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Abstract: The paper examines the tradition of priests serving in the Russian army 

during the wars of the 19th century. We are especially interested in the legislation and 
function of priests of other than East Orthodox denominations: Catholicism, Protestantism, 
Islam, Judaism and others. Case studies of priests participating in the Russian-Ottoman War 
1877-1878 are also presented. 

 
 
В статията1 е разгледана накратко традицията на служене на свещени-

ци в руската армия по време на войните през 19 век, техният статут и функ-
ции, както и процесът на изграждане на централизирана структура на военно 
духовенство, която е пряко подчинена на императора. Специално внимание е 
обърнато на участието на военните свещеници в Руско-турската война 1877-
1878. Изследвани са механизмите, чрез които царска Русия използва правос-
лавието като инструмент по време на война. Проследена е хронологията на 
събитията, свързани с възстановяване на институцията военно духовенство в 
Руската федерация.  

 
Изграждане на централизирано Управление на военното 
духовенство до 1877 г. 
 
Първите единични случаи на назначаване на свещеници към войските в 

царска Русия са документирани през 17 век. Цар Петър Първи нарежда да се 
назначат свещеници при всеки полк и кораб, а от първата четвърт на 18 век 
това назначаване става регулярно.2 

Промени са извършени с Указа на император Павел І от 4 април 1800 
година, с който се нарежда да се разкрие постоянна длъжност обер-свещеник, 
който да управлява цялото духовенство в армията и флотата.3 Обер-
свещеникът получава право сам да определя, премества, уволнява, предста-
вя за награди свещениците от своето ведомство. По този начин той има по-
голяма реална власт от архиерейската, тъй като е един, а архиереите са ня-
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колко десетки; неговите пълномощия са за цялата територия на Руската им-
перия, а на архиереите – само в тяхната епархия; има право на личен доклад 
пред Императора, а архиереите само чрез oбер-прокурора на Светия Синод. 
Самият обер-свещеник е представител на “бялото” духовенство, а архиереите 
на “черното”, т.е на монашеството, което усилва напрежението между новата 
институция и Светия Синод. Историкът Константин Капков коментира причи-
ните, поради които император Павел І взема решение да отдели управление-
то на военното духовенство в отделна стуктура, която да противопостави на 
църквата. Според него “Императорът вероятно искрено е считал себе си за 
“глава на църквата”и затова е създал удобна за себе си система на конт-
рол над духовенството, като е извадил военните свещеници от епархиал-
ното управление в особено ведомство. Това е вероятно част от замисле-
ната от него реформа в руската армия – нова система за управление на 
военното духовенство. Не на последно място е и стремежът на импера-
тора да издигне в руското общество престижа на бялото православно 
духовенство, силно унижавано от властите през 18 век.”4 

По устав за духовните дела главният свещеник се подчинява на Св. Си-
нод, а по всички други въпроси – на военното и морско началство. Двойното 
подчинение, създадено на принципа “разделяй и владей”, тласка Св. Синод 
през целия 19 век да прави опити за по-голям контрол над военното духовенс-
тво.5 

Вероятно по същата причина през 1840 г. е обособен отделен Кавказки 
корпус и учредена длъжността обер-свещеник на този корпус. Причините за 
това отделяне на Кавказ някои автори виждат в невъзможността гражданското 
управление на Кавказ да се справи с покорените от империята кавказки наро-
ди.6 През 1844 г. Николай І назначава кавказки наместник в Тифлис, в чиито 
ръце се съсредоточава и гражданската, и военната власт. Той е главнокоман-
дващ Кавказката армия и същевременно има право да променя държавните 
закони с оглед условията в този край.7 По важното е, че наместникът и начал-
ник-щабът са подчинени на главния свещеник на Кавказката армия, който е и 
началник на православното военно духовенство в Кавказката армия. 

След смъртта на императора Павел І, ведомството на обер-свещеника 
на армията и флотата губи част от правомощията си, но през 1853 г. му се 
отдава да си ги възстанови.8 

За военните полкови свещеници са определени регулярни заплата и 
пенсии, а за техните синове е открита армейска семинария. Право да постъп-
ват в нея имат само децата на военните свещенослужители, които след 
свършване на образованието си са задължени да служат във Военното и 
Морското ведомство.9 

С оглед на предстоящите войни и запазване на колониалните завоева-
ния за военните и държавни нужди на царска Русия, новата институция - Уп-
равление на военното духовенство, е много по-ефективна, отколкото децент-
рализираното и разбито по епархии управление на военните свещеници, не-
съгласувано с военното командване и императора. 
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Статут и функции на свещениците в руската имперска войска 
 
До края на 17 век свещениците, както и представителите на ниските 

съсловия може да се подлагат на телесни наказания, което ги поставя в уни-
зително състояние по отношение на офицерите – дворяни.10 През 1801 г. те-
лесните наказания върху свещениците са отменени, а за членовете на техни-
те семейства - през 1808 г.11 

Численият състав на свещениците в руската армия се опредея по щато-
ве, утвърдени от военното ведомство. До края на Руско-турската война броят 
на свещено- и църковнослужителите от източното православие в армията 
достига до 499 човека. В следващата таблица е посочен техният брой по го-
дини и църковна йерархия.12 

 

Година Прото-
иреи13 

Иереи Дякони Псал-
шчи-

ци 

Всичко Численост 
на армията 

1800     не по-
малко от 

140 

379 хил. 

1812     240  

1848 30 470 66 139 705  

1849 30 492 62 291 875 1 мил.133 

1853 10 541 63 264 878  

1855 13 596 78 291 978  

1876 74 263 38 51 426  

1878 108 290 50 51 499  

 
От таблицата се вижда как нараства броят на свещенослужителите по 

време на военни действия – Английския метеж през 1849 г., началото и края 
на Кримската война през 1853-1856 година. Това е свързано и с увеличаване-
то на числеността на самата армия. През 1850 г. армията се увеличава 4 пъти 
в сравнение с 1800 година.  

Интересно е, че по време на Руско – турската война от 1877-1878 г., за 
20 години съставът на военните свещеници намалява почти двойно. Преди 
началото на войната техният брой е само 426. От 1874 г. е въведена всеобща 
военна повинност в Руската империя, което увеличава численността на арми-
ята и би трябвало да увеличи и броя на свещениците. Това обаче не се случ-
ва вероятно заради практиката по време на война в армията да се мобилизи-
рат и епархиални свещеници (обикновено във военно-лечебни заведения), 
запасни и опълченски части, на които се заплаща от Военното министерство. 

Увеличаването броя на псалщици през 1849 г. става само в Кавказкия 
корпус и не е свързано с Английската кампания.14 Дяконите и псалщиците са 
сравнително малко на брой, като практиката е те да се разпределят в полеви-
те, запасните болници и в лазарети. 

 В таблицата прави впечатление и нарастналият брой протойереи по 
време и след края на Руско-турската война, което е обяснимо, тъй като това е 
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титла, която се получава за заслуги. Само за две години те са с 34 души пове-
че (от общо 74 преди войната), като вероятно това са отличените свещеници. 

 
Какви са задълженията на свещениците по време на война? 
Определят се не от Св. Синод, а със заповеди на военното министерст-

во. По инструкция на обер-свещеника полковият свещеник трябва15: 
 Да проповядва словото Божие на войниците, като им внушава вяра в 

Господаря и Отечеството;16 
 Да извършва литургии преди бой и на празници и утринни и вечерни 

молитви; 
 Да опява и погребва мъртвите.17 
 Да изповядва и причестява; 
 Да се грижи и доставя на болните и ранените утешение и свето при-

частие. 
 Да помага на лекарите в превързването на ранените; 
 Да изнася от бойното поле ранените и убитите; 
 Да известява роднините за смъртта на войниците; 
 Да организира в своите части събиране на помощи за семействата на 

убитите и осакатени войници; 
 Да се грижи и поддържа в порядък военните могили и гробища; 
 Да устройва походни библиотеки; 
 Да води и пази документацията – описи на полковите църкви и техните 

имущества, приходно – разходни книги, клирови ведомости, изповедни 
разписи, метрически книги и отчети за моралното състояние на войни-
ците. 

Това са само част от уставните задължения на военните свещеници по 
време на война и в следващия текст е проследено накратко как те се прежи-
вяват от един от преките участници в Руско-турската война през 1877-1878 г. 

 
“Трудна, тежка служба носи нашият войник…“18- войната през  
погледа на руския свещеник Гурев 
 
Единствените достигнали до наши дни спомени на свещеници за руско – 

турската война от 1877-1878, са на Вакх Василиевич Гурев, който е полкови 
свещеник по време на войната на Сибирския, Малорусийския и Астраханския 
полк, и по-специално е на служба към тяхната подвижна болница.19 Интересно 
е, че тези спомени за първи път са публикувани през 1880 г. в списанието 
“Руски вестник”, а след това през 1883 г. в отделна книга. Тъй като са публи-
кувани само 2 години след края на войната, писмата са интересни и с това, че 
в тях все още няма цензура на теми и сюжети, които са извън “героиката на 
войната” – за смъртта и умирането, за мъките и страданията на умиращите, за 
неволите и несгодите на войнишкото всекидневие. В първите следвоенни го-
дини публикуваните спомени още не са нормирани и табуирани, не са идеоло-
гически и редакционно обработвани. В тях липсва сценарий за героико- пате-
тическа мемориализация на войната, нещо, което в последствие се случва.  

Книгата е написана под формата на писма до стар приятел от Русия, ка-
то всяко писмо е датирано. В съдържателен план написаното е изключително 
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интересно. Акцентът е не върху битките и подвизите, въпреки че има спомени 
и за тях, а върху войнишкото всекидневие и случващото се в дивизионната 
болница. Как са обути и облечени войниците, какво ядат и пият, как е устроен 
бивакът им по време на самия поход, как лежат ранените войници в пренася-
щите ги коли… Как и къде се устройват религиозните служби, изповедите, 
причастията, помощта за болните и не на последно място – как и къде се пог-
ребват мъртвите. 

Много широко място в писмата е отделено на задълженията на полко-
вия свещеник, като се започне от първата служба и първото погребение по 
време на войната. 

“19 октомври. Денят в Овча Могила премина благополучно: сутринта 
при ясно слънце, под открито небе аз служих обедница молебен на Покров 
Пресвета Богородица – това е първото наше походно богослужение. Като 
молещи се събраха повече от 1000 човека, благодарение на обширния храм 
на природата, а молитвата им беше искрена и топла…”20 

И една седмица след това пише и за първото извършено от него погре-
бение. “Вчера, при залез слънце, в тишината на прелестната вечер, аз 
погребах първата жертва на дизентерия – редник от малорусийския полк – 
Макар Ситниченко. Положили нещастния труп вдясно от гроба в разпокъ-
сани дрехи с нищо не покрит…О, как е тежко да хвърлиш първата лопата 
сива земя върху човешки труп, право в откритото му лице!... Ти знаеш мо-
ята глупава натура: не се въздържах и заплаках горко; при това ми дойдоха 
от сърцето няколко ярки и горещи слова и тогава моите певци и войници-
те – носачи, и дошлите да изпратят своя другар, и събраните да видят 
първото погребение, всичките ние неволно се разплакахме…Тежко е да 
видиш първи път в живота си такава погребална обстанавка; но да се про-
мени положението, нито аз, нито някой от моите съслужещи не можеше 
да промени: стоим ние сред голата, без дървета пустиня; на десетки ки-
лометри наоколо няма едно дърво; околните жители – българи- живеят в 
землянки, отопляват ги с кравешки лайна и царевични стебла; дървата се 
продават тук по-скъпо от златото.”21 

Спомените на отец Гурев за погребенията са или драматични и ярки, 
или ежедневно – обичайни, но в никаква степен по-малко трагични . 

“На 5 ноември у нас в болницата се събраха повече от 250 човека; 
докторите работят много, а при мене почти ежедневна е печалната 
практика – да погребвам без гроб22…30 ноември Какво ние преживяхме? 
Плевен падна. Сибирци и малоруси на своите плещи изнесоха цялата те-
жест на жестоката битка. Не мога да пиша; сега отивам да погреба на-
шите убити; колко са те, не зная; но полето на 5 версти е осеяно с трупо-
ве. Какво видях! Какво видях! Вече трети ден, а аз без ужас не мога да си 
спомня какво видях…23…По разпореждане на началството започнахме да 
погребваме сега, не само без гроб, но и без горни дрехи, само по бельо. Теж-
ко впечатление произвежда на душата такава форма на погребение, осо-
бенно под проливен дъжд..На бедния войник му се налага да се мокри не са-
мо в походите, в бивака, в траншеите, но и при самото си спускане в пос-
ледната си позиция, в последната си траншея – гроб…Впрочем, не трябва 
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да се осъжда външно такова нехуманно разпореждане, то е продиктувано 
от крайна необходимост и направено с истинска хуманна цел: когато за-
почнаха утринните студове се оказа, че много войници от полка нямат 
шинели – загубили ли са ги по време на похода - е трудно и безполезно да се 
разследва и трябва незабавно да се помогне в бедата. И затова започнахме 
да събличаме мъртвите, за да спосим от студ живите…Трудна, тежка 
служба носи нашият войник…24 

Масовите гробове са честа практика след големи сражения по време на 
войната. “Като показах мястото за гроб на убитите офицери от северна-
та страна на олтаря на българската църква, аз се отправих на кървавото 
поле на неотдавнашната битка, където цели команди /от 150 човека/ от 
всички полкови дивизии от ранно утро носеха на едно място всички убити и 
умрели от рани. До моето идване те не бяха успели да приберат и полови-
ната. Убити има по цялото пространство и да се съберат за един ден се 
оказа невъзможно. По неволя трябваше да се отложи погребенито за след-
ващия ден. На хълма бяха изровени четири големи гроба, според броя на 
полковите дивизии. Всеки полк поставяше своите жертви, своите герои в 
“своя” братска могила. Страшни са тези могили, още по-страшни са сами-
те жертви, застинали в различни положения: има трупове съвсем без гла-
ви, има с отрязани носове, разпрани кореми, от които са изкочили всичките 
вътрешности. Ужасно…!25 

Ужасите на войната заемат много място в спомените на отец Гурев. 
“След свършването на сутрешното хранене на нашите безръки войници, аз 
се отправих към гробището и погребах 15 умрели, а така също ръцете и 
краката, отрязани вчера в операционната палатка. Не мога да предам из-
питаното от мен усещане, когато трябваше да поставя в гроба няколко 
почернели и окървавени ръце и крака. Човекът още е жив, а част от него 
вече е в гроба…”26 

Спомените за погребенията тясно се преплитат и с тези за всекиднев-
ните задължения на полковия свещеник в болницата. “След погребението аз 
обиколих всички землянки и домове, в които се намираха ранените офицери 
и войници…От сутринта отиваме в болницата, всеки със своите преки 
задължения и това е немаловажен и нелек труд и вечер се връщаме в къщи 
порядъчно изморени и винаги до колене мокри…Работата е свръхчовешка. 
Да са благословени лекарите. У нас са 700 ранени и нито една милосърдна 
сестра. Моля се…, не преставам да се моля. Моля се за физически сили. 
Изморен съм, изнемогвам, а не се вижда краят на работата. Днеска изпра-
тихме 200 ранени, вчера още 200…Отправянето на ранените от болница-
та, макар и облекчаващо, съвсем не е лека работа: трябва да прегледаш и 
провериш на всички санитарните книжки; да направиш предавателни спи-
съци, да провериш облеклото и обувките, за да не замръзнат по пътя, да 
видиш има ли в превоза завивки, да сложиш храна в колите, лекарства, за 
да не се прекратява лечението по пътя. С транспорта тръгват и лекар, 
няколко фелдшера и санитари и на всички трябва да осигуриш храна за 
няколко дни…”27 

Извършването на религиозните обреди и служби е също едно от задъл-
женията на полковия свещеник.”В предишната неделя аз служих по обичая 
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обедница и молебен. След свършване на богослужението обходих със све-
тия кръст всички наши болнични шатри и землянки, където имаше наши 
болни, всичко 298 човека. Това посещение действаше благотворно на бол-
ните; много със сълзи на радост и гореща молитва целуваха кръста, сла-
бите пълзяха на колене, а към най-слабите, които не можеха да се движат, 
аз изпълзявах…да бяхте видели, с каква невъобразима радост ме посреща-
ха тези страдащи. Самото ми идване им доставяше утешение; на душата 
им ставаше леко...”28 

“На 8 число, в деня на Св. Михаил, аз отслужих обедница и молебен, 
отначало в лазарета, след това пред полка и накрая на самата позиция, 
пред втора батарея на нашата артилерийска бригада. Тук на молебена се 
събра цялото наше висше началство и благодарение на ясното време, сред 
полето, под открито небе, постлахме маси и подредихме тържествен 
обяд, поканихме нашата сибирска полкава музика и, гледайки турските 
редути, започнахме пир.”29 

Много често на службите присъстват и българи, но отец Гурев с прис-
кърбие констатира, че особено младите българи, не познават богослужебния 
ред, не знаят как да се приближават към кръста и как да го целуват.30 “Те бед-
ните и да се кръстят не умеят…Българите слушаха моята реч с голяма 
внимание и любопитство. В края на молебена, аз поздравих и българските 
дружини – защитници на своето многострадално отечество. Това много-
летие направи на българите много силно впечатление; те не знаеха как да 
изразят своя възторг и ми устроиха цяла овация – придружиха ме до сама-
та квартира с възторжени викове: “Да живее руския цар, да живее руския 
поп, на многая лета!”Тази неочаквана реакция силно ме трогна. Не, неспра-
ведливи са тези, които укоряват българите, че са недружелюбни към нас - 
това не е вярно”31 

…Но българите, бедните, нещастни българи, те напълно са загуби-
ли съзнание за това, че са християни. Когато се придвижват от една зем-
лянка към друга с кръст в ръце с тържествено пеене – българите, даже 
старци, ни шапки свалят, ни към кръста се доближават и да се прекръс-
тят правилно не умеят, а младите и малките деца, за тях да не говорим – 
те съвсем нямат никакво понятие даже за външната страна на християн-
ството.”32 

Оценката, която свещеникът дава за собствената си работа, звучи и 
скромно, и гордо. “Ако вие бяхте очевидци, вие навярно бихте казали, че ние 
извършваме нещо много важно, че всяка наша стъпка е подвиг, а ние именно 
това не признаваме. Така е нужно – и това е целият отговар…Нужно е да 
се живее в землянки – живеем, нужно е сега да е студено и да сме гладни – 
търпим; нужно е да превземем Плевен – превземаме го; нужно е да преми-
нем зимата през Балкана – преминаваме.”33 

Оценки за работата на свещениците по време на войната се срещат 
епизодично и в други спомени и мемоари на участници в нея. Може би, най-
силна е оценката, която дава за тях Немирович-Данченко – един от руските 
военни кореспонденти по време на войната. “Навярно помните посещението 
ми на Шипка през страшните августовски дни. Навярно си спомняте све-
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щеника, който като майка се грижеше за ранените. И досега е тук – отс-
лабнал, побелял. В това време е умряла младата му жена, останали деца-
та. Ето го и познатият доктор Миловидов, който живее под гранатите и 
в тази дупка от 13 август. Нима това не е подвиг? Блестящите прояви на 
героизма ни карат да забравяме такива саможертвени труженици, въпреки 
че е трудно да се каже за кое се изисква повече мъжество: пръв да скочиш 
на турския редут или да прекараш шест месеца в такава обстановка, лице 
в лице с тези страдания.”34 

 
Военните свещеници в Руско-турската война 
 
В хода на Руско-турската война нараства значението на свещенослужи-

телите. Конкретизира се съдържанието, формите и методите при религиозно-
то възпитание на офицерите и нисшите чинове. Уточнява се устройството на 
мобилните походни църкви и се увековечава паметта на войните – герои.35 

За активното участие на свещениците във войната съдим по големия 
брой наградени и издигнати в сан протойерей. Наградени свещеници:36 

 С Орден Св. Анна ІІ степен– 35 свещеници и протойереи 

 С орден Св. Владимир – 4 та степен – 34 

 С орден Св. Анна ІІІ степен - 47 
Нередовните части на инородците в Кавказ и Оренбурския край през 70-

те години на 19 век включват 121 офицера и 3 532 нисши чинове, в Башкирс-
ката войска има на служба 69 офицери и 6855 войници, а в Закавказието – 
120 офицери и 4187 войници. В нередовната армия по време на войната от 
1877-1878 г. участват 130 конни подразделения и 12 пеши дружини с инород-
чески войски.37 Сформирани са и два нередовни Дагистански полка от добро-
волци през 1877 г., които воюват на Малоазиатския фронт.38 

От 1876 до 1878 г. са привлечени на военна служба ингуши, осетинци, 
чеченци, кабардинци и други малки кавказки общности - 19 852 човека, пове-
чето от които изповядват исляма.39 На 25 ноември 1876 г. е формиран Терс-
ко–горският конно-ирегулярен полк. До началото на войната Терско-горският 
полк е изпратен в Бесарабия, недалече от Кишинев, където е създадена Кав-
казка казашка дивизия. В нея влизат Терско-Горски, Владикавказки, Кубански 
и Донски казашки полк. Така в едно военно обединение се оказват терските, 
кубанските, донските казаци, осетинци, ингуши, чеченци, калмики и войни от 
други кавказки народи. И на двата фронта в състава на руската армия се сра-
жават нередовни части, сформирани от представители на Северен Кавказ, 
чиято религия е ислямът.40 В полка са назначени на щат и мюсюлмански 
мюфтии и имами и техните задължения са същите, както на православните 
военни свещеници. 

В годините на Руско-турската война в армията служат 9 военни мюфтии 
– по двама за Варшавски, Виленски, Киевски, Приамурски военен окръг и един 
за Московски военен окръг, както и много имами.41 

 
 
 
 



Анастасия Пашова, Петър Воденичаров 
Военното духовенство в Руската империя … 

 

 

217 

Заключение 
 
Без да разглеждаме подробно каква е съдбата на институцията Военно 

духовенство в руската армия след Руско-турската война от 1877-1878 г., ще 
споменем само някои факти. 

На 12 юни 1890 г. с императорско одобрение са утвърдени и влизат в 
действие нови „Положения за управление на църквите и духовенството на 
военното и морското ведомство”.42 Учредява се званието протосвитер на ду-
ховенството, под чието разпореждане се намират всички полкови църкви, кре-
пости, военни болници и военни учебни заведения. Към него се учредява раз-
гърнат управленски апарат, който съществено се усложнява по време на Рус-
ко-японската и Първата световна война.43 През 1890 г. започва да излиза спи-
сание „Вестник на военното духовенство”, което от 1911 до 1917 се преимену-
ва на „Вестник на военното и морското духовенство”, а през 1917 г. на „Цър-
ковно-обществена мисъл. Прогресивен орган на военното и морското духо-
венство”.44 

През 1891 г. военното ведомство включва 907 храма, от които 12 събор-
ни църкви, 806 – полкови, 12 – крепостни, 24 – болнични, 10 – затворнически, 
6 – пристанищни, 3 – домашни и 34 – при различни учреждения. Подчинените 
му лица са 106 – протойереи, 337 – йереи, 2 – протодякони, 55 – дякони и 68 – 
псалмчици. Всичко – 569 духовни лица, от които 29 са завършили духовна 
академия, 438 – духовна семинария, а 102 – имат училищно образование.45 

От 1 до 11 юли 1914 г. в Сант Петербург се провежда Първият всеру-
сийски конгрес на военното и морско духовенство с участието на 49 свещени-
ци, а през юли 1917 г. на Втория конгрес е утвърден принципът на изборност 
за всички лица от управителния апарат. Според уставните документи на ве-
домството, във воените части в случай на необходимост се назначават и ри-
мо-католически свещеници, евангелистки пастори, мюсюлмански имами и 
представители на будисткото духовенство.46 

На 16 януари 1918 г. институцията на военното и морското духовенство 
в руската армия е ликвидирана с указ на Народния Комисариат по военните 
дела. От армията са уволнени 3 700 свещеници.47 

След началото на Втората световна война, на 4 септември 1943 г., след 
среща на Сталин с митрополитите Сергей, Алексей и Николай се поставя на-
чалото на нов период във взаимоотношенията между съветската държава и 
РПЦ. На свикан веднага след това Архиерейски събор на РПЦ е избран мит-
рополит Сергий за Московски патриарх и на цяла Русия. Възстановени са ня-
кои елементи на старата руска институция „Военно духовенство”, в това число 
и традиционните за църквата органи на управление в центъра и по места. От 
местата на заточение са повикани по-рано осъдените архиереи и свещеници. 
С условие да се върнат да служат в храмовете на действащата армия са де-
мобилизирани бивши църковни служители. С помощта на държавата е възс-
тановена системата на подготовка на нови духовни кадри. През ноември 1943 
г. е обявен военен набор в богословския институт и на богословските курсове 
в Москва. Московската патриаршия започва издателска дейност. Правителст-
вото на СССР приема постановление № 1325 „За реда на откриване на църк-
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ви”. От 28 ноември се полага началото на процеса на официалното откриване 
в страната на православни храмове и молитвени домове. Създаден е специа-
лен орган – Съвет за работата на РПЦ при Совнаркома на СССР, организиран 
специално да осъществява връзка между съветското правителство и патриар-
ха на Москва и цяла Русия.48 Задачата, поставена на московската патриаршия 
от съветската власт, е да стане лидер на световното православие, да се пре-
несе центърът на православието в Москва и Патриархът на Москва и Русия да 
стане Вселенски се оказва нереална, както за съветското ръководство, така и 
за руската църква.49 От 1948 г. в страната не е приет нито един документ, 
свързан принципно с въпросите на отношенията с РПЦ. Религиозната сфера 
постепенно е изключена от числото на приоритетите за държавата. „За да 
може църквата да продължи да изпълнява своята мисия в международен 
план, за нея били създадени благоприятни условия вътре в страната – 
максимума, който може да направи една атеистична държава, защитавай-
ки своите прагматични интереси”50 

В постсъветска Русия, през 1994 г., Московският патриарх и на цяла Ру-
сия Алексей ІІ, подписва съглашение за сътрудничество с министъра на отб-
раната на Руската Федерация – Павел Грачов. Това е първият официален 
документ за отношенията между църквата и армията в РФ. На основата на 
този документ е създаден Кординационен комитет за взаимодействие между 
Въоръжените сили и Руската православна църква. През февруари 2006 годи-
на патриархът Алексей ІІ разрешава да се готвят военни свещеници, а през 
май същата година в полза на възстановения институт на военните свещени-
ци се изказва и тогавашният президент на Русия Владимир Путин.51 

Петнадесет години след разпадането на СССР в Русия започва полеми-
ка за необходимостта от въвеждане на институцията на военно духовенство в 
армията. В дисертацията на Вадим Рауфович Давлетшин52 от 2004 е разгле-
дана тази полемика, като са посочени и крайните гледни точки – от пълно от-
ричане до задължително въвеждане на тази структура по дореволюционен 
образец, „която може да стане историческа и национално – религиозна ос-
нова на приемственост за възраждане на руската армия.” 

На 14 април 2006 г. Светият Синод на Руската православна църква при-
зовава „държавата и всички традиционни религии в Русия на съвместни 
усилия за възстановяването на Института на военното духовенство”53 

В началото на 2007 г. при Отдела за взаимодействие с въоръжените си-
ли и правоохранителните учреждения на Сант Петербургската епархия на 
РПЦ е открито „Начално училище за военно духовенство”/10 месечни курсове 
по катехизис на военнослужещи и граждански лица от мъжки пол./54 

От 1 декември 2009 г. по директива на началника на Генералния щаб в 
щатовете на военните части е въведена длъжността помощник-командир за 
работа с вярващи военнослужещи, на която се назначават свещеници в ка-
чеството на граждански персонал.55 В сайт на Синодалния отдел на Московс-
кия патриарх по взаимодействие с въоръжените сили и правоохранителните 
органи са регламентирани задълженията на щатните военни свещеници, за-
дачите на военното духовенство в армията и организацията на неговата дей-
ност.56 
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През февруари 2010 г. министърът на отбраната на Русия утвърждава 
положението за функционалните задължения на помощник-командирите на 
частите за работа с вярващи военнослужащи във Въоръжените сили на Рус-
ката федерация.57 

През юли 2011 г. във военните части на щатна служба са назначени 240 
православни свещеници, чиито заплати с добавки и коефициенти достигат до 
25 хиляди рубли месечно. Тези пари се осигуряват от държавата.58 Почти по 
същото време, по данни на Борис Лукичев в гарнизоните на въоръжените си-
ли на РФ били подготвени около 200 храма, параклиси и стаи за молене. Това 
било направено без заповед и без държавно финансиране.59 

Идеята за възстановяване на Института на военното духовенство в ар-
мията има и свои опоненти в Русия. Техните аргументи основно се свързват с 
два факта: по чл. 14 от Контитуцията Русия е светска държава и важните 
тайнства на християнската църква могат да се използват с политическа цел.60 
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