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„Човекът е овладян от гордост и високомерие, чувство за изключителност и 

нетърпимост и затова извлича от даруваното му Откровение не благодат, а вражда 

и кръвопролитие...За него е важно не Божественото, откриващо се пред човека, а 

своето си човешко възнасяне над останалите човеци, за него е важна собствената 

правота и увереност в нея, драгоценна е собствената привилегированост, 

авторитетност, право на водачество” /Ильин 2004, 498/.   

 

Въведение. Руско-турската война /1877-1878 г./, чието по-точно 

политическо наименование е Руско-Отоманска война, е известна у нас преди 

всичко като война за „освобождаване на българите от турско робство от русите -  

братя славяни”, най-често тя се стеснява до балканския театър на военните 

действия и се изтъкват революционно-демократичните причини за войната - 

освобождаване на малките балкански народи от „османския деспотизъм”. В 

марксисткия дискурс тя се заклеймява като „военна експанзия на руския царизъм 

на Балканите”, но и приема по логиката „Колкото по-зле, толкова по-добре” – 

изтощените от взаимни войни империи ще изпаднат във вътрешна криза, 

революции и в крайна сметка ще рухнат.   

За да бъде разбран по-добре сложният смисъл на войната, тя трябва да се 

разглежда и в контекста на Кавказкия фронт, където от 18 век нататък се 

сблъскват интересите на Руската, Османската и Персийската империя, а косвено и 

на Британската, охраняваща чрез Портата интересите си срещу руско разширяване 

на юго-изток към Индия. За да се разбере собствено религиозния смисъл на 

войната, тя трябва да се разглежда  в по-широкия контекст на руския религиозно-

обществен живот през 19 в.,  и особено в контекста на религиозните възгледи на 
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казашкото волнонаемно военно съсловие, което участва и на Кавказкия, и на 

Балканския фронт и което е преобладаващо старообрядческо.  

Известно е, че за съдбата на Русия през 19 век се сблъскват гледищата на 

западнячеството и славянофилството, ако за западофилите поражението на Русия в 

последната Кримска война с Османската империя /1853-1856 г./ е свидетелство за 

необходимостта от буржоазно-либерално модернизиране на Русия, то 

консервативното славянофилство предлага уникален път на Русия – духовно 

преобразуване чрез възвръщане към изконни народни ценности.  

Анализирахме отношението към войната и в частност към Руско-Турската 

война /1877-1878 г./ на либерали-западофили, обединени около списание „Вестник 

Европа”, но това е обект на отделна статия. В тази статия искаме да очертаем 

консервативно-религиозното тълкуване на войната във възгледите на руските 

религиозни философи славянофили и католикофили от 19 в. и официалната 

политика на Руската православна църква, отразена в списание „Кавказки 

епархиални ведомости”. Либералното издание тълкува преди всичко 

политическите и икономически причини за войната, дипломатическите ходове на 

Великите сили и акцентува върху слабото познание на руснаците за политическия 

и духовен живот на балканските славяни, доколкото интересът на Русия към 

Балканите е твърде късен  и представите за съдбата на завладените балкански 

народи датират най-вече от периода на криза на Османската империя и жестоко 

потушавани  бунтове, което налага твърде еднозначното определение „турско 

робство”. В консервативното църковно издание войната се разглежда единствено 

като справедлива религиозна война за освобождение на „поробените православни 

славяни” на Балканите. И религиозните мислители и авторите в „Кавказки 

епархиални ведомости” акцентуват върху религиозните и социални 

преобразования вътре в  Русия по времето на Царя Освободител на крепостните 

Александър II, в чийто контекст се тълкува и войната.  

Ще се опитаме да очертаем накратко историческия контекст на тези 

църковно-обществени реформи. Корените на църковния разкол в Руската 

православна църква могат да се потърсят още през 16 в. при цар Иван Грозни, 

който се опитва да подчини Патриаршията и ограничи дейността и влиянието на 

манастирите (Андреева 1870). Това води до протест не толкова за запазване на 

народната християнска старина, но по-скоро на  селската община срещу 

поглъщането й от централната власт. Дмитрий Донски през 1649 г. отнема 

народно-общинните права, а процесът продължава при Алексей Михайлович, за да 

стигне връхната си точка в насилствените реформи на патриарх Никон, който се 

заема с „изправление на църковните книги”и  обредност в съгласие с 

Константинополската църква. Това предизвиква широката съпротива на народното 

православие – първоначално религиозна при проповедниците Авакум и Никита 

през 16 – 17 век, а по-късно и политическа – въстанията на Некрасов и Пугачов 

през 18 в. Според В. Андреева старинният Новгородски север с неговата 

икономическа демократичност и религиозен рационализъм приема старообрядство 
без църковна йерархия (безпоповщината), а Московската старина намира израз в 

старообрядство с алтернативна църковна йерархия - Белокриницката австрийска 
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поповщината (по името на Бела Криница, която тогава се намира в 

Австроунгарската империя).  

Политическият протест продължава при Петър I, привърженик на 

протестантството, който възприема идеята за национална църква, но не и 

либерално-критичният дух на протестанството и се опитва с административно-

наказателни мерки да подчини изцяло църквата на държавата и така да 

модернизира империята. Това довежда до окончателен разкол в Църквата. „Но 

вместо да следват раболепно всяко ново нещо, те (старообрядците) остават верни 

на своето, което е било хубаво, макар и старо, а от новото да се приеме само това, 

което е нужно” (Андреева 1870:154). Преследваните казаци старообрядци на 

Некрасов ще намерят приют тъкмо в Османската империя, където с векове ще 

съхранят аскетичния си религиозен бит и култура, малка част от тях и днес живеят 

в пределите на България. 

Реформите на Петър I през 17 – 18 век век довеждат до централизация, 

бюрократизация и модернизация на държавния живот (въвеждане на данъци, отчет 

на населението, регулярна армия) и до военна експанзия – излаз на Черно, 

Каспийско и Балтийско море (завладяване на Дагестан и Азърбейджан, 

Прибалтика и Крим). Те обаче оставят православната църква в напълно подчинено 

положение по отношение на държавно-административната власт: отнето е 

патриаршеското достойнство на църквата, тя се управлява от Синод, оглавяван от 

светско лице – обер прокурор, ограничен е манастирският живот, епархиалните 

избори на свещеници постепенно загубват значението си, свещеническото 

съсловие се превръща в затворена каста – само деца на свещеници могат да учат в 

духовни училища, което води до рутина и  формализъм (Андреева 1870). 

 „Когато Петър I издава указ, забраняващ на монаха да държи в килията си 

перо и мастилница, когато този господар с указ повелява духовният отец да 

открива на следователя греховете, изказани при изповед, духовенството е 

трябвало да почувства, че държавната власт застава между него и народа” 

(Папковъ 1902:44). Тази преграда води, от една страна, до бюрократичен произвол 

и църковен формализъм, а, от друга, до анархизъм и припознаване на Антихриста 

в официалните власти. 

При Екатерина II /1762 -1796/ настъпва известно демократизиране на 

държавния и църковен живот – признаване на някои права на общините, изборно 

начало сред дворянството, право на лично мнение и частно предприемачество. 

Стараобредческите общности около църквата в Преображенското гробище в 

Москва (безпоповци) и Рогожкото гробище (поповци) се превръщат във важна 

икономическа сила. „През 19 в., особено във времето около освобождението на 

селяните, главните руски капитали са съсредоточени в ръцете на старообрядците” 

(Андреева 1870:163).  

Във външно-политически план Екатерина II продължава придвижването 

към Кавказ, създава Маздокската крепост и съзнателно заселва в тези области 

запорожки казаци; донски, терски и гребенски казаци се присъединяват към 
военната държавна структура още при Петър I . В резултат на многобройни войни 

с Османската империя и Иран  през 18 – 19 в. Русия завладява Азърбайджан, 

Чечня, Дагестан, присъединява Осетия, Грузия, Кабардия. По Кючук-
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Кайнарджийския мирен договор от 1774 г. извоюва независимост на кримското 

ханство, което присъединява през 1783 г., руски търговски и военен флот 

придобива право на излаз в Черно море, постига се руски протекторат над 

Молдавия и Влахия. След неуспешната Кримска война Парижката конференция 

лишава Русия от правото да има военен флот на Черно море, което подхранва 

реваншистки амбиции (Сотниченко 2011). 

Във вътрешен план въпреки икономическото влияние на старообрядците и 

нарасналото значение на казашкото военно съсловие, заселвано в кавказката 

периферия от 18 век, за да брани и разширява границите на империята на 

югоизток, като в резултат на това получава редица привилегии – освободено е от 

крепостно право, получава държавна заплата и право на самоуправление като 

военна община – бюрократизирането на църквата и разколът продължават.  

„Процесът на превръщането на църковната организация в изцяло подчинен на 

правителството департамент е завършен при Николай I” (Струполева 2007: 55).  

Едва при царуването на Александър II настъпват съществени промени. 

Прекратява се кръвопролитната война на Руската империя срещу завладените 

кавказки мюсюлмански народи /1816-1864 г/. През 1861 г. Александар II 

Освободител публикува Манифест, с който повелява освобождаване и оземляване 

на крепостните селяни, премахване на съсловния характер на градското и селско 

управление, реформа на съдебната система, всеобща военна повинност, свобода на 

вярванията, мислите и обучението, свобода на придвижването, изборни начала при 

духовенството, учредяване на благотворителни църковно-епархиални братства и 

настоятелства, включващи духовни и изявени светски лица, достъп на 

духовенството до общинските учреждения и началното училище, край на 

съсловната затвореност и привилегиите на свещениците и акцент върху 

професионалната им подготовка. Белокриницката поповска старообрядна църква 

се присъединява към господстващата църква (Папковъ 1902).  

Под покровителството на императрицата Мария Александровна започва 

процес на възстановяване на православието в Кавказ чрез засилване на 

мисионерската й дейност главно сред казаци старообрядци, мюсюлмани, сектите 

на малоканите и духоборците, като се разчита на убеждаването и 

благотворителността, а не на принуждаването и репресиите. През 1863 г. в Москва 

се учредява „Общество на любителите на духовното просвещение”. На 11 май 

1862 г. след много години забрава Московският университет празнува паметта на 

славянските първоучители Св. Кирил и Методий и така заявява възобновения си 

интерес към съдбата на славянството. Военният министър Милютин с подкрепата 

на аристократката Лидия Родствена открива във Военно – медицинската академия 

курсове за акушерки, които ще служат като лекарки по време на войната (Папковъ 

1902). 

През 1864 г. Синодът публикува „ Правила за православните братства”, 

който регламентира просветната, благотворителна и мисионерска дейност на 

Църквата, учредяването на църковно-епархиални настоятелства. През 1873 г. 
начело на Кавказката епархия, учредена през 1842 г. от началника на Кавказката 

област П. Х. Грабе, застава енергичният митрополит Герман, който реформира и 

съживява духовния живот. През 1872 г. започват да излизат „Кавказки епархиални 
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ведомости”, учредява се „Свято-Андреевско братство”, откриват се църковни и 

граждански училища. През 1875 г. се открива „Кавказко епархиално женско 

училище”, създават се два нови мъжки манастира (Струполева 2007).  

Руските религиозни мислители през 19 век 

От 1820-те години руските религиозни мислители се намират под мощното 

влияние на немската идеалистична философия на Кант, Фихте, Шелинг, особено 

силно е Шелингианството, чиято идеологическа сърцевина е идеята за 

обединението на трите религии: естествена религия, намиращ израз в народната 

митология, свръхестествена религия на Божественото откровение и разумната 

религия на философията. Творбите на немския романтизъм с неговия 

национализъм, индивидуализъм и универсализъм намират радушен прием в Русия, 

започва усилена работа по издирване на „народните старини”, появява се „Речник 

на живия великоруски език” на  В.И. Дал,  „Събрани народни песни” на П.В. 

Кириевски и др. В национално – романтичните възгледи всяка народност изразява 

уникална страна от всемирната култура на човечеството, княз В. Ф. Одоевски  за 

първи път изразява идеята за  руската изключителност и месианизъм – 19 век  ще 

принадлежи на Русия. Идеализира се руската история и общинен живот – особено 

на домонголска и допетровска Русия, както и руското православие: Византия е 

загинала, но е успяла да освети Русия. Единствено православието е съхранило 

древния дух на съборност, централизмът на католицизма ограничава човешката 

свобода, а протестантството я абсолютизира до безбожие (Понкратова 2009). 

    Като естетическа и политическа проекция на тези философски 

възгледи през 1840-те в московските литературни салони възниква 

славянофилството – А.С Хомяков, И.В. Кириевски, Ф.И. Тютчев, И. С. и К.С. 

Аксакови, Ю.Ф. Самарин. Славянофилите подготовят и приветстват 

освобождаването на крепостните и възкресяването на духа на народно 

самоуправление  срещу бюрократизацията и централизацията на николаевското 

управление. В началото те вярват, че Русия може да избегне буржоазното развитие 

на Запада – на „гордостта на западната свобода”, пораждаща егоистични и 

меркантилни индивиди, те противопоставят идеала на социално християнство, 

чийто дух на съборност ще може да разреши противоречието между 

индивидуалните и обществени интереси в интерес на нравствената чистота и 

цялост на личността. На Русия е нужно не Просвещение рационално и формално, а 

духовно и живо. След поражението в Кримската война както западофилите (К.Д 

Кавелин, Б.Н. Чечерин, Т.Н. Грановски) така и славянофилите осъзнават, че много 

неща трябва да се променят в Русия – уровенът на промишлено производство, 

съвременното въоръжение, съобщенията. Но вместо към индивидуалистко- 

предприемчивия дух на Запада, те се насочват към руските патриархални 

традиции, поради което Г. Флоровски ги нарича «исторически старообрядци» 

(Флоровский  2006). Според тях поражението на декабристите е показало 

несъстоятелността на копирането на чуждестранни политически идеали и въпреки 

критиката си към управлението на  Николай I (1825-1856), който превръща 
дворянската монархия в бюрократична, те запазват привързаността си към 

самодържавието. Така през 1850-те се оформя «руската идеология» – 

«монархизъм, народност, православие”, идея за пръв път формулирана от граф 
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Уваров, министър на народното просвещение. Според А. С. Хомяков на  

„западното самовластие на човешкото Аз, изведено в обществено право” Русия 

може да противопостави православната общинна, оцърковяването на обществения 

живот, който да бъде чужд както на индивидуализма, така и на казармения 

колективизъм, да предложи единение, но и свобода, доброволна саможертва за 

благото на другите, смирение и самотричане (Понкратова 2009: 36). Н. А. Бердяев 

говори за „персонален социализъм”, но съзира в Запада по-висока степен на 

развитие на националните движения  ”вътрешен мъжествен дух във Франция, 

Англия и Германия органически оформящ народната стихия „ (Бердяев 2001: 88). 

Така с поглед назад към ранните светоотчески писания, към идеализиране 

на Киевска и Московска Рус те визират утопичен обществен строй, където ще 

господства единството на целия народ под егидата на добрия православен цар.  

„Те протестират и против самодържавно-крепостническия деспотизъм и 

против антихуманния характер на капиталистическите отношения, издигайки като 

цяло утопически вариант за основаване на обществените отношения на основата 

на съхраняване и развитие на селската община”. След Реформацията, 

Просвещението и Френската революция от 1789 г. славянофилите съзират  на 

Запад човекобожие, а не християнство, ненавист към авторитета като изначален 

принцип, подмяна на думите на Спасителя „моето царство не е от този свят” с 

обещанието за „царство божие на земята” (Понкратова 2009:46).  

Идеята за своебразен исторически път на Русия, който да е синтез на 

духовния опит на Изтока, и в частност на исляма, и на Запада намира израз във 

възгледите на  филокотолиците В. С. Соловьов, П. Я. Чаадаев, които не могат да 

бъдат отнесени изцяло нито към западофилите, нито към славянофилите, те са по-

скоро предтечи на евроазийската теория. П. Чаадаев разглежда ранния ислям като 

едно от политическите проявления на християнството. Самия факт на 

съществуване на мюсюлманска цивилизация той разглежда като доказателство за 

истинността на християнската картина за всемирната история, победа на 

монотеизма (Чаадаев 1913).  Противоречиво е отношението на В. Соловьов към 

исляма – от една страна, той изтъква потискането на  човешката свобода и 

творчески сили в ислямската доктрина, от друга страна,  книгата му „Мохамед. 

Неговият живот и религия” е най-големият християнски апотеоз на исляма. 

„Такова световно дело като създаването на исляма и основаването на 

мюсюлманската култура трябва да има провиденциално значение” (Соловьов 

1990:56). Съзирайки най-голямата опасност от Изтока в монголизма, В. Соловьов 

защитава теократичните си надежди в един мистичен монотеизъм, възможното 

тържество на единяващия дух на Божествената премъдрост София, който да 

отвори пространство за диалог мужду православни, католици, мюсюлмани и юдеи 

и предупреждава за изкушението на нациите към самообожание и религиозен 

месианизъм, което може да има трагични последствия (Соловьов 1990).  

Според В. Фатюшенко противоречието във възгледите на В. Соловьов се 

дължи на факта, че  „ако мюсюлманският Изток съвършенно унищожава човека  и 
утвърждава само безчовечния Бог, то западната цивилизация се стреми преди 

всичко към изключително утвърждаване на безбожния човек” (Фатющенко 1990: 

11). 
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И въпреки че идеалът на славянофилите за Русия е „Светая Русь”, а не 

могъществена империя, много от тях се поддават на „изкушението към 

самообожаване” и „съблазанта на кръвта”. 

„Християнската идея при Тютчев има и завоевателен характер с призиви за 

разширяване на територията и завладяване на Константинопол, който е длъжен, 

според неговата теория да стане център на държава, обединяваща славянските 

народи под властта на руския цар” (Понкратова 2009: 73). 

Като  политическа проекция на славянофилството ще се развие и 

панславизмът – националистична и агресивна доктрина, която се заражда през 

1840-те сред западните славяни, които в стремежа си към национално 

самоопределение и независимост търсят славянска подкрепа. Според словашкия 

поет Ян Колар славяните са един народ, говорещ на 4 диалекта – руски, полски, 

чешки и илирийски (южнославянски). През 1860-те в Русия тази доктрина ще се 

развие като идея за обединение на славяните под хегемоничната роля на Русия и 

ще бъде възприета от политическата и военна върхушка (граф Н.П. Игнатиев, 

генерал М.Г. Черняев, генерал М.Д. Скобелев) и изразена в трудовете на М.П. 

Погодин.  Панславизмът е също утопичен проект, доколкото голяма част от 

славяните са католици, а официалната православна църква не е склонна на диалог 

с католицизма. Много от славянофилите критикуват панславизмът, за И.С. 

Аксаков конфесионалното обединение „гръко-славянска православна 

цивилизация” е много по-драгоценно от националното обединение на славяните. 

Панславизмът ще се развие и в друга опасна посока, той ще се използва и от 

руските нихилисти. „Деятелят на руското и световно революционно движение, 

идеологът на анархизма – Михаил Бакунин, провежда „Славянски конгрес” в 

Прага и на него основава следната идея: панславизмът трябва да се превърне в път 

към интернационализма” (Понкратова 2009:104). Така панславизмът ще бъде 

използван от нихилизма, който ще покоси живота на Царя Освободител в 

терористичен акт и ще играе  трагична роля в руската история през 20 век. Както 

изтъква авторката, в годините на социалистически режим тъкмо „атеистичният” 

Запад ще поддържа морално Руската православната църква (Понкратова 2009: 

137). 

Идеята за сближаване с исляма има чисто политически измерения при Н. Я 

Данилевски, който смята, че  ислямът може да послужи като бариера за западното 

влияние и като потенциална възможност за разширяване на сферата на руското 

влияние. Той възприема войната като съприкосновение на цивилизации, водеща 

до промяна и развитие, и тълкува Руско-Турската война като борба между Русия и 

Европа за свободата и независимостта на славяните и за завладяването на 

Цариград (Данилевский 2003). 

Според крайно десния К.Н. Леонтиев Русия има специална мисия – да 

защити Свещеното предание и да не позволи на секуларната и атеистична култура 

на Запада да разруши устоите на обществото. Той единствен категорично 

приветства войната като естествено явление „божествено учреждение” „огън 
изгарящ, но очистителен”. В панславистки дух във „Византизъм и славянство” той 

призовава за възстановяване на византизма, за завладяване на Цариград, Атон, 

Синай, Божи гроб – на които Русия е естествен наследник, като при това споделя и 
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евразийски патос – съзира духовен съюзник в Османската империя. „По странна 

игра на политическите събития  се оказва, че в наше време най-чистите интереси 

на православието (не политическото, а духовно) са свързани с владичеството на 

мюсюлманския господар (султана). Властта на Мохамед е залог за съхраняването 

и свободата за християнския аскетизъм. Презрението към азиатците, мисълта за 

изгонване на турците, защото не са либерали, индустриалци, а живеят с 

религиозно-монархически  и войнствени идеали – всичко това не е наше, а най-

обикновено европейско”(Леонтьев 1996: 361). 

А. Бердяев го нарича „сатанист в религиозно облекло” (Боброва 2007: 60).  

Според него Русия е достатъчно голяма, за да се разширява, на нея й трябва 

духовна, а не териториална експанзия, отказ от националния егоизъм и съблазанта 

за световно господство. 

От ислямска страна Исмаил бей Гаспрински, автор на спорната евразийска 

версия за татаро-мюсюлманската идентичност (джадидизма) в „Руското 

мюсюлманство” (1881) защитава идеята за православно-мюсюлманска взаимност – 

„В кратко време Русия да стане една от най-крупните мюсюлмански държави, 

оставайки при това велика християнска държава”. Той разглежда Русия и 

мюсюлманския свят като естествени съюзници, противостоящи на западната 

експанзия, обединени не само от общи интереси, но и от възможността да 

съсъществуват добре едни с други (Леонидович, 2002: 81). 

Отношението на руските религиозни философи към войната като социален 

феномен и в частност към Руско-Турската война е твърде противоречиво. От една 

страна, библейската заповед „Не убивай!” и християнският дух на милосърдие, от 

друга страна, реалността на злото и нуждата от борба с него.  „Нравствения патос 

на християнството не е в безотговорно отрицание на войната, а в изискването 

нейното зло да се изживява като грях, т.е. като трагически смисъл на 

политическия живот” (Боброва 2007:18). Насилието трябва да познава граници и 

да бъде следвано от покаяние. Войната е разрушителна и кръвопроливна, но от 

друга страна може да доведе до пробуждане на нравствени и творчески сили, до 

подвига на доброволната саможертва за другите. В „Севастополски разкази” 

пацифистът Л.Н.Толсттой издига тезата, че истински подвиг извършват 

„обикновените” хора, тези, който не съзнават, че вършат подвиг и не търсят 

геройство. Ф.М. Достоевски в „Дневник на писателя” обръща внимание на 

руското непознаване на живота на южните славяни в Османската империя – те 

живеят в много отношения по-добре от руските крепостни селяни, освен това 

съществуват много противоречия между сърби и българи, но застава зад тази 

война като справедлива и освободителна. „Тази нечувана война за слабите и 

угнетените, за това да се даде живот и свобода, а не да се отнеме – тази нечувана 

цел на войната за всички наши вярващи се явява изведнъж като факт на 

тържествено и знаменателно потвърждаване на тяхната вяра” (Достоевский 1981: 

470). Ф. Достоевски за първи път обръща внимание на подвига на руската жена – 

милосърдна сестра, смирено изпълняваща хуманната си мисия, макар и подложена 
на нечовешка физическа работа, на опасност от случайни куршуми и ежедневен 

риск от зараза от тиф; той и предрича висока мисия в бъдеще. 

Списание „Кавказки епархиални ведомости”. 
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Списанието отразява политиката на руската православна църква в Кавказ, 

но дава и израз на настроенията и въжделенията на обикновените миряни. Ако 

официалната политика е повлияна и от славянофилството и от панславизма по 

върховете, то основен мотив на народа е религията, а не славянската народност (за 

която и малко се знае) – искреното желание за помощ на единоверците, 

безкористност, скромно мъжество (Раздольский1977). „Кавказскiя епархiальныя 

ведомости” излиза с указ на Светия Синод от 1872 г. два пъти в месеца, то има 

официален отдел, където се публикуват височайши укази и манифести, и 

неофициален отдел – хроника на местния епархиален живот: положението на 

духовенството, църковното строителство, образованието, мисионерска и 

благотворителна дейност. 

Кавказка епархия с център Ставропол е създадена на 16 януари 1843 г., през 

1845 г. войнското духовенство е отделено от епархиалното, но започва усилена 

мисионерска дейност сред старообредното казачество, както и сред населението. 

изповядващо ислям и ламаистки будизъм, сред малоканите, духоборците и други 

рационалистични секти. През 1847 г. са открити Йоано- Марийнския и Мария-

Магдаленски женски манастири, първите даващи приют и образование на жените 

на починали казаци. След края на Кавказката война 1867 г. църквата на казашката 

войска е съединена с Кавказката епархия. През 1873 г. е учредено „Свято-

Андрееско братство”, което съдейства на образователната, благотворителна и 

мисионерска дейност на църквата: през 1875 г. е открито женско епархиално 

училище; в периода 1877 –1879 г. активно се строят манастири; на територията на 

Северен Кавказ и Абхазия монаси от Атонския руски манастир „Св. Панталеймон” 

създават Михайло-Атонски Закубански манастир като символ на примирението 

между планинските народи и казаците и Александро-Атонски Зеленчукски 

манастир. За периода 1850-1900 г. са построени 9 нови манастира с болници, 

училища и детски приюти. Откриват се и мисионерски общества, привличащи 

образованата интелигенция към църквата, църковно-епархиални училища се 

откриват в градове, казашки станове и аули. В ставрополската губерния с 

въпросите на народното образование, здравеопазване и благотворителност се 

занимават граждански учреждения, а в казашките станове в Кубанска област – 

православните братства и църква.  

В списанието 1876 година минава под знака на известията за жестокото 

потушаване на въстанията в България и Херцеговина и призиви за събиране на 

волни пожертвувания в тясно сътрудничество със „Славянския благотворителен 

комитет” (Москва, С.Петербург). В брой /5/1876/ се публикува обявление от 

„Славянския комитет” от 08. 02. за бедствията в Херцеговина с призив за събиране 

на волни пожертвувания. В брой /14/1876:520/ се изнася подробна информация от 

„Славянския благотворителен комитет”, описваща жестокостите на османската 

власт при потушаване на въстанията в Херцеговина и България, както и 

страданията на поробените балкански славянски народи, „чиито единствен грях е, 

че са едноверци и едноплеменици с Русия”. 
„Чашата на търпението, даже и на славянското население, вече се изчерпва. 

Искрата, запалена от херцеговинското отчаяние, се разгоря с голям пламък. 

България, Сърбия и Черногорие се приготвиха за бой – започна страшна, последна 
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борба на славянството с поробителите. За славяните тази борба е на живот и 

смърт, те са решили да извоюват независимост или да загинат. Те нямат доставено 

оръжие, те нямат пари дори да гледат жените и децата си, които са останали без 

крави и храна. В същото време английското министерство оказва на Турция 

нравствена и материална поддръжка, а Австро-Унгария като желязна стена по 

цялата си обширна граница огражда Турция. Останалите западно-европейски 

държави присъстват безучастно при този неравен и убийствен спор, готови да 

използват плодовете на победата у християните, ако Бог благослови тяхната 

победа...”. Призовават се миряните за волни пожертвувания в полза на жертвите 

от въстанията и молитви в храмовете за победата на „православните братя”. 

Обява от съвета на Андреевското братство за внесени пожертвувания е 

публикувана в брой /15/1876: 554/– изброени са имената на около 80 дарители, 

техния чин и длъжност, ако имат такива, както и точната стойност на даренията – 

от стотици рубли до копейки. Най-бедните даряват парчета плат, дрехи, вещи, 

хлябове, сред дарителите има и деца. В друга бележка „Пожертвувания на 

жителите на с. Безопасно след казаното от протойеромонох П. Невтоновим по 

време на неделната литургия” известява за събрани 185 рубли, изпратени от отеца 

в С.-Петербургския отдел на „Славянския благотворителен комитет”. Следват още 

няколко известия за пожертвувания: 807 рубли и 6 копейки от няколко 

ставрополски села /16/1876: 582/; „Постъпили в редакцията на „Епархиални 

ведомости” пожертвувания в полза на православните славяни от Босна, 

Херцеговина, България и Черногорие” – от частни лица и чрез църквата – 1155 р. 

55 к. /17/ 1976:603/. За да даде някаква представа за живота на другите славянски 

народи, списанието публикува обява за новопечатен сборник „Славянски думи и 

гласове”, където са публикувани стихотворения от най-известни руски поети и 

преводачи – Я. П. Полонски, В.И. Славянски, граф А. Толстой, О.Милер и други 

„В сборника влизат 77 стихотворения – оригинални и преводни, в които руското 

сърце чува родни и вдъхновени песни от руски, български, сръбски, черногорски, 

чешки, полски, словенски и хърватски поети, инстинктивната любов на руския 

човек към неговите славянски братя се обръща в съзнателна любов, разумна – 

затова е необходимо знание, нужно е руският народ да се запознае с останалия 

славянски свят, с неговите думи и чувства, скърби и мъки и въобще с целия строй 

на неговия разнообразен племенен живот” /17/1876:620/. Сборникът ще се 

предостави на училищни и семейни библиотеки и на свещениците в църквите. 

Брой /18/1876: 633/ известява за пожертвувания от 24 окръга – 5 131 р. 5 к., 

като липсват сведения за 12 окръга. В него е поместена и статия „Съчувствието на 

кавказкото духовенство и папство към бедстващото положение на православните 

славяни на Балканския полуостров”, която съобщава, че след отпечатването на 

възванието от сръбския и черногорски митрополит и призива за събиране на 

дарения на епархиалното ръководство по нареждане на архиепископа на Кавказ се 

отчита, че и в този отдалечен руски край са събрани значителни средства за 

православните братя. Препечатва се и репортаж, публикуван в „Ставрополска 
Губернска Ведомост: 

„На 8 август настоятелят на Лабинската църква след края на 

богослужението се обърна към вярващите с топла и прочувствена проповед, 
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имаща за цел да ги прикани към дарения в полза на славяните. Тълпата, напълнила 

църквата, почти изцяло се състоеше от прости казаци и техните жени. Видимо 

всяка мисъл и дума от проповедта беше чута като нещо близко и родно. Дълбоки 

въздишки се чуваха от всички страни, сълзи оросиха загорелите лица. 

Тържествена беше минутата, когато свещеникът мина да събира подаяния. След 

няколко минути бяха събрани 22 рубли. След два часа се събраха на двора старци, 

по желанието на които отново беше прочетена проповедта на свещеника. Тълпата 

се кръстеше и слушаше с молитвено благоволение и болезнено внимание. Решиха 

тотчас да съберат всичко, което могат, и помолиха да се определи място, където да 

носят хляб и вещи. Всичко това решиха да го продадат и парите да изпратят на 

славяните. За кратко време събраха 470 рубли. Арестантите от затвора също се 

заинтересуваха от проповедта и събраха 50 рубли /18/ 1876: 646/. По-нататък се 

известява, че събраната сума от редакцията досега е достигнала 20 000 рубли; на 

22 август са изпратени в сръбската армия 7 автомата; ежедневно в редакцията се 

явяват доброволци в защита на славянските православни, на 22 август 7 

доброволци от Ставропол са се записали в сръбската армия. „В масата желаещи да 

пътуват за Сърбия се явяват и прости мъже, научени да владеят оръжието на лов, 

войници и чиновници, селянки жени” /18/ 1876: 648/. По призива на епископ 

Герман на панахидата за православните войни на 29 август са споменати и 

сръбски, черногорски и български войни. Следват известия за нови пожертвувания 

/19, 20, 22, 23,24/ 1876/. Впечатляваща е постъпката на една сляпа просякиня: 

„Много от дарителите са готови да дадат в полза на страдащите братя и 

последната своя копейка. Една сляпа по рождение жена, независимо че се 

препитава от подаяния, е донесла в полза на страдащите славяни 25 аршина плат. 

За половин година само от пети окръг са постъпили 7 315 р. 63 к.” /22/1876: 778/. 

В изданията от 1877 г. продължават списъците на пожертвувания в полза на 

православните балкански славяни, но тя минава под знака на подготовката и 

мобилизацията за предстоящата война. 

„Пред вид мобилизацията на войските от действащата армия Нейно 

Величество  Господарката Императрица, августейша покровителка на 

„Обществото на червения кръст”, загрижена за подготовката на достатъчно 

милосърдни братя и сестри и други помощи за болни и ранени войни, благоволи 

да изяви желание женските манастири като Костромския Богоявленски и други, в 

които сестрите се обучават за правилни грижи за болните, да се подготвят отряди 

от милосърдни сестри за отправяне в случай на нужда в лазарети, които да се 

устроят вътре в империята, близо да железопътни пътища по направление на 

евакуационната линия” /1/1877: 3/. Посочва се, че нужните парични средства ще 

бъдат получени от председателя на Главното управление на червения кръст в С.-

Петербург генерал-адютант Баумгартен и че вече са устроени лечебни приюти за 

подготовка на монаси и монахини за правилни грижи за болни и ранени.  

В словото за Новата 1877 г. протойерей Василий Розалиев рисува 

апокалиптична картина на Балканите, която подготвя за бъдещата война. 
„През миналата година гореше изтокът и славянската кръв се лееше с реки. 

Смъртта неуморно работеше на полето на битките и опустошаваше редовете на 

нашите братя славяни. Изстъпленията на враговете на кръста отиваха и по-далеч, 
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извън рубежите на битките хиляди мирни и невъоръжени християни бяха 

порязани, зверски обругавани бяха и старци, опозорени жени и деви, не бяха 

пощадени и младенците. Поболя се сърцето на руския народ, оскърбен до дъното 

на душата си, възмути си с цялата си същност и някои от неговите синове не 

дочакали държавната дума се притекоха на помощ на страдащите братя... помни 

Русия, крепко помни, че ти си православна и славянска страна, в това е твоето 

могъщество, твоя историческа задача и призвание” /2/1877: 55-57/. 

В брой /3/1877:101/ е публикуван призив към манастирите за постъпване в 

„Обществото на червения кръст”. Съобщава се, че в Холмогорския Успенски 

манастир вече има 120 готови „за помощ за вяра и отечество”, дори 70-годишната 

схимонахиня Антония е готова да замине на фронта, „за да мие чашки и да готви”. 

Публикуват се известия за готовност на монахините от Кавказката епархия 

за встъпване в отряди на милосърдни сестри и изготвяне на санитарни материали.  

Настоятелницата на Черноморския Мария –Магдаленски манастир е 

осигурила 1 монахиня и 6 послушници, които са готови за постъпване във военни 

болници в случай на военни действия и за изготвяне на санитарни материали, а 

настоятелницата на Ставрополския Йоанно-Марийнски женски манастир – 10 

сестри /5/1877:154/. 

В брой 9/1877: 282 е публикуван „Височайшият манифест” на Александър II 

за обявяване на война на Турция. Изтъкват се двугодишните дипломатическите 

усилия на Русия за запазване на „благословения мир” и подобряване на 

положението на християните на Балканския полуостров със съдействието на 

великите европейски държави, довели до решенията на Цариградската 

конференция за преобразувания в Османската империя, „които да оградят 

християните в Босна и Херцеговина и България от произвола на местните 

власти,...но очакванията наши не се оправдаха: Портата не възприе единодушното 

желание на християнска Европа и не се присъедини към наложените от Протокола 

заключения. Изчерпвайки докрай нашето миролюбие, ние сме принудени от 

високомерното упорство на Портата да пристъпим към по решителни действия. 

Това изисква и чувството за справедливост и чувството за нашето собствено 

достойнство. Със своя отказ Турция ни поставя пред необходимостта да се 

обърнем към силата на оръжието”.  

Следва разпореждане на Светия синод Манифестът да бъде четен във 

всички църкви и манастири след Божествената литургията, както и обръщение към 

послушниците от мъжките манастири, които искат да служат като милосърдни 

братя в грижа за болните и ранените по време на войната: за да се запознаят с 

устройството на човешкото тяло, те трябва да се насочат към военните болници за 

курсове по санитарно дело с продължителност от 6 до 8 недели и занятия от 8 

сутрин до 8 вечер след одобрение от „Обществата за попечителство на ранени и 

болни войници”/ 9/1877: 286/. 

Епископ Герман призовава за нови пожертвувания в полза на ранени и 

нуждаещи се войни /9/1877: 302/. В речта си при обнародване на Манифеста в 
Ставропол той оправдава теологически войната – християнският идеал в 

международните отношения е всеобщият мир, при който оръжията ще се окажат 

излишни и „мечовете свои ще претопят в рала и копията свои в сърпове, и няма 
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народ да вдига меч над друг народ и няма вече да се учат да воюват” /Ис. 11, 4/, но 

този идеал ще има пълно осъществление, едва когато на земята настъпи Царството 

Божие, дотогава войната ще бъде неизбежна /9/1877: 311/. 

Публикувани са и съобщения за изблика на патриотични чувства при 

обнародването на Манифеста в Москва и за пожертвуванията от милиони рубли на 

търговското, борсово и еснафско общество. С.- Петербургската, Киевската и 

Самарската дума са започнали набирането на средства в помощ на семействата на 

убитите и военните инвалиди и за оборудване на болници. Православната църква 

дава разрешение на Дамския комитет в Ставропол за събиране на помощи към 

църквите в полза на „Обществото за попечителство на болни и ранени войни” 

/10/1877:345/. Известява се за приготовлението на 10 сестри от Ставрополския 

Йоано-Марински манастир и 7 от Черномоморския Мария-Магдаленски манастир 

за грижи за болни и ранени след разрешението на главния лекар на 

Ставрополската военна болница за подготовка на сестрите за грижи в театъра на 

военните действия. Събрани са пожертвувания за пътни, квартирни и храна по 

времето на санитарния курс на сестрите /10/1877: 346/. Кавказкото епархиално 

женско училище започва изготвяне на превързочни материали, деца са пожертвали 

парите си, дадени им от родителите за лакомства, в полза на сираци на убити 

войни /10/1877: 349/. 

Статия за историята на Пицуинския манастир „Успение на Пресвета 

Богородица” на източния бряг на Черно море в Абхазия припомня за древните 

традиции на християнството в Кавказ, за да легитимира исторически военните 

действия на кавказкия и балканския фронт. Историята започва с елините 

аргонавти, търсещи златното руно 1300 г. преди Христа, преминава през римския 

период, разглежда мисионерската дейност на апостол Андрей, който от Ерусалим 

през Византия стига до Абхазия. През 6 век при император Юстиниан е назначен 

абхазки епископ и построен голям храм в чест на Божията майка, останал в 

забрава до 1821 г., когато цар Александър I повелява на управителя на Грузия ген. 

А. П. Ермолов да възстанови храма, но чието възстановяване продължава до 

Александър II /12/1877: 399-408/. Публикувано е и обявление за издаване на 

списание „Вестник на народната помощ” към Главното управление на 

„Обществото за попечителство на ранени и болни войни /12/1877:416/. 

В списанието 1878 година минава под знака на победата и призиви за 

помощ на инвалиди, вдовици и сираци от войната. Брой /1/1878: 19-28/ публикува 

речта, прочетена на публично събрание на Кавказката духовна семинария на 12. 

11.1877 г. по случай 100 г. от раждането на Александър I, който „освобождава 

Русия и Европа от нашествието на галите”, повдига народно просвещение 

(учредява епархиални школи за начално образование, гимназии в губернските 

градове, педагогически институти в Петербург и Москва и 4 нови университета 

във Вилнюс, Казан, Харков, Петербург), подобрява администрацията (унищожава 

тайната канцелария и учредява министерства), подобрява гражданския бит на 

низшето съсловие и ограничава крепостническото право, разширява империята 
във войни с Швеция Турция и Персия. Той е сравнен с Александър II, който се 

възхвалява заради „подвига на истинска евангелска самоотверженост за 

християнската свобода на родния нам славянски народ”, за спирането на 
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десетилетната кръвопролитна война с планинските народи на Кавказ, за приноса 

му в народното просвещение (”безчислени народни школи за образование на двата 

пола”, женски прогимназии и гимназии, учителска семинария, нов университет в 

Одеса, библии на руски език, периодически светски и духовни органи, обществени 

библиотеки и читални). Изтъкват се и приносите му за модернизиране на Русия: 

манифестът от 19 февруари за унищожаването на крепостното право, 

освобождаване на съдилищата от административен контрол, гласност на съда, 

унищожаване на телесните наказания, създаване на общинска власт, нова военна 

повинност без право на откуп. В броя е публикуван също именен списък на убити, 

без вест пропаднали и умрели от рани с низш чин казаци през 1877 г. – общо12 

казаци, следва и списък с волни пожертвувания за семействата на убитите /1/1978: 

14-15/.  

В брой /2/1878: 33-34/ по указа на Негово Императорско Величие Светият 

синод разрешава събиране на помощи към църквите след всяко богослужение за 

ранени и болни войни чрез „Обществото за попечителство над ранени и болни 

войни” на Нейно Императорско Величество Господарката Императрица. 

Призовава се и за събиране на подаяния в полза на „Обществото но червения 

кръст”. Дава се информация за организирането на отряди от милосърдни сестри и 

братя в женските и мъжки манастири, обучавани за правилни грижи за ранените и 

болни войни и отправяни към военните лазарети. Повелява се мъжките манастири, 

разположени по железопътните линии, да бъдат предадени на разположение на 

„Обществото на червения кръст” за организиране на болници и приюти за болни и 

ранени войни. 

Продължава събирането на подаяния от църковните настоятелства за 

нуждаещите се семейства на войни, както и от попечителствата над бедни и 

сираци към епархията, изтъква се, че само през 1874 г. около 10 000 такива 

попечителства са събрали за благотворителни нужди 1 300 000 рубли /2/1878: 37/. 

Предупреждават се духовните лица по време на война да не венчават офицери без 

разрешение на началството /2/1878: 39/. Изброяват се пожертвуванията за военни 

нужди и в полза на ранени и болни войни. „1 рубла получихме и от 70 г. казак 

войник в оставка, който със сълзи на очите каза: „Знам, знам, батюшка, как стоят 

нещата на война” /2/1878: 39-77/. Известява се за участие на възпитаниците на 

Кавказкото женско епархиално училище в помощ на ранени и болни войници чрез 

шиене на бельо по молба на „Комитета за ранените” (общо 160 чифта бельо 

/2/1878:50). 

В брой /5/1878, 5: 190/ има подробна информация за Благодарствен молебен 

по случай на сключване на мир с Турция, проведен на 23 февруари в Ставропол. 

„Благородната кръв на синовете на Русия, пролята за освобождаването на милиони 

турски християни от мохамеданско иго, ще послужи за здрав цимент, свързващ ги 

с нея, ако не политически, то духовно, нравствено, религиозно, във велико 

единство”. В брой /9/1878: 319-325/ се призовава за учредяване на енорийски 

попечителства към Кавказката епархия и се описва предметът на тяхната 
деятелност. 

„Тази нужда се усеща в настоящо време, когато множество деца остават без 

бащи, убити в сражения или умрели от рани или болести, когато много от тях, 
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останали живи, се връщат инвалиди, неспособни за работа. Самото правителство 

възлага надежди на Попечителствата за грижа за войните инвалиди и семействата 

на убитите. В Кавказката епархия броят на лицата и семействата, пострадали от 

войната, е много повече от която и да е вътрешна губерния на Русия, само 

жертвите измежду терските и кубански казаци са няколко хиляди”. 

В същия брой /331-333/ е поместена статия „Правдив възглед на 

протестантско списание за странното смешение на християнство и туркофилство в 

Англия”. 

Статията цитира вестник „Le Nord”, който е публикувал в последния си 

брой откъс от статия в протестантското списание, издавано в Женева, L’allance 

liberale”, по повод на двойствената политика на Англия по Източния въпрос.  

„По всеобщо мнение Англия е образцова християнска страна, крепост на 

протестантизма, устройваща библейски и мисионерски общества, религиозни и 

филантропически учреждения. Освен това Англия, както е известно, щателно се 

грижи да изнася зад граница своите християнски продукти. Тя устройва на нашия 

континент десидентски църкви, библейски, духовни и мисионерски общества. 

Мисионерите и се срещат навсякъде по света: в Индия, Китай, Япония, Африка и 

даже в нашите континентални страни... Известно ви е, че на Изток съществуват 

някои християнски народи като молдовци, власи, херцеговинци, босняци, 

черногорци, българи, гърци, които около 400 години стенат под безжалостното 

владичество на мохамедански народ”. Авторът на статията в „Епархиални 

ведомости” обвинява Англия за пропадането на мирните усилия на конференцията 

в Константинопол през 1877 г. по повод на жестокостите при потушаването на 

Априлското въстание, в която европейските дипломати изискват реформи от 

Портата в полза на християнските народи. „Англия подклажда султана да не 

приеме реформите. През 1878 г. след дълга и тежка война Русия освобождава 

християнските народи и отново Англия негодува, възражава, застава зад исляма”.  

„На какви основания? Очевидно съществуват някакви англо-индийски 

интереси, които трябва да се подсигурят. Говорят, че заради владичеството в 

Индия трябва да се угнетяват източните християни. Робството над 

последователите над Христа трябва да обезпечи робството над последователите на 

Брама”. 

Брой /10/1878: 334-336/ известява за учредяването на почетен знак на 

Червения кръст в три степени на особи от женски пол за попечителство на ранени 

и болни войни. В брой /18/1878:636-637/ е поместено Разпореждане на 

епархиалното началство за запознаване на миряните с дейността на „Комитета за 

оказване на помощ на семействата на убитите, умрели от рани и инвалиди войни”. 

Поместено е известие, че Московското търговско, фондово и еснафско общество е 

дарило 1 милион рубли за тази цел, а Московската търговска управа е готова за 

отпускане на парични помощи на нуждаещи се семейства при определен ред, 

който е описан. 

В брой /19/1878: 344-350/ е поместено „Слово за рождения ден на 
Благочестивия Господар Император Александър Николаевич – Цар освободител и 

обновител. „ Великото дело на освобождаване и възкресяване на един славянски 

народ е най-скъпоценната перла в царската корона на нашия монарх... Последната 
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източна война показа на целия свят преобразената, превъзпитана, облагородена 

душа на руския народ, открива неговото добро сърце, неговото високо вътрешно 

нравствено величие и всички са поразени от това колко много се въздигна, израсна 

руският народ в обществения живот. Руският народ по зова на възлюбения си 

монарх потегли на война не за себе си, не за корист, а за угнетените братя, за 

правдата, за свободата, в името на висши нравствени цели, в името на Самия 

Христос и неговата любов”. Посочва се и особената роля на Руската православна 

църква и обикновените миряни.  

В същия брой /391-392/ „Настоятелна нужда на отечеството” се призовава за 

създаване на доброволен военен флот, който в мирно време да служи и за мирни 

цели. За тази цел се организират местни комитети за събиране на помощи с 

участие и на духовенството. Известява се за опасността от нова война „В това 

време, когато бившите наши врагове подписваха мир, близо до нашите войски, във 

водите на Мраморно море, се появиха грозните военни кораби на най-силната 

морска държава. В крайния запад на Европа започнаха бързо и открито да се 

готвят за война”. Следват списъци с пожертвувания за доброволния флот и за 

ранени и болни войни. 

В брой /19/1878: 692-694/ е публикувана информация за службата на 

сестрите от ставрополския Йоанно-Марински манастир в грижата за ранени и 

болни войни. В 15 брой на „Епархиални ведомости” е съобщено за връщането на 4 

милосърдни сестри от Закавказието, а на 14 септември се връщат и останалите 6 

монахини. Те са представили писма на епископ Герман от докторите и 

началниците на военните болници, където са служили, от „Обществата за 

попечителство на болни и ранени войни”, както и благодарствени писма от Нейно 

императорско височество великата княгиня Олга Теодоровна. От 1 юли 1877 г. до 

1 септември 1878 г. те са служили като милосърдни сестри при кавказката армия в 

Александропол, Карс и Ерзурум. „ На тях им се налага цяла зима да живеят в 

палатки, имайки до 1000 болни на ден и независимо от този нечовешки труд и 

прекарването на тиф под различни форми те до края остават верни на своя дълг”. 

В брой /20/1878: 732-735/ е публикуван репортаж от посрещането на Кримския 

пехотен полк, който се връща от театъра на военните действия в Азиатска Турция, 

където „вече второ столетие (от 1769 г.) носят славна боева служба, участвали в 8 

големи победоносни походи, 20 неголеми стълкновения с турците”.  

В брой /21/1878:780/ се съобщава „За службата на сестрите от 

Черноморската Мария-Магдаленска пустиня, за двама йеромонаси от Кизлярския 

манастир и един послушник на кавказкия архиерейски дом в грижа за ранени и 

болни войни”. 

„От Черноморската Мария-Магдаленска пустиня през юни 1877 г. към 

театъра на военните действия в Азиатска Турция се отправят 1 монахиня и 6 

послушнички, една от които след няколко месеца самоотвержена служба за 

ранените и болни войни заболява от тиф и окончава живота си във военно-

временната Александровска болница на 9 декември 1877 г. Останалите носят 
милосърдната си служба не само до края на военните действия, но и няколко 

месеца след сключване на мира”. 



 
 

17 

Брой /23/1878: 826-828/ публикува съобщение за Разрешение от 15-21 

септември 1878 г. на Светия Синод за събиране на подаяния от манахините на 

Калоферския манастир „Рождество Христово” София и Макрина в полза на техния 

манастир в течение на една година в цяла Русия.  

През 1879 г. материалите, свързани с войната, са твърде малко. В брой 

2/1879 43-44/ е публикувано разпореждане на Светия Синод за снабдяване на 

разрушени и ограбени от турците църкви в България (Филипополска епархия) и 

Черна гора с богослужебни принадлежности и утвар чрез Благотворителния 

комитет към руското посолство в Константинопол. Събрани са 60 евангелия, 100 

требника, а за църквите в Еленски окръг 17 комплекта свещенически одежди, 

сребърни църковни съсъдове, дарохранителници. Призовават се и епархиалните 

свещеници и настоятели на ставропигалните манастири да събират пари, икони и 

друга утвар за пострадалите църкви и манастири на Балканите.  

В брой /3/1879: 211/ се съобщава за снабдяване на строяща се църква на 

жителите на село Александрово с икона на Свети благоверния княз Александър 

Невски на стойност 600 р. по повод на свършването на войната и Санстефански 

мирен договор. В брой /5/ 1879 е публикуван Манифестът на Александър II за 

сключения от посланика в Константинопол окончателен мир с Отоманската порта 

/27 януари/, който да бъде четен в църквите.  

 

 Заключение 
За разлика от руските религиозни мислители, които имат твърде сложно и 

често противоречиво отношение и към войната като социален феномен, и към 

исляма и Османската империя, Руската православна църква поддържа изцяло 

официалната славянофилска политика на императорския двор; тя идеализира 

напълно Руско-Отоманската война 1877-1878 г. като справедлива война за 

религиозна и политическа свобода на „православните братя славяни на Балканите 

от турците-поробители”. Официалната религиозна пропагандата на справедливата 

война на Балканския фронт обаче служи и за засенчване и оправдаване на 

завоевателни войни на Руската империя в Кавказ от 18 век, на жестокото 

потушаване на бунтовете и въстанията на покорените ислямски народи през 19 

век.  

Жестоката разправа на Портата с въстанията на покорените християнски 

народи през 19 век, които стават достояние на европейската общественост, се 

превръща в обобщаваща метафора на „вековно турско робство” и „източен 

деспотизъм”, което не съответства на реалното икономическо, политическо, а и на 

религиозно положение на раята в империята в продължение на вековното и 

историческо съществуване.  

Освен за официалната политика на църквата, списание „Кавказки 

епархиарни ведомости” ни дава и информация и за искреното религиозно 

преживяване на войната от обикновените миряни, които нито разбират много от 

славянството, нито от политическите и икономически интереси на Руската 
империя. Войната става повод за самоотверженост  и нравствен подвиг на хиляди 

безименни миряни, монаси и моняхини, свещеници, някои от тях ще се запишат в 

Историята единствено със споменаването им в списъците за волни пожертвувания, 
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а милосърдните братя и сестри ще поискат да останат анонимни. Религиозното 

преживяване на войната от голяма част от руското общество може да се разбере 

само в контекста на религиозното и социално обновление, което настъпва в Русия 

по времето на Царя Освободител. 

С реалната война обаче ще се сблъскат десетки руски писатели, военни 

кореспонденти и художници. Водени от идеализирания образ за справедливата 

война за страдащите славянските братя, те ще се изправят и пред ужасите на 

войната и пред безмислието на жертвите, и пред разочарованието от „братята”, 

които ще ги посрещат и с равнодушие, и с пресметливост, и със страх. Михаил 

Санин, главен герой на В.И. Немирович-Данченко в „За далечните братя” отива на 

война, вдъхновен от идеята за племенното братство между руския и български 

народ, в очакване на подвиг, слава и награди. Далечните братя славяни обаче ще 

си останат за него далечни, скоро ранен, той ще почувства духовно близки някои 

от враговете си: немския офицер, който възпира турския войник да го доубие на 

бойното поле, а в плен в английска болница милосърдната сестра Мис Брайтън ще 

лекува не само телесните му рани, но и душевните му терзания с цитати от 

Евангелието, за да стигне до извода „До Бога различните езици не стигат – само 

порива на душата” (Малышев 2006). 
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