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РЕЛИГИОЗНО МНОГООБРАЗИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ В ЕСТОНИЯ 

 

Д-р Лийна Килемит  

Богословски институт към Естонската евангелска лутеранска църква 

Въведение 

Настоящият труд прави кратък преглед на религиозното и културно многообразие в Естония. 

Статията предлага разпределение на естонското население по етнически и религиозни групи. 

Направен е анализ отношението към религията, което е различно при основните религиозни 

вероизповедания. Частично са представени предизвикателствата, свързани с културното и 

религиозно многообразие в страната. Трябва също да се отбележи, че освен относително 

високата степен на етническо и религиозно многообразие в Естония, се наблюдава висока 

степен на сътрудничество и взаимодействие между различните религиозни организации. По 

такъв начин естонският опит, представен в този сборник, може да представлява интерес за 

други държави и международни партньори. Също така се надяваме този задълбочен анализ да 

подпомогне за по-доброто разбиране на втората статия, представена тук, анализираща 

религиозното образование. 

Източници на информация, използвани в тази статия, са предимно данните от преброяванията 

на населенито, извършени от Естонския статистически институт и социологическото 

проучване на религиите „Върху живота, религията и религиозния живот“ на Естонския съвет 

на църквите. Това проучване се прави веднъж на всеки пет години. Извадката е с голям обем 

и по този начин предоставя разширени данни относно религиозните и идеологическите гледни 

точки на местното население. Естонският съвет на църквите ще бъде подробно представен на 

по-късен етап в настоящата статия. Засега ще споменем, че той е независима и доброволческа 

асоциация на християнските църкви и изповедания, чиято цел е да допринася за духовното 

развитие на обществото въз основа на християнските принципи 1 . Той представлява 

християнските църкви в тяхната връзка с държавата и допринася за икуменическото 

сътрудничество между различните изповедания.  

Етническо разпределение на населението в Естония. 

Съгласно данните от последното преброяване през 2011 г., естонците представляват 69,72 % 

от населението на страната2. Това означава, че почти 30% населението на Естония се състои от 

представители на други етнически групи, като най-многобройни сред тях са славянските 

 
1 Уебсайт на Естонския съвет на църквите. http://www.ekn.ee/english.php, 02.08.2021. 
2 Wikipedia. https://et.wikipedia.Org/wiki/Eesti_rahvastik#Rahvuslik_koostis, 02.08.2021. 

http://www.ekn.ee/english.php
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етнически групи: руснаци, украинци, беларуси. Руснаците са най-голямата етническа група, 

която представлява 25,2 % от населението на Естония3. Освен славяните, в Естония има и 

други етнически групи, включващи фини (0,59 %), татари (0,15 %), евреи (0,15 %), латвийци 

(0,14 %), литовци (0,13 %) и поляци (0,13 %)4.   

Eтническата композиция на Естония се променя значително през ХХ век. Преди Втората 

световна война, страната е предимно монотеистична – 88 % от населението са естонци.5 

В резултат от войната, бежанските вълни, депортациите и имиграцията по време на съветската 

окупация делът на естонците намалява значително, а делът на славянските имигранти от изток 

се увеличава. Съставът на малцинствата също се променя – докато преди Втората световна 

война основните малцинства са руснаци, германци и шведи, след войната германците и 

шведите напускат Естония, като са заменени от славянски (главно руски) имигранти от 

бившия Съветски съюз6. Днес много бивши индустриални зони и по-големи градове в страната 

са заселени с голям брой руснаци, като в някои градове в североизточна Естония естонците 

дори са малцинство. 

Отварянето на ХI-ви век към Европа и всъщност към останалата част от света вероятно 

допълнително ще диверсифицира етническия състав на естонското население. В момента в 

Естония има около 200 националности. Разбира се, някои от тях са представени само от 

няколко души7. Основните малцинства са се запазили. Това са предимно славяни, с нарастващ 

дял на украинците8. Въпреки това нараства броят на хората от азиатски и африкански произход, 

например, такива, които са дошли тук за работа или обучение. В бъдеще е вероятно 

увеличаването на дела на населението с чуждeстранен произход, което ще постави страната 

ни пред предизвикателството да се справя с религиозното и културно разнообразие в по-широк 

смисъл. Това важи и за църквите, и за религиозното образование. 

Разпределение на естонското население по религиозна принадлежност. 

По традиция естонците са предимно лутерани. Сред малцинствата тук славяните са основно 

православни; немците, фините и латвийците са предимно лутерани;  поляците и литовците са 

католици; татарите са мюсюлмани;  евреите са юдеи. Естонците, които живеят в някои райони 

на Естония, като Сетомаа в югоизточния край на страната, крайбрежните райони на окръг 

Пярну и остров Кихну, в миналото са били православни. Днес религиозният пейзаж е по-

 
3 Пос.съч. 
4 Пос.съч. 
5 Интернет страница на Естонския статистически институт, https://vana.stat.ee/60202, 04.08.2021.  
6 Tiit, Ene-Margit. Which nationalities live in Estonia? https://www.stat.ee/et/uudised/millised-rahvused-elavad-eestis, 02.08.2021. 
7 Пос.съч. 
8 Пос.съч. 

http://www.stat.ee/et/uudised/millised-rahvused-elavad-eestis,
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разнообразен, тъй като по-голямата част от населението не изповядва никаква религия. 

Резулати от международни сравнителни проучвания, в това число „Европейското изследване 

на ценностите“ показват, че естонското население и по-специално естонците са с едно от най-

високите нива на отдалечаване от традиционното християнство в Европа9. 

По време на преброяванията от 2000 г. и 2011 г. на Естонския статистически институт беше за 

пръв път възможно да се задават въпроси относно религиозното самоопределение на хората 

след прекъсване от 66 години10. Това би било немислимо при преброяванията от съветската 

епоха, тъй като всичко, свързано с религията, беше изключено или стигматизирано от 

обществената сфера. Въпреки че включването само на два въпроса за религията при едно 

преброяване е до известна степен недостатъчно в сравнение със социологическите проучвания 

на религията, предимството на преброяванията е, че те представляват широкомащабен набор 

от данни, който позволява да се получи информация за по-малки религиозни и етнически 

групи, които не са включени в извадката на проучването. Това е голямото предимство на 

преброяванията. 

Преброяванията включваха два въпроса – първият, дали респондентът изповядва определена 

религия11 и вторият въпрос – за уточняване на религията12. Какъв е броят на населението по 

степен на религиозна принадлежност през 2000 г. и 2011 г. и какво се променя за 10 години? 

През 2000 г. 29,2% от населението на Естония се самоопределя като принадлежащо към 

определена религия. Сред останалите има хора, които се считат за безразлични към религията 

(34,1%), атеисти (6,1%), такива, които отказват да отговорят на този въпрос (8%) и такива, 

които не могат да отговорят (14,6%) или които просто не са отговорили на този 

незадължителен въпрос (8%)13. 

Най-разпространената религия през 2000 г. е лутеранството, което се изповядва от 13,6% от 

населението. На второ място е православното християнство с 12,8% от населението. През този 

период това са най-големите деноминации. Те са следвани от баптизма, римокатолицизма, 

петдесятничеството, старостилците, адвентизма, методизма и множество малки християнски 

изповедания, чиито членове често дори не желаят да се идентифицират като принадлежащи 

 
9 За повече информация виж: Jaanus, Eva - Liisa; Unt, Marge (2012). Religiousness of Estonians in the European context. Step 

down among the people. Articles and discussions on the Spirituality of the Estonian Population (ed. E. Jõks), 213 -229. 
10Tiit, Ene-Margit. Attitudes of the Estonian population towards religion. Estonian Church. 

http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf , 26.04.2018 
11 Имало е също възможност да не се отговаря на въпроса, свързан с религията.  
12 За посочване на религията, първата опция беше да се използва въпрос с няколко избираеми отговори, втората беше да се 

използва класификатор, а третата – да се напише като текст (името на религията) в свободно поле – Инструктиции за 

преброяването на населението на Естонския статистически институт през 2011 г. https://www.stat.ee/sites/default/files/2020- 

12/2011._aasta_rahva_ja_eluruumide_loendus._metoodika.Web_.pdf. 07.09.2021.   
13 Пос. съч. 

http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf
http://www.stat.ee/sites/default/files/2020-
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към определено изповедание, а просто наричат себе си "християни". Най-голямата от 

нехристиянските общности през 2000 г. са Свидетелите на Йехова.14 

При преброяването от 2011 г. делът на хората от населението, които изповядват религия, е 

почти същият – 29,3% от населението (35,1% от желаещите и можещите да отговорят) заявява, 

че е религиозно. Класацията на изповеданията обаче се е променило. Делът на православните 

се е увеличил (16,1%), докато делът на лутераните е намалял (9,9%). Броят на православните 

се е увеличил сред естонците и неестонците.15 За съжаление броят на повечето християнски 

общности в Естония намалява. Има обаче някои изключения, като православието, за което 

вече споменахме. Положителна тенденция има и при броя на християнските свободни и 

индивидуални църкви. От останалите световни религии ислямът е представен в Естония от 

една единствена конгрегация. Въпреки това, броят им е малък, тъй като има малко 

практикуващи мюсюлмани16 и те не фигурират в статистиката на преброяването. Общностите, 

изповядващи религии от далекоизточен произход, също са маргинални по отношение на 

статистическата тежест. 

Проблемът с въпроса за преброяването обаче е, че то измерва идентичността на дадено лице, 

а не принадлежността или действителното религиозно поведение. Тъй като за естонските 

руснаци православието се свързва с тяхната национална идентичност (връзката на естонската 

идентичност с лутеранството не е изразена по толкова пряк начин), вероятно много 

респонденти, които всъщност не са религиозно активни или свързани с църквата, ще нарекат 

православието „свое собствено“17. Същото явление е възможно по отношение на арменците и 

тяхната църква 18 . В случая с естонците, от друга страна, връзката между националната 

идентичност и религията може до известна степен да се потвърди във връзка с езическото 

движение „maausk“19, което често се възприема като „тяхно“ – а и е твърде вероятно някои 

православни, участвали в преброяването, да се идентифицират с тази общност. 

По този начин някои църкви и религиозни движения са ясно разграничени по етническа 

принадлежност поради причини, свързани с исторически традиции – религиозните руснаци (и 

други славянски народи) са най-склонни да приемат православието. Естонците са предимно 

лутерани. Както вече споменахме, с „maausk“ се идентифицират предимно естонците, тъй като 

 
14 Данни на Естонския статистически институт. https://andmed.stat.ee/et/stat, 05.08.2021.   
15Tiit, Ene-Margit. Attitudes of the Estonian population towards religion. Estonian Church. 

http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf , 26.04.2018 
16 Wikipedia. https://et.wikipedia.org/wiki/Islam Eestis. 04.08.2021. 
17 Kilemit, Liina (2013). "What do the latest census data reveal about the faith of Estonians?". Online magazine "Church and 

Theology". https://kjt.ee/2013/05/mida-naitavad-viimase- rahvaloenduse-andmed-eestimaalaste-usust/. 05.08.2021. 
18 Данни от Естонския статистически институт. https://andmed.stat.ee/et/stat. 05.08.2021. 
19 Бележка на преводача: „maausk“ на естонски е името на група съвременни неопаганисти, наследници на езическата 

религия на естонското население  

http://www.eestikirik.ee/uploads/2013/09/Eesti-elanike-suhtumine-usku.pdf
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движението се възприема като възстановяване на традиционната древна естонска религия. 

Арменските и юдейските изповедания са също етнически определени. Въпреки това, другите 

големи църкви и конгрегации в Естония са мултиетнически и не са свързани с някаква 

конкретна национална идентичност. Така например връзката между религия и етнос не се 

отнася за така наречените по-нови християнски общности като адвентистите, методистите и 

баптистите. Тези, които са се присъединили към тези деноминации, са по-тясно свързани с 

тези изповедания на ниво индивидуално поведение и нагласи и за тях резултатите от 

преброяването отразяват по-добре реалността. Тези църкви имат значителен брой членове от 

руска националност, така че работата на енориите понякога се извършва паралелно на няколко 

езика. Към относително големия брой конгрегации на Свидетелите на Йехова също 

принадлежат значителен брой рускоговорящи членове. Римокатолическата църква, разбира се, 

е глобална църква и нейните членове в Естония също са мултиетнически. 

Когато говорим за православието в Естония, трябва да се отбележим, че в Естония има две 

православни църкви - Естонската православна църква на Московската патриаршия и 

Естонската апостолска православна църква. Първата е под каноническата юрисдикция на 

Патриарха на Москва и цяла Русия, а втората е автономна църква под юрисдикцията на 

Вселенския патриарх на Константинопол. Пространството и фокусът на тази статия не ни 

позволяват да се спрем на причините за формирането на двете църкви, но трябва да се спомене, 

че те се различават по етнически състав: епархиите на Естонската православна църква на 

Московската патриаршия са предимно рускоезични, докато тези на Естонската апостолска 

православна църква са предимно естонско говорящи. 

Религиозните вярвания на естонското население в светлината на социологическите 

проучвания на религията. 

Представянето на етническите групи тук и на техните религиозни и идеологически нагласи, 

ще се фокусира върху резултатите от наскоро проведеното сравнително социологическо 

проучване за религията от Естонския съвет на църквите през 2020 г.20 

Вече беше споменато, че според данните от преброяването близо една трета от населението на 

Естония изповядва някаква религия. Анализът на резултатите от социологическото проучване 

на религиите представя една по-точна картина на религиозната идентичност на естонците. 

Анкетата предоставя възможност за избор между няколко типа идентичност, от които беше 

възможно да се избере тази, която им подхожда най-добре. При липса в списъка на 

 
20 Проучването "Върху живота, вярата и религията  2020“ е проведено от социологическата агенция Eesti Uuringukeskus OÜ 

между 25.11.2020 и 31.12.2020. Онлайн проучването е комбинирано с проучване по пощата (N=1000). Въпросникът и 

концепцията на проучването са изготвени от Естонския съвет на църквите. Авторът  на тази статия участва в изготвянето на 

тази анкета като част от екипа от експерти. 
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предпочитаната идентичност, респондентите имаха възможност да добавят такава. 

Резултатите са следните: 28% от естонците се идентифицират като вярващи, но не и като 

религиозни, 24% се идентифицират като нерелигиозни, 22% като безразлични към религията, 

39% като религиозни, 9% като религиозни или търсещи духовното, 9% като атеисти и 7% нито 

едно от горните. Въпреки че броят на респондентите, които експлицитно заявяват, че са 

религиозни, е малък, в следващия въпрос 63% от респондентите заявяват, че чувстват 

християнството като по-близка за тях религия. Според данните от 2020 г. 22% от населението 

на Естония се самоопределя като принадлежащо към някаква църква или религиозно 

движение, а 57% са били кръстени. В същото време само 16% посещават църковни служби 

поне 3-4 пъти годишно.21 

Предишни проучвания показват, че поради редица исторически и културни причини броят на 

хората, които наричат себе си „вярващи“, е малък и може да не отразява напълно броя на 

хората, които действително свързват себе си с християнството поне до известна степен и 

които, може би, принадлежат към дадена църква. Според различни проучвания, проведени от 

Естонския съвет на църквите през годините, около 23-25% от анкетираните се идентифицират 

като християни. Следователно е трудно да се посочи точно колко души в Естония днес се 

считат за пряко или косвено свързани с християнските църкви. 31% от анкетираните 

демонстрират известна близост с гореспоменатото неоезичество 22 . Тъй като щадящото 

природата и околната среда отношение понякога се приписва на секуларизма, придържането 

към тази религия вероятно също се пресича с определени екологични възгледи и не предполага 

непременно участие в съответната религиозна общност. Източните религии също 

представляват интерес за естонците. Цели 24% от анкетираните ги чувстват близки до тях 

самите23. 

Но как се различават религиозните и идеологическите нагласи на най-големите етнически 

групи тук – естонци и руснаци? Резултатите от проучванията „Живот, вяра и религия“, 

проведени през годините, показват, че руснаците тук като цяло се идентифицират повече като 

християни от естонците: те се свързват повече с християнската църква (особено 

православната), по-голям брой от тях са кръстени, ходят по-често на църква и по-често се 

идентифицират като вярващи християни от естонците. Те също така са по-консервативни по 

някои нравствени въпроси. Трябва да се отбележи, че Естонският съвет на църквите задава 

въпроси относно тези аспекти в своите проучвания. Също така се изследва отношението на 

респондентите към въпроси, свързани с евтаназията, абортите, клонирането, хомосексуализма 

 
21 Проучване на Естонския съвет на църквите – "About Life, Faith, Religious Life 2020”. 

http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf. 08.09.2021. 
22 Пос.съч 
23 Пос.съч. 

http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf
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или извънбрачните връзки. Естонците, от друга страна, са по-отворени към нови духовни 

движения и източните религии, по-малко ангажирани с християнството и по-либерални по 

отношение на гореспоменатите житейски явления и морални въпроси24. 

Както можем да заключим от горепосочените данни, влиянието на християнските църкви и 

енории в естонското общество днес не е много голямо. Въпреки факта, че след разпадането на 

Съветския съюз и края на антицърковната политика, организирана от окупационната власт, в 

края на 80-те и началото на 90-те години за кратко се настъпи „религиозен бум“. Независимо 

от факта, че по това време голям брой хора се присъединиха към църквата 25 , това беше 

временно явление, тъй като броят на членовете на църквата и енорията отново започна да 

намалява през следващите десетилетия. Разбираемо е, че дехристиянизацията на естонското 

общество е повлияна преди всичко от репресивната антицърковна политика на съветските 

окупационни власти в продължение на повече от половин век, което от своя страна доведе до 

създаването на една враждебна църква, която изгуби социалните си позиции и възможността 

да проповядва Евангелието. От друга страна, страхът от репресии принуди хората да се 

дистанцират от църквата и да не социализират децата си в християнската вяра. Цели поколения 

израснаха почти без никакви познания за християнството или с предразсъдъци и погрешни 

схващания. В тази връзка можем да кажем, че християнската традиция в Естония е нарушена 

както на ниво общество, така и на ниво семейството и това е един от основните фактори, 

влияещи върху нивото на секуларизацията днес26. Но не само. Признаците на модернизация 

започват да се налагат не само тук, но и в други европейски страни още преди Втората световна 

война. Освен това, както  по-рано беше споменато, по-силната религиозна принадлежност на 

руснаците тук може да се обясни със силната връзката между православието и националната 

идентичност на руснаците, като тази връзка не е толкова ясно изразена в случая с естонците. 

Или ако е така, то последната се изразява по малко по-различен начин. Причината за това е 

фактът, че през втората половина на 19 век, когато естонците започват да развиват национално 

самосъзнание и национално политическо и културно мислене, духовенството е доминирано от 

балтийските германци, които съставляват елита на обществото по това време. Възникващият 

естонски национализъм от една страна и контролираната от елита църква от друга застават на 

противоположни страни в социалния спектър, което за съжаление довежда до маргиналното 

 
24 Проучване на Естонския съвет на църквите "About Life, Faith, Religious Life” 2010, 2015.  
25 With the end of atheist pressure, churches were able to operate freely again, and people's interest in and desire for 

churches was high. Many who had previously been afraid to do so were baptized and confirmed. Among Estonians, 

mass church membership occurred somewhat earlier than among Russians. However, the “religious boom” was short-

lived. On the one hand, the Christian churches were unable to adapt so quickly to the changed situation and, on the 

other hand, what was said in the church was apparently distant and incomprehensible to the generations who had been 

alienated from Christianity for decades, and did not sufficiently appeal to them. 
26 Виж Remmel, A., Altnurme, R. (2018). Religion, State and Atheism. Estonian History of Church and Religion (ed. R. Altnurme), 

210-224. 
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място на християнската църква в нововъзникващото естонско самосъзнание и национален 

наратив.27 За съжаление и днес тази тенденция рефлектира и върху нашето самоопределяне. 

Предизвикателства и възможности пред религиозното многообразие и мултикултуризма 

в Естония днес. 

Взаимодействието между различните етнически и религиозни групи в днешна Естония може 

без съмнение да се представи като мирно и по-скоро кооперативно. Позволете ми да спомена 

тук някои от механизмите, които стоят в основата на това взаимодействие. 

Съгласно §40 от Конституцията на Република Естония всеки има свобода на съвестта, 

религията и мисълта. Всеки е свободен да реши в кои църкви и религиозни сдружения да 

членува. Няма национална църква. Всеки има свободата сам или съвместно с други да 

извършва религиозни служби публично или индивидуално, стига това да не накърнява 

обществения ред, здравето или морала28. По този начин Конституцията осигурява законовата 

рамка, при която всеки е свободен да вярва според съвестта си, да провъзгласява своята вяра 

и изповядва всяка религия, независимо от нейния произход, на равна основа, освен ако, 

разбира се, това не е заплаха за обществото или отделните индивиди. 

Християнските църкви в Естония, както и някои енорийски асоциации, са членове на 

Естонския съвет на църквите, който подкрепя богословския диалог между църквите, които 

членуват в него, насърчава икуменическата комуникация и играе ролята на комуникационен 

партньор на християнските църкви с държавата. Съветът на църквите също така предоставя 

обща платформа, която подпомага информационната дейност на църквите. Тази дейност 

включва работа с медии, образование, социология на религията, капеланство, икуменизъм, 

житейски ценности и етика, младежка работа, обществена работа и международни 

отношения29. Като се има предвид малкият размер на Естония, има смисъл да се организират 

широкомащабни социологически проучвания на религията, обхващащи например цялото 

общество, тъй като такъв тип проучвания вероятно ще бъдат извън капацитета на по-малките 

религиозни общности. Организация като Съвета на църквите разбираемо би насърчавала 

взаимното разбирателство и сътрудничество между различните религиозни и етнически групи 

(напр. двете православни църкви). 

 
27 Karo, V. K. (2007). National narratives and religion. Multi-religious Estonia II: a selection of studies of religion: 

special edition of Christianity. (toim L. Altnurme), 13–46 and Vihuri, (2012). Estonian and Christianity through the 

eyes of clergy. Step down among the people. Articles and reflections on the spirituality of the Estonian population. 

(toim E. Jõks), 24–48. 
28 Конституция на Република Естония §40, https://pohiseadus.ee/sisu/3511. 05.08.2021. 
29 Интернет страница на Естонския съвет на църквите, http://www.ekn.ee/sisu.php?lehe_id=5. 08.09.2021. 

 

https://pohiseadus.ee/sisu/3511
http://www.ekn.ee/sisu.php?lehe_id=5.08.09.2021
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Поради огромния брой на малцинствата, тяхната интеграция в естонското общество се 

превръща в един от основните приоритети на Естония след като страната получава 

независимост. Изучаването на езици се счита за много важно, тъй като владеенето на естонски 

език е „ключът“ към интеграцията в местното общество. Интеграцията дава възможност на 

хората да станат съпричастни към случващото се в обществото и предлага най-разнообразни 

възможности за участие. Важно е също така да се отбележи, че владеенето на езика позволява, 

наред с други неща, присъединяване към местното информационно пространство, което води 

до по-доброто разбиране на стремежите и ценностите на нашата страна и народ. Именно във 

време на криза в обществото недостатъците в интеграцията се усещат най-остро. Такъв беше 

случаят по време на пандемичната криза, причинена от COVID-19. Въпреки че информацията 

за мерките за ограничаване и ваксиниране достигаше до рускоезичното малцинство, 

последното, поради липсата на достаточно езикови умения предпочиташе да следи само руски 

медийни канали. Така то беше изключено от оперативния поток от информация, който беше 

от съществено значение за справяне с тази криза. 

По-рано беше споменато, че най-големите църкви в Естония – Лутеранската църква и 

Православната църква към Московската патриаршия – са по традиция моноетнически. 

Ситуацията обаче е различна за така наречените по-нови християнски църкви и конгрегации 

(по-специално евангелските или харизматични конгрегации и асоциации на конгрегации). 

Докато в останалата част от обществото често се говори за риск от етническа сегрегация 

(рускоезични училища, културни институции, трудови колективи, определена географска и 

пространствена изолация, която създава ситуации, в които хората от различни националности 

не се срещат помежду си много често), споменатите по-горе религиозни организации 

предоставят платформа за съвместна работа, в която участват различни националности. 

Християните, които се преместват тук от други части на света, също често са склонни да се 

присъединяват към тези събрания. 

В своята статия от 2007 г. „Вярата като популяризатор на интеграцията“ политологът Алар 

Килп твърди, че религиозните организации, както църквите, така и сектите, имат потенциала 

да действат като интегратори и създатели на социален капитал, ако са достатъчно отворени. В 

Естония, например, Свидетелите на Йехова, петдесятните и свободните църкви, чиито членове 

са както естонци, така и от други националности, са постигнали забележителен успех в това 

отношение. Тези конгрегации смятат, че религиозното обръщане е по-важно от общностната 

принадлежност и привличат хора от различни националности. Въпреки това, по-големите 

църкви, особено, разбира се, лутеранската и православната църкви, които са по-тясно свързани 

с националните традиции, са склонни да подкрепят различните страни на обществото. 

Баптисткият съюз обединява както руски, така и естонски конгрегации, но отношенията между 

тях са слаби. Средностатистическият респондент обаче вижда потенциал за обединение в по-
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големите църкви30 . От гледна точка на тази статия това е важно наблюдение, което със 

сигурност заслужава допълнително обсъждане и внимание. 

Въз основа на получените данни от проучване, свързано с мониторинга на интеграцията 

(Integration Monitoring Survey) от 2015 г., социолозите Roots, Lilleoja, Beilmann отбелязват, че 

доверието на хората от други етноси към почти всички естонски социални институции е по-

ниско от това на самите естонци, с изключение на това към местните власти, които се ползват 

със същото доверие като естонците и на това към църквата, на която се вярва много повече31. 

Въпреки че е вероятно под „църква“ хората от други националности да са имали предвид 

предимно православната църква, резултатите от проучването са забележителни и по 

отношение на общото ниво на секуларизация на естонското общество. Църквата е авторитет, 

в чието мнение се вслушва тази група от обществото и това знание може да се окаже важно в 

моменти на криза в обществото, когато е необходимо да се обърнем към хора извън 

естонскоговорящото информационно пространство. Авторът на тази статия също вярва, че 

това изследване заслужава повече внимание и дискусия в бъдеще. 

В социологическото проучване на религиите от 2015 г. Естонският съвет на църквите поставя 

въпроси, свързани със степента, до която естонското население подкрепя участието и ролята 

на християнските църкви по определени социални въпроси. Установено е, че като цяло 

мнозинството от анкетираните изразяват положително отношение към социалната роля на 

църквата днес32. Въпреки това, някои неестонци изразяват опасения, че включването само на 

една църква, Лутеранската църква, ще доведе до по-голяма национална поляризация на 

обществото и допълнително разделение. По този начин, в случаите, когато руснаците не 

подкрепят намесата на църквата в делата на обществото, все още става въпрос за интеграция, 

а не за антицърковно отношение. Те просто искат да участват повече. Второ, в случая с 

неестонците е поразително, че от църквата (православната) се очаква да поддържа известна 

дистанция, да стои далеч от обществото, да се концентрира върху собствената си мисия и цели, 

но дори и това отношение към участието на църквата не представлява само по себе си 

отхвърляне на църквата.33 

 
30 Kilp, Alar (2007) "Faith as a promoter of integration" - Eesti Päevaleht. 28.09.18. 
31 Ave Roots, Laur Lilleoja, Mai Beilmann (2016) "Networked society as a missiology Opportunity. Descriptive part" 

- Where are you going, Mariana? Quo vadis Terra Mariana. Ed. E. Jõks. Estonian Council of Churches. 321-336. 
32 За съжаление тази роля е все още незначителна. 
33 Kilemit, Liina (2018) "Estonians and non-Estonians expectations of the social role of churches in Estonia - two different visions?". 

Online magazine “Church and Theology”. https://kjt.ee/2018/09/eestlaste-ja-mitte-eestlaste-ootused-kirikute-sotsiaalsele-rollile-

eestis-kas-kaks-erinevat-nagemust/. 05.08.2021. 
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Заключение 

Настоящата статия представлява кратък научен преглед на етническото и религиозно 

разнообразие в Естония и неговата предистория. В нея накратко са представени съвременните 

предизвикателства пред религиозното многообразие и мултикултурализма в Естония. 

По исторически причини естонското общество е твърде секуларизирано, а ролята на 

християнските църкви в обществото е незначителна. Но доверието в църквите като социални 

институции е голямо. Това предоставя на църквите подходяща среда, която им позволява да 

играят своята роля в обществените процеси. Независимо от обстоятелството, че по-голямата 

част от населението на Естония не се смята за религиозно, социологическите проучвания 

върху религиозността отчитат като цяло положително отношение към църквата и нейните 

дейности в обществото. 

Нашите най-големи църкви – лутеранската и православната, са по традиция национални 

църкви, което означава, че техните членове са предимно от една и съща националност. За 

разлика от тях, по-новите християнски деноминации, федерациите от конгрегации и по-

малките индивидуални конгрегации са предимно мултиетнически и осигуряват отлично поле 

за взаимодействие между различни етнически групи, което допринася за създаване на едно по-

сплотено общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


