени спорове. 
В дадения случай също са налпце дпскусионни 
постановки и отделяй различия в позициите на 
авторите. Но като цяло този труд прави силно 
впечатление с проявения стремеж към истори-
ческа обектквност и с всСстра.нното осветляване 
на една сложна ситуация, определила за векове 
общественото и културното развитие на Ру-
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