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Razvoj cerkvene organizacije v Kijevski Rusiji do
sredine 12. stoletja
Povzetek: Članek prinaša zgodovinsko sintezo življenja vzhodnokrščanske Cerkve

na ozemlju Kijevske Rusije od konca 9. do sredine 12. stoletja. Avtor članka zagovarja stališče, da uveljavljanje krščanstva med vzhodnimi Slovani ni potekalo
spontano ali naključno, temveč strukturno, to je, predvsem v obliki raznovrstnega sodelovanja med cerkvenimi ustanovami in svetno oblastjo (prva teza).
Zgodovino Cerkve v obravnavanem času in prostoru je po avtorjevi presoji smiselno razdeliti na tri obdobja oziroma v tri faze (druga teza). Prvo obdobje zadeva odvisnost širjenja krščanstva od trgovskih, diplomatskih in vojaških stikov
Kijevske Rusije z Bizantinskim cesarstvom pred uradnim pokristjanjenjem; drugo obdobje se ukvarja s ključno vlogo posvetnih oblastnikov, odgovornih za
financiranje cerkvene organizacije neposredno po uradnem pokristjanjenju;
tretje obdobje pa je povezano z vzponom družbeno vse bolj samostojne Cerkve,
ki se je bila zmožna vzdrževati tudi iz svojih lastnih dohodkov in je dosegla velik
pomen pri ohranjanju zavesti o obstoju enotne Kijevske Rusije.

Ključne besede: Kijevska Rusija, pokristjanjevanje, vzhodni Slovani, cerkvena organizacija, cerkvena zgodovina, srednjeveška kultura

Abstract: Development of Ecclesiastical Organization in the Kievan Rus Until the
Mid-12th Century

The article brings a historical synthesis of the life of the Eastern Christian Church
on the territory of the Kievan Rus from the end of the 9th to the middle of the
12th century. The author argues that the adoption of Christianity among the
Eastern Slavs was not spontaneous or accidental but rather structural, i.e. achieved primarily through various types of cooperation between ecclesiastical
institutions and secular authorities (Thesis 1). He suggests the history of the
Church in the given time period be divided into three sub-periods (Thesis 2),
where the first sub-period covers the time before the official Christianization,
when the spread of Christianity in the Kievan Rus depended on commercial,
diplomatic and military contacts with the Byzantine empire; the second sub-period corresponds to the time immediately after the official adoption of Christianity, when the secular rulers were responsible for the financing of the ecclesiastical organization; finally, the third sub-period is characterized by the rise
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of an increasingly socially independent Church that was capable of supporting
itself primarily with its own sources of income and that played a key role in
preserving in the consciousness of the people the existence of the united Kievan Rus.

Key words: Kievan Rus', Christianization, Eastern Slavs, ecclesiastical organization,
ecclesiastical history, medieval culture

1.

Uvod

Avtor članka želi prikazati zgodovino delovanja cerkvene organizacije na ozemlju
Kijevske Rusije od konca 9. do sredine 12. stoletja. Obravnavano tematiko analizira s strukturnega vidika, skozi vpetost Cerkve kot institucije v širše družbenopolitične razmere in ob prepoznavanju treh glavnih razvojnih obdobij oziroma faz.
Pri tem skuša dopolnjevati tradicijo preučevanja cerkvene zgodovine vzhodnih
Slovanov v srednjem veku, ki so jo utemeljili ruski zgodovinarji iz druge polovice
19. stoletja, denimo Makarij Bulgakov (1816–1882)1 in Jevgenij Golubinski (1834–
1912).2 Med avtoritetami sodobnejše historiografije, katerih ugotovitve so v ta
članek vključene posredno, je vredno omeniti ruskega pravnega in cerkvenega
zgodovinarja Jaroslava Ščapova (1928–2011),3 nemškega teologa in literarnega
zgodovinarja Gerharda Podskalskega (1937–2013)4 in ukrajinsko cerkveno zgodovinarko Sofijo Senik.5

2.

Zgodnje širjenje krščanstva
in bizantinsko-staroruski6 stiki

Prvi izpričani poskus prodora krščanstva na ozemlje prihodnje Kijevske Rusije je
umeščen v šestdeseta leta 9. stoletja, ko so se poraženi Varjagi7 umaknili izpod
1

Njegovo monumentalno delo je Istorija russkoj Cerkvi (Sankt Peterburg, 1883) v dvanajstih zvezkih.

2

Omenimo delo Istorija russkoj Cerkvi (Moskva, 1880–1882) v dveh zvezkih in monografijo Istorija
kanonizacii svjatyh v russkoj Cerkvi (Sergijev Posad, 1894).

3

Pomembni sta njegovi deli Vizantijskoe i južnoslavjanskoe pravovoe nasledie na Rusi v XI–XIII vv. (Moskva,
1978) in Gosudarstvo i cerkov' v Drevnej Rusi v XI–XIII vv. (Moskva, 1989).

4

Govorimo o monografiji Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus‘ (988–1237) (München,
1982).

5

Glej njeno delo A History of the Church in Ukraine I: To the End of the Thirteenth Century (Rim, 1993).

6

S poimenovanjem Stara Rusija se slovenskemu jeziku smiselno prilagaja samostalnik ženskega spola
Rus‘ (csl./rus./ukr./blr. Русь). Ime Kijevska Rusija sledi poimenovanju v mednarodni historiografiji, s
katerim se označuje prva etapa državnosti v kontekstu predmodernega fenomena Stare Rusije. Rus' po
eni strani zaobjema različne srednjeveške in zgodnje novoveške politične entitete v vzhodnoslovanskem
prostoru, po drugi strani pa obsega tudi nekdanjo etnično skupino, ki jo je mogoče imeti za nekakšno
predhodnico današnjih Rusov, Ukrajincev in Belorusov. O predmodernih identitetah med vzhodnimi
Slovani glej Plokhy 2006.

7

Varjagi so bili skupina trgovcev, vojaških najemnikov in roparjev, sestavljena pretežno iz vzhodne veje
Vikingov z ozemlja današnje Švedske. Delovali so na obširnem območju med Baltskim, Črnim in
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obzidja bizantinske prestolnice. Varjaški napad je konstantinopelskega patriarha
Fotija (858–867/877–886) spodbudil k načrtovanju misijonarske akcije v Hazarijo
in na polotok Krim, kamor je napotil učenjaka Konstantina s poznejšim meniškim
imenom Ciril. Čeprav so Hazari še dalje ostajali v družbenih vrhovih judovsko, drugače pa pogansko ljudstvo, je bizantinsko misijonarsko prizadevanje deloma zajelo tako krimske Gote kakor tudi okoliške Varjage in Slovane. Sodeč po (pretirani)
oceni patriarha Fotija v poslanici vzhodnokrščanskim hierarhom leta 867, so namreč »Rosi« postali krščansko ljudstvo. Cesar in konstantinopelski patriarh sta se
za hazarsko misijo odločila predvsem zato, da bi prek te misije čimveč izvedela o
do takrat neznanem ljudstvu, ki je živelo severno od Črnega morja oziroma zahodno od Hazarskega kanata. Omenjeno dogajanje pomeni prvi organizirani bizantinski misijonarski nastop na stepskem območju severno od Črnega morja. Začetki vzhodnoslovanskega srečevanja s krščanstvom odsevajo značilno bizantinsko
motivacijo za misijonarsko delovanje, ki je bilo večinoma bolj politične in manj ože
verske narave. Glavni cilj bizantinskega misijonarstva je bil namreč ves čas usmerjen k ohranjanju ozemeljskih pridobitev njihove lastne države oziroma miru v sosedstvu. (Fylypčuk 2013, 47; 49–58; 388; 397–401; 403; Senyk 1993, 15; 19; 21–22;
Ryčka 2013, 51–52; 57–59; Birnbaum 1993, 42)
Prvo omembo kakega na vzhodnoslovanskih tleh prebivajočega cerkvenega
hierarha je mogoče datirati v leto 886. Takrat je patriarh Fotij za kijevskega škofa
postavil meniha Mihaela. Pokristjanjenje manjšega dela staroruskih višjih slojev
in kot posledica tega prihod novih spreobrnjencev na vzhodnoslovansko ozemlje
je mogoče predpostaviti za leto 912, ko je véliki knez Oleg (882–912)8 v Konstantinopel napotil svoje odposlance, da bi bili po končanem vnovičnem plenilskem
napadu na cesarsko prestolnico navzoči pri sklenitvi mirovnega sporazuma. Diplomatsko spremstvo cesarja Leona VI. Modrega (886–912) je staroruske goste popeljalo na ogled mestnih znamenitosti, med katerimi je izstopala stolna cerkev sv.
Sofije. Vzhodnoslovanski srednjeveški letopis Pripoved o minulih letih poroča o
velikem navdušenju gostov nad lepotami mesta in o tem, da je bizantinska stran
priložnost spretno izkoristila za poduk o krščanski veri, a temu se staroruski odposlanci niso upirali. (Ostrowski 2004, 219–222) Dogodek je mogoče označiti za
prvo omembo neposredne seznanitve varjaško-slovanskih prebivalcev s porečja
Dnepra s krščansko vero in tudi za prvo omembo pokristjanjevanja v staroruskih
virih nasploh (Obolensky 1971, 188–189; Ivanov 2008, 325; Birnbaum 1993, 48–
49; Ryčka 2013, 67–68).
Začetek naslednjega obdobja zbliževanja varjaško-slovanskega prebivalstva s
krščanstvom prinaša trgovski sporazum med starorusko in bizantinsko stranjo iz
leta 944. Sporazum znotraj staroruske delegacije ločuje med dvema glavnima skuKaspijskim morjem. Varjaškega izvora je bila najstarejša staroruska vélikoknežja rodbina Rjurikovičev, ki
pa se je do sredine 10. stoletja že poslovanila (Malmenvall 2015, 176–177).
8

Véliki knez je v znanstveni literaturi ustaljeni naziv za kijevske kneze, ki jih pridevnik »véliki« ločuje od
pokrajinskih knezov. Besedno zvezo »véliki knez« je mogoče zaslediti že v glavnem viru za najzgodnejše
obdobje vzhodnoslovanske zgodovine (Pripoved o minulih letih); s tem nazivom je v smislu najvišje
avtoritete označen kijevski knez Igor (912–945) (Gorskij 2004, 119).
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pinama – omenja tako pogane kakor kristjane, to pa priča ne le o obstoju, temveč
tudi o razmahu krščanstva med višjimi sloji staroruske družbe. Kristjani so se za
izpolnjevanje sklepov sporazuma zavezali pred Bogom, pogani pa so prisegli pri
Perunu. Krščanski del delegacije je obljubo slovesno potrdil z mašnim obredom,
najprej v kijevski cerkvi sv. Elija, nato pa še v istoimenski konstantinopelski cerkvi,
ki je stala v trgovski četrti sv. Mamanda. Starorusko krščanstvo pred uradnim pokristjanjenjem je tako svojo rast znotraj večinsko še vedno poganskega okolja dolgovalo razvejanim stikom z bizantinskim cesarstvom. (Obolensky 1971, 188; Ivanov
2008, 325; Birnbaum 1993, 49–51; Senyk 1993, 29–31; Ryčka 2013, 68–69; 71–72)
Pod véliko kneginjo Olgo (945–962) se je krščanstvo v Kijevski Rusiji pospešeno
utrjevalo. Njena odločitev za krst v Konstantinoplu leta 946 ali 957, naraščanje
števila krščencev med kijevsko aristokracijo, ki je v tem času že postala večinsko
krščanska, in Olgini načrti o vzpostavitvi svoje lastne staroruske cerkvene mreže
– vse to priča o postopnem izpodrivanju poganskih kultov na vzhodnoslovanskih
tleh. Olgina osebna odločitev za krščanstvo resda ni prerasla v uradno pokristjanjenje ozemlja, nad katerim je vladala, a je kljub vsemu postavila temelje, na katerih je lahko gradil njen vnuk Vladimir Svjatoslavič (980–1015), ki je leta 988/989
vzhodno krščanstvo določil za državno vero. (Ivanov 2008, 325–326; Birnbaum
1993, 53–55; Senyk 1993, 33–35; Ryčka 2013, 73) Delni uspeh diplomatske misije
v Konstantinoplu, med katero se je dala kneginja krstiti, in želja po vzpostavitvi
staroruske cerkvene mreže sta Olgo spodbudila k začasni spremembi zunanjepolitične usmeritve. Leta 959 se je namreč obrnila na nemškega in italijanskega kralja Otona I., od leta 962 tudi cesarja Svetega rimskega imperija. Poslala mu je svojo delegacijo in ga prosila za škofa, ki bi ga kralj napotil na vzhodnoslovansko ozemlje, da bi na njem organizacijsko utrdil tamkajšnje krščanstvo. Sama se je v prošnji označila s krstnim imenom Helena (»Elena regina«). (Litavrin 2000, 206; Obolensky 1983, 158–160; 171; Fylypčuk 2013, 414) Nemško-italijanski kralj se je na
Olgino prošnjo odzval in leta 961 v Staro Rusijo za škofa poslal meniha Adalberta,
člana samostana sv. Maksimina v Trierju. Ker se je Adalbert že kmalu po prihodu
na starorusko ozemlje zbal za svoje lastno življenje, je bil prisiljen pobegniti na
Nemško. Med Olgo in Otonom je namreč že na samem začetku nastal nesporazum, saj si je vladarica predstavljala, da bo dobila samostojnega škofa, ki bo vzpostavil samostojno starorusko metropolijo. V resnici pa je k njej prispel pomožni
misijonarski škof, ki je bil podrejen škofiji v Trierju in papežu, to pa za kijevsko stran
ni bilo sprejemljivo. Kljub neuspehu takratne staroruske verske politike, ki svojih
ciljev ni dosegla niti s pomočjo Bizanca niti ob podpori rimsko-nemškega cesarstva,
v danem kontekstu neizpodbitno ostaja troje: da je Olga postala kristjanka, da je
spodbujala širjenje nove vere med višjimi sloji in da je Kijevsko Rusijo še izraziteje pridružila razvejanim mednarodnim političnim tokovom, vključno z evropskim
Zahodom. (Levčenko 1956, 228–229; 233–235; Vernadsky 1973, 41; Fylypčuk
2013, 414–415; Senyk 1993, 42–46; Ryčka 2013, 76–77)
V zgodnjem obdobju Vladimirjeve vladavine se je vedno bolj izrisovala razlika
med vse bolj krščanskim Kijevom oziroma vzhodnoslovanskim jugom in še vedno
izrazito poganskim Novgorodom oziroma severom, od koder je véliki knez ob na-
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jemanju novih skandinavskih poganskih vojščakov črpal vojaško moč. Za poznavanje nadaljnjega obstoja krščanskih skupnosti je bistven prvi izpričani primer mučeništva na ozemlju Kijevske Rusije, ki se je v skladu s Pripovedjo zgodil leta 983.
Takrat je do krščanstva sovražno razpoložena množica ubila dva Varjaga – očeta
in sina, ki ju je mogoče imeti za prva staroruska svetnika. Kot prva lahko veljata
glede na čas svojega življenja, ne pa tudi glede na leto kanonizacije, ki ni znano.
Ubita sta bila v okviru žrtvovanja za pomiritev jeze bogov, domnevno razjarjenih
zaradi »vdiranja« krščanstva v njihov duhovni svet. Upoštevajoč trgovske, diplomatske in vojaške povezave med Bizancem in Staro Rusijo, se lahko za nadvse pomenljivo izkaže neka podrobnost iz odlomka Pripovedi, ki poroča o omenjenem
dogodku. (Ostrowski 2004, 598–606) V njem je izpostavljeno dejstvo, da je oče,
po poznejšem hagiografskem izročilu imenovan Fjodor, krščanstvo sprejel prav
med bivanjem na ozemlju Bizantinskega cesarstva, verjetno med opravljanjem
službe vojaškega najemnika, nato pa je novo vero posredoval svojemu sinu, po
poznejšem hagiografskem izročilu imenovanemu Janez. Njun kult se je sicer že ob
koncu 11. stoletju umaknil čaščenju knežjih bratov Borisa in Gleba ter meniha Teodozija Pečerskega. (Shepard 2006, 64–65; Gorskij 2004, 125–126; Birnbaum 1993,
43; Ryčka 2013, 79) Mučeništvo obeh Varjagov, Fjodorja in Janeza, jasno potrjuje
splošno značilnost prvega obdobja širjenja krščanstva na ozemlje Kijevske Rusije,
ki je potekalo v odvisnosti od bizantinsko-staroruskih stikov.

3.

Cerkvena organizacija od Vladimirja Svjatoslaviča do
začetka 12. stoletja

Uradnega sprejetja bizantinske različice vzhodnega krščanstva ni mogoče dojemati v smislu nenadne spremembe družbeno-kulturne paradigme, saj je bil to postopen, več stoletij trajajoč proces. Preden je krščanstvo preželo celotno vzhodnoslovansko družbo, je v prvem stoletju po Vladimirjevi odločitvi na večino prebivalstva neposredno vplivalo le z rušenjem poganskih svetišč. Uvedba krščanstva kot
državne vere je pomenila zgolj deklarativno spremembo družbenih norm in začetek od oblasti potrjenega misijonarjenja med ljudskimi množicami, katerega pomenljiv začetek je mogoče prepoznati v onečaščenju Perunovega lesenega kipa,
ki ga je dvanajst mož na Vladimirjev ukaz odvleklo iz glavnega mesta, ga odvrglo
v Dneper in tako opravilo simbolni »pokop« poganske preteklosti po zgledu starozaveznega uničenja malikov v dolini potoka Cedrona pri Jeruzalemu (prim. 1 Kr
15,9–15; 2 Kr 23,1–20). Glavni posledici uradnega pokristjanjenja sta bili uveljavljanje nove vere »z vrha navzdol« – sprejetje krščanstva je v svetnem oziru pomenilo izraz pokornosti vélikemu knezu – in poenotenje vzhodnoslovanskih plemen na podlagi skupnega kulturnega okvira. Obstoj tega okvira je omogočala
zlasti prepredenost cerkvene mreže, ki je s poznejšo kijevsko metropolijo in s
cerkvenoslovanskim liturgičnim jezikom zaobjela celotno prebivalstvo pod oblastjo vélikoknežje rodbine Rjurikovičev. (Levčenko 1956, 336; Shepard 2006, 67;
Gorskij 2004, 126–127) Krščanstvo se pod Vladimirjevo vladavino še ni razširilo
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po celotnem ozemlju Kijevske Rusije. Vplivno je bilo zgolj v prometno najbolj razvitem pasu od spodnjega Dnepra prek Kijeva do dela severnih pokrajin, ki so se
končale v Novgorodu. To je bilo območje, kjer so se stekale različne trgovske poti
in kjer je bila nova vera zaradi pogostih stikov z Bizancem navzoča že pred uradnim
pokristjanjenjem. Zasledovanje načina pokopavanja mrtvih omogoča sklep, da so
se nove verske prakse z juga Kijevske Rusije širile proti severu in iz večjih naselbin
na podeželje. Pokop trupla v leseni krsti in ne poganski običaj sežiga, nobenih v
grobu zakopanih dragocenosti in obrnjenost mrtvečevega obraza proti vzhodu, to
je v južnih predelih staroruskega ozemlja začelo prevladovati že v prvi polovici 11.
stoletja, medtem ko so poganske pogrebne navade na severu povečini usahnile
šele sredi 12. stoletja. (Franklin, Shepard 1996, 174–175; Shepard 2006, 69; Ryčka 2013, 47–48)
Drugače od sosednjih Poljske, Češke in Švedske je pokristjanjevanje v Kijevski
Rusiji potekalo mirno. Pri tem je odločilno vlogo odigralo splošno uveljavljeno
spoštovanje volje vélikega kneza,9 saj je bil pobudnik pokristjanjevanja domači
vladar, to pa je pomenilo, da širjenje nove vere ni bilo posledica kake tuje osvojitve. Krščanstvo za vzhodnoslovanski prostor navsezadnje ni pomenilo popolne
novosti, saj je bilo zlasti med višjimi sloji navzoče že pred koncem 10. stoletja.
Širjenje krščanstva sta dodatno spodbujali slovanska liturgija in navzočnost slovansko govorečih duhovnikov. To je hitro vzbudilo pozornost množic, obenem pa
v razmeroma kratkem času omogočilo rast števila domačih duhovnikov. Vzpostavljajoči se vrednostni sistem je v prvi vrsti omogočil utrditev Vladimirjevega položaja in kot posledica tega tudi legitimacijo vladavine rodbine Rjurikovičev. Versko
življenje je bilo od uradnega pokristjanjenja dalje trdno vključeno v politični sistem
Kijevske Rusije. Cerkev je z vidika svetne oblasti služila ustvarjanju na temelju krščanske identitete poenotene družbe oziroma podpirala veljavni družbeni red.
Soodvisnost med svetno in cerkveno oblastjo se je najočitneje kazala na finančnem področju, saj je staroruska Cerkev vse do začetka 12. stoletja večinoma živela na račun knežjih darov. Tovrstno soodvisnost je dodatno potrjevala udeležba
knezov na škofovskih sinodah, ki so se največ ukvarjale s cerkvenoupravnimi in z
moralno-disciplinskimi vprašanji. (Franklin, Shepard 1996, 225; Podskal'ski 1996,
61; 64–65; 72; Shchapov 1993, 1–2) Od tod je mogoče izpeljati sklep, da je bila
tesna povezanost med Cerkvijo, državo in družbo ena najizrazitejših značilnosti
kijevskega obdobja srednjeveške zgodovine vzhodnih Slovanov.
Začetek naslednjega obdobja uveljavljanja krščanstva pomeni leto 1036, ko je
Vladimirjev sin Jaroslav Modri (1019–1054) po smrti brata Mstislava prevzel oblast
nad celotno Kijevsko Rusijo. Jaroslavu se je z Bizantinci očitno uspelo dogovoriti o
ustanovitvi kijevske metropolije. Najpozneje leta 1039 je konstantinopelski patriarh
Aleksij I. v Kijev poslal Teopempta, prvega v staroruskih virih omenjenega metropolita (Ostrowski 2004, 1214–1215), odgovornega za celotno Cerkev na območju
Kijevske Rusije. Od takrat dalje Stara Rusija v cerkvenoupravnem smislu zanesljivo
9

Govorimo o poganski prvini strahospoštovanja do oblastnikov – kijevski knez je bil poglavar poglavarjev
vseh plemen oziroma njihov združevalec.
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ni veljala več za misijonsko ozemlje, temveč za sestavni del konstantinopelske Cerkve, ki je bila zadolžena za potrjevanje vsakokratnega kijevskega metropolita iz vrst
klerikov grškega ali vzhodnoslovanskega izvora; poprej so ga izbrali staroruski škofje, neredko tudi pod vplivom vélikega kneza. (Vernadsky 1973, 79–80; Obolensky
1994, 109–110; 138–145; Senyk 1993, 83–84; Shchapov 1993, 25) Za konstantinopelski patriarhat je imela kijevska metropolija neprecenljiv pomen, saj je bila po
ozemeljskem obsegu daleč največja, v gmotnem oziru pa najbolj dobičkonosna.
Konstantinopelski patriarh je namreč v skladu z ustaljeno navado ob postavitvi novega metropolita od kijevske metropolije prejel bogate darove. Glavna razlika na
področju praktičnega delovanja med bizantinskimi in staroruskimi škofi je bila v
tem, da so morali staroruski pokrivati bistveno obsežnejše ozemlje od bizantinskih10
in jih je bilo zato glede na ozemeljski obseg sorazmerno malo, vsi pa so bili združeni v eno (»vsedržavno«) metropolijo s središčem v glavnem mestu takratne staroruske politične tvorbe. Kijevsko metropolijo je ob koncu 11. stoletja sestavljalo
osem škofijskih sedežev: Novgorod, Belgorod, Černigov, Polock, Vladimir, Perejaslav,
Suzdalj in Turov. Ustanavljanje novih škofij ali ukinjanje starejših po ustaljeni bizantinski cerkveni praksi ni sodilo pod patriarhovo pristojnost, temveč pod pristojnost
posameznih metropolitov, tukaj so bili to kijevski metropoliti, ki so se pri tem ozirali na knežje interese in tako sedeže škofij postavljali v že uveljavljenih pokrajinskih
središčih, obseg škofij pa so navadno prilagajali območju posameznega kneza. Skladnost škofijskega ozemlja z območji pokrajinskih knezov je nosilcem cerkvene in
svetne oblasti prinašala dvojno medsebojno dopolnjujočo se korist: po eni strani
je knezom povečevala politični prestiž, saj je bil v njihovih pokrajinskih prestolnicah
sedež škofije, po drugi strani pa je Cerkvi pomenila večjo prepredenost cerkvenih
struktur, ki so krepile njen idejni vpliv v staroruski družbi. Najstarejša in po geografski razprostranjenosti največja je bila novgorodska škofija. Le trije škofijski sedeži
– Novgorod na severu, Suzdalj na vzhodu in Polock na zahodu – so ležali zunaj porečja Dnepra. Tudi to dejstvo odseva že omenjeno značilnost izrazitejše navzočnosti krščanstva v južnih predelih Kijevske Rusije. Postopnemu širjenju krščanstva
zunaj osrednjega porečja Dnepra se je pridruževalo naraščanje števila škofov vzhodnoslovanskega izvora: konec 11. stoletja so pomenili polovico vseh hierarhov.
Nekaterim kijevskim metropolitom so bili podeljeni častni nazivi, značilni za člane
patriarhovega dvora oziroma njegove svetovalce, to pa priča o dejstvu, da so kijevski metropoliti občasno pripadali ozkemu krogu najvplivnejših odločevalcev verske
politike konstantinopelskega patriarhata. Te nazive – denimo sinkelos in protoproedros – je mogoče razbrati iz njihovih pečatov, ki jih obenem krasi osebni patriarhov
emblem. Za 11. stoletje sta znana dva tovrstna »dvorna« kijevskega metropolita:
Efrajim (1054/1055–pribl. 1065) in Jurij (1068–1076). (Shchapov 1993, 35–40; 54–
55; 196; 199–200; Levčenko 1956, 450–451; Shepard 2006, 69; Franklin 2006, 93–
94; Nazarenko 2009, 173; 178; Podskal'ski 1996, 53–54; 59; Senyk 1993, 131–137)
Vpliv Bizanca, ki je najdolgoročneje vplival na podobo verskega življenja v Stari
Rusiji, je zadeval meništvo. Od konca 9. stoletja so znotraj vzhodnokrščanskega
10

Sredi 11. stoletja je bilo pod okriljem Konstantinopla okrog osemdeset metropolij in več sto škofij. V
bizantinskem cesarstvu je skoraj vsako mesto z bližnjo okolico sestavljalo svojo lastno škofijo.
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sveta obstajale tri vrste meništva: samotarsko, mešano samotarsko-skupnostno (v
samostanih, imenovanih lavre) in skupnostno oziroma kenobitsko. Kenobitsko meništvo, ki je bilo v Bizancu najštevilčnejše, je izšlo iz načel sv. Teodorja Studita (759–
826), predstojnika samostana Studion v Konstantinoplu. (Franklin 2006, 94–96;
Pasini 2011, 27; Ryčka 2013, 149) Posebnost ustanavljanja samostanov na vzhodnoslovanskih tleh je bila v tem, da večina od njih – drugače od Bizanca – ni bila
postavljena na samotnih krajih, temveč v bližini mest ali v mestnih naselbinah samih. Do začetka 13. stoletja je bilo v Kijevski Rusiji okrog tristo samostanov, v katerih je živelo približno petnajst tisoč menihov. Tretjina vseh samostanov je ležala
na najgosteje poseljenem in obenem najhitreje pokristjanjenem območju, to je v
osrednjem porečju Dnepra. Njihovi člani so prihajali iz vseh družbenih slojev, njihovi ustanovitelji in glavni finančni podporniki pa so bili navadno véliki ali pokrajinski knezi, nosilci svetne oblasti, to pa pričuje o razhajanju z bizantinsko prakso,
v skladu s katero je samostane največkrat ustanavljala Cerkev sama. (Franklin 2006,
94–97; Podskal'ski 1996, 89; Ryčka 2013, 146–147; 160–161; Shchapov 1993, 154;
156) Za utemeljitelja meništva na staroruskem ozemlju je mogoče označiti meniha
na gori Atos, sv. Antonija, ki ga je tamkajšnji predstojnik poslal domov, da bi začel
zbirati menihe v domačem okolju. Pod njegovim vodstvom so se prvi staroruski
menihi naselili v podzemnih rovih nad Dneprom južno od Kijeva in se ravnali po
puščavniškem načinu življenja. Na istem mestu je njegov naslednik, sv. Teodozij
Pečerski, dal zgraditi pravi samostanski kompleks oziroma lavro in opustil pred tem
izključno puščavniški način življenja. Sredi 11. stoletja je Teodozij del svojih menihov poslal v Konstantinopel po studitski pravilnik, za katerega je želel, da postane
organizacijski temelj nove lavre. Vsi staroruski samostani so v naslednjih desetletjih
delovali po zgledu Teodozijeve Kijevsko-pečerske lavre oziroma v skladu s studitskim pravilnikom, ki ga je Teodozij prilagodil z vključitvijo nekaterih samotarskih
prvin. Ob tem je vredno upoštevati dejstvo, da je Kijevsko-pečerska lavra izjemoma
nastala na meniško in ne vélikoknežjo pobudo. Kijevsko-pečerska lavra je v naslednjih desetletjih postala glavno romarsko središče na obsežnem območju med
Baltikom in Kaspijskim jezerom. Iz vrst njenih menihov je izšel največji delež domačih (vzhodnoslovanskih) škofov v Kijevski Rusiji. (Franklin 2006, 96–97; Pasini 2011,
28–31; Podskal'ski 1996, 84–85; 87; 89–90; 92; Senyk 1993, 146–148; Ryčka 2013,
148; 150–151; 154; Nazarenko 2009, 198) Kljub hitremu razvoju in ugledu Kijevsko-pečerske lavre je prva znana staroruska samostana ustanovil Jaroslav Modri. To
sta bila samostan sv. Georgija/Jurija in samostan sv. Irene, ki ju Pripoved prvič omenja v poročilu za leto 1037. Zgrajena sta bila v središču Kijeva, posvečena pa sta bila
nebeškim zavetnikom Jaroslava (krstno Georgija) in njegove žene Ingegerd (krstno
Irene). (Podskal'ski 1996, 86–87; Ryčka 2013, 145–146; Shchapov 1993, 155)

4.

Pravno-ekonomski položaj staroruske Cerkve

V Kijevski Rusiji je bistvo odnosa med Cerkvijo in svetno oblastjo zadevalo njuno
tesno sodelovanje pri vzpostavljanju poenotene krščanske družbe. To se je najiz-
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raziteje kazalo v delitvi sodnih pristojnosti11 in v »državnem« zagotavljanju za Cerkev dragocenih gmotnih sredstev, vendar pa je to do začetka 12. stoletja povzročalo njeno odvisnost od nosilcev svetne oblasti. (Feldbrugge 2009, 120–121; 243–
245; Ščapov 1971, 74) Dejavnost Cerkve kot pomembne versko-družbene institucije se je v obdobju Kijevske Rusije delila na šest temeljnih smeri. Prva smer je
zaobjemala liturgijo in podeljevanje zakramentov. Druga smer je obsegala dejavnosti, povezane s cerkveno upravo na čelu s kijevskim metropolitom in s posameznimi škofijskimi središči. Tretja smer je bila v zvezi s kulturo, denimo z ustvarjanjem krščanske literature in s skrbjo za šolstvo in za umetnost. Četrta smer je
gojila različne dobrodelne pobude – deljenje hrane in miloščine, gradnjo bolnišnic
in sirotišnic ipd. – in obenem sooblikovala gospodarsko življenje z obvladovanjem
svojih lastnih zemljiških posesti. Peta smer je zadevala pravne pristojnosti Cerkve,
tako v odnosu do posebne družbene skupine, imenovane cerkveni ljudje, kakor
tudi glede javne in družinske morale. Šesta smer pa je veljala političnim funkcijam
Cerkve, denimo posredovanju med sprtimi knezi in navzočnosti pri sklepanju sporazumov. (Schcapov 1993, 2–3; 5; 13–14; 210–211)
Bistvena razlika med »latinsko« in bizantinsko Cerkvijo na eni strani in starorusko na drugi je bila v tem, da sta prvi dve upravljali številna škofijska in samostanska posestva, ki so jima pomenila glavni vir dohodka in kot posledica tega sestavljala materialno podlago za uresničevanje kulturnega in dobrodelnega udejstvovanja. Staroruski cerkveni organizem pa je bil do začetka 12. stoletja odvisen od
prispevkov iz knežjih zakladnic in od dohodkov, pridobljenih z izvajanjem sodne
oblasti. (Levčenko 1956, 450; Feldbrugge 2009, 243–245; Fedotov 1965, 400–401)
Pod izključno cerkveno jurisdikcijo oziroma imuniteto pred svetnimi avtoritetami
je na staroruskih tleh sodila posebna družbena skupina po imenu cerkveni ljudje,
ki so jo sestavljali pripadniki duhovščine skupaj z meništvom, z liturgičnimi pomočniki in s preostalimi delavci v cerkvenih ustanovah in romarji. Tej kategoriji so
se od začetka 12. stoletja – vzporedno s krepljenjem ekonomske samostojnosti
Cerkve – pridruževali odvisni kmetje, prebivajoči na cerkvenih posestvih. (Vernadsky 1973, 151–152; Fedotov 1965, 401; Feldbrugge 2009, 84; Shchapov 1993,
111–112; 117; Senyk 1993, 124–125; Ryčka 2013, 101–102)
V Kijevski Rusiji je cerkvena oblast po bizantinskem zgledu poleg jurisdikcije nad
cerkvenimi ljudmi nadzorovala moralno življenje celotnega prebivalstva: uravnavala je spolne prakse, poročne in pogrebne običaje ipd.12 Tako je Cerkev na pobudo svetne oblasti posegla v tiste javno izražene vidike zasebnega življenja, s katerimi se knežja (»državna«) zakonodaja ni ukvarjala, saj so pred pokristjanjenjem
sodili v domeno partikularno organiziranih vaških, plemenskih ali mestnih skupnosti. Pristojnost nad moralnim življenjem je Cerkvi svetna oblast prepustila zato, da
bi prispevala k ponotranjenju krščanstva v različnih družbenih plasteh in kot posledica tega k čim hitrejšemu kulturnemu poenotenju celotnega staroruskega oze11

Svetna zakonodaja, zaobjeta v več redakcijah Ruske pravde, se je večinoma ukvarjala z zagotavljanjem
varnosti, medtem ko so bila škofijska sodišča odgovorna predvsem za notranje cerkvene zadeve in za
družinsko moralo.

12

Denimo: preprečevanje prisilnih porok, ugrabitev neveste, dvoženstva ali razveze brez krivdnega razloga.
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mlja. Kdor se je prekršil zoper zakonsko zvestobo, zoper spoštovanje svetnikov in
zoper priznavanje čudežev ali je še dalje izvajal poganske obrede in imel do duhovščine žaljiv odnos, je moral škofu kot glavnemu sodniku na nekem določenem
cerkvenem ozemlju plačati globo. Moralne omejitve in kazni so temeljile na bizantinskem cerkvenem pravu, ki ga je povzemala zbirka določil z naslovom Nomokanon štirinajstih poglavij, v slovanskem kulturnem okolju znana kot Kormča (knjiga), to je »Knjiga krepčilnih podukov«.13 Kljub splošnemu zgledovanju po Nomokanonu staroruski cerkveni pravni red v nasprotju z bizantinskim za različne moralne prestopke ni predvideval duhovnih kazni – denimo postenja, prepovedi udeleževanja liturgije in prejemanja zakramentov –, temveč je zahteval denarne kazni,
podobne tistim iz svetnega knežjega prava. Poseben pravni kodeks, v znanstveni
literaturi poimenovan Zakonik Jaroslava, je morda že sredi 11. stoletja določil obseg cerkvene sodne oblasti in Cerkev oproščal vseh dajatev. Skupaj s poznejšimi
redakcijami se resda opira na standardni bizantinski Nomokanon, vendar ob tem
vsakokratnega vélikega kneza obvezuje, naj desetino svojih letnih dohodkov oddaja cerkvi presvete Bogorodice v Kijevu – od tod naj bi se pridobljena sredstva
razporejala za preživljanje duhovščine in za pomoč revežem. Cerkvene desetine
namreč bizantinsko pravo ni poznalo, poznal pa jo je zahodnokrščanski svet14 in
jo utemeljeval s spoštovanjem Mojzesovih starozaveznih določil (prim. 4 Mz 18,
8–32). Tovrstna podobnost dopušča predvidevanje, da se je Vladimir pri uvedbi
desetine zgledoval po »latinskem« Zahodu, najverjetneje po sosednji Poljski, ki je
Cerkev v prvem stoletju po uradnem pokristjanjenju leta 966 podpirala iz kraljeve
zakladnice. (Podskal'ski 1996, 64; Senyk 1993, 176; 301; Ryčka 2013, 104–105;
Shchapov 1993, 97–99) Poleg določanja moralnih norm in zaslug pri oblikovanju
pisne kulture je bila Cerkev v staroruski družbi pomembna kot ustanova z vplivnimi svetovalci iz vrst visoke duhovščine. Ti svetovalci so evangeljske ideale poskušali združevati s svetnimi koristmi knezov, zlasti po smrti Jaroslava Modrega pa so
si prizadevali za slogo med člani vladajoče rodbine Rjurikovičev – to je bilo nujno
za ohranjanje ozemeljske skladnosti oziroma pokritosti enotne kijevske metropolije z vsemi staroruskimi kneževinami. (Shchapov 1993, 13–14; 93–95; 97; 110;
112–113; 122; 124; Franklin 2006, 86; Feldbrugge 2009, 78; 89–91; Senyk 1993,
169–173; Ryčka 2013, 102–103)
Staroruska Cerkev kijevskega obdobja je svoja gmotna sredstva zgoščevala po
škofijskih sedežih, od koder so se razporejala vse do podeželskih duhovnikov. Cerkveni prihodki so izvirali predvsem iz desetine letnega dohodka vélikega kneza in
iz desetine letnega dohodka pokrajinskih knezov. Desetina ni nikoli pomenila splošno obvezujoče dajatve, ki bi od vsakega posameznega prebivalca zahtevala plačilo v vrednosti nekega določenega deleža njegovega premoženja, temveč je bila
vselej v domeni vrhovne svetne oblasti, ki je Cerkev podpirala iz svojih lastnih
13

Redakcija Nomokanona, na katero se je sklicevala staroruska duhovščina, se je v Bizancu uveljavila konec
9. stoletja.

14

Pravni mehanizem desetine na Zahodu ni bil razumljen v smislu centraliziranih dajatev Cerkvi, ki bi jih
zagotavljali pokrajinski ali državni vladarji, temveč v individualnem smislu kot obvezna dajatev vsakega
prebivalca.
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sredstev. Praksa podeljevanja desetine je Cerkvi zagotavljala glavni finančni vir do
začetka 12. stoletja, ko so njeni prihodki postajali vse bolj raznoliki in odvisni od
specifičnih pokrajinskih dejavnikov. Cerkev se je oskrbovala tudi iz svojih lastnih
nepremičnin, ki pa so jih večinoma priskrbeli knezi. Ti knezi so kijevskemu metropolitu, škofom in samostanom nemalokrat podarjali zemljišča, vasi in dele mest;
tovrstne nepremičnine so sicer cerkveno ekonomijo začele pomembneje oblikovati šele od konca 11. stoletja dalje, sprva v okviru samostanov, sredi 12. stoletja
pa tudi znotraj škofij. Splošna krepitev ekonomske samostojnosti Cerkve se je dogajala vzporedno z drobljenjem staroruskih kneževin in kot posledica tega s krhanjem enotnosti svetne oblasti. Ker so staroruski knezi v negotovih notranjepolitičnih razmerah Cerkev vse bolj dojemali kot moralno avtoriteto oziroma posrednico med sprtimi stranmi, so ji v zahvalo za opravljeno delo in za spodbudo za
nadaljnjo pomoč poklanjali bogate darove (zlasti zemljišča) in tako zmanjševali
njeno dotakratno ekonomsko nesamostojnost. Gmotno preskrbljena, ekonomsko
vse bolj samostojna in družbeno močna Cerkev je do sredine 12. stoletja postala
osrednja oblikovalka in ohranjevalka zavesti o enotnosti krščanske Kijevske Rusije.
(Franklin, Shepard 1996, 230–232; Feldbrugge 2009, 84–85; Shchapov 1993, 87;
89–91; 99–100; Podskal'ski 1996, 63; 65–66; Senyk 1993, 149–150; 178–181; 217–
225; Ryčka 2013, 103–104)

5.

Sklep

Prodiranje in uveljavljanje krščanstva na ozemlju vzhodnih Slovanov med koncem
9. in sredino 12. stoletja ni potekalo spontano ali naključno, temveč strukturno,
to je, v obliki raznovrstnega sodelovanja med cerkvenimi ustanovami in svetno
oblastjo. Zgodovino Cerkve v obravnavanem času in prostoru je smiselno razdeliti na tri obdobja oziroma faze. Prvo obdobje (med koncem 9. in koncem 10. stoletja) zadeva odvisnost širjenja krščanstva od bizantinsko-staroruskih trgovskih,
diplomatskih in vojaških stikov pred uradnim pokristjanjenjem. Drugo obdobje
(med koncem 10. in koncem 11. stoletja) obsega ključno vlogo svetnih oblastnikov,
odgovornih za financiranje cerkvene organizacije in za uravnavanje zgodnjega cerkvenega prava neposredno po uradnem pokristjanjenju; tretje obdobje (od konca
11. do sredine 12. stoletja) vzpon družbeno vse bolj samostojne Cerkve, ki se je
bila zmožna vzdrževati tudi iz svojih lastnih dohodkov in je pridobila velik pomen
pri ohranjanju zavesti o obstoju enotne Kijevske Rusije. Čeprav je bila vzhodna
veja krščanstva kot uradna vera Kijevske Rusije sprejeta šele ob koncu 10. stoletja
pod vélikim knezom Vladimirjem Svjatoslavičem, so bili sledovi cerkvene organizacije na obsežnem vzhodnoslovanskem ozemlju navzoči že dobro stoletje predtem. Uradno pokristjanjenje se je tako oprlo na obstoječe strukture, ki so se odločilno okrepile in po celotni staroruski državni tvorbi razširile do sredine 12. stoletja. V tem času je Cerkev postala najvplivnejša usmerjevalka družbenega življenja – delovala je kot vezno tkivo med verskim naukom in njegovimi moralnimi
zapovedmi, knežjo oblastjo, etnično identiteto in novo pisno kulturo.
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