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140 ãîäèíè îò èçáèðàíåòî íà Àíòèì I
çà ïðúâ áúëãàðñêè åêçàðõ
На 16 февруари /28
февруари / се навърши
ха 140 години от избира
нето на Екзарх Антим І
за пръв български ек
зарх. Този велик бълга
рин (със светско име
Атанас Михайлов Чалъ
ков) е роден през 1816 г.
в Лозенград. В родния си
град получава начално
то си образование, след
което заминава да учи
занаят в Цариград. По
късно заминава за Света
Гора  Атон, където при
ема монашество в гръц
кия манастира „Кара
кал” с името Антим.
Впоследствие постъп
ва към братството на Хи
лендарския манастир.
Именно там той се нау
чава да чете и пише на
български език и прочи
та Паисиевата „История
славянобългарска” , за
кърмвайки се с родолю
бие. След като е ръкопо
ложен за йеродякон, мо
нах Антим отива като та
ксидиот на Хилендарс
кия манастир в Лозенг
рад. През 1839 г. той учи
в гръцката гимназия в
Куручешме, Цариград, а
през 1844 г. е приет в се
минарията на Вселенс
ката патриаршия на о.
Халки.
След като я завърш
ва той учителства в
Лозенград и става про
поведник в гр. Смир
на (дн. гр. Измир). С
препоръки, дадени му
от Руския колеж в
Смирна, през 1849 г.
той постъпва в Одес
ката духовна семина
рия, а след завършва
нето й  в Московската
духовна академия, ка
то успешно се дипло

мира през 1856 г.
По време на следване
то си е ръкоположен за
йеромонах от Московс
кия митрополит Фила
рет, канонизиран от Ру
ската църква за светител.
През 1857 г. става учител
в семинарията на о. Хал
ки по църковнославянс
ки, руски език и църков
на история. Там е въз
веден в архимандритско
достойнство.
На 25.05.1861 г. архим.
Антим е хиротонисан в
епископски сан и е наз
начен за Варненско
Преславски митропо
лит. От 1865 г. митропо
лит Антим е ректор на
семинарията на о. Хал
ки, а през 1868 г. е наз
начен за Видински ми
трополит. С писмо от
16.12.1868 г. той се от
казва от ведомството на
Вселенската патриар
шия и се присъединя
ва към Иларион Мака
риополски и Паисий
Пловдивски.
По силата на султанс
ки ферман от 20.II.1870
г. за учредяването на
Българската екзархия
трябвало да се избере
екзарх, който да оглави
и ръководи църковно
народните дела и да бъ
де законен представител
на българския народ
пред държавната власт.
Когато Църковнонаро
дният събор потърсил
достоен за тоя висок и
отговорен пост в това
съдбоносно за българи
те време, той го наме
рил в лицето на Видинс
кия митрополит Антим.
На 16 февруари /28 фе
вруари/ 1872 г. той бил
избран за Български ек

зарх. Антим І започва
своето ви
соко цър
ковнона
родно слу
жение с
ум ен ие ,
усърдие и
с м е л о с т.
Не закъс
няват оба
че и труд
ностите от
страна на
Цариград
ската пат
риаршия и
от полити
ческите
среди на
ч уж д а т а
държа ва .
М об и л и 
зирайки
своите
нравстве
ни сили и воля, екзарх
Антим І отблъсквал вся
какво посегателство
върху чистото правос
лавие и дадените ни
права според фермана.
В спомените си пише:.
„Аз видях старци белокоси, които плачеха от
радост, видях мъже,
жени и деца, които възпяваха освобождението ни от гръцко иго, и
навред народът ми поръча да пазя фермана и
да не отстъпвам от него ни на йота.”
Екзарх Антим I пола
га изключителни усилия
за обединяването на
разпокъсания народ в
условията на големия
подем на националното
движение по това време
и след обявяване на схи
змата. „Безспорно е до
казано, пише историкът
Тончо Жечев, че екзарх

Антим І тайно е прие и твърдо постоянство
ще вървя
към постигaне нa
великaтa
неговa нaцио н aлн a
зaдaчa (осв об о ж де нието).”
При поту
шаването на
Априлското
въстание ек
зарх Антим І
старателно
събира све
дения за тур
ските жесто
кости и ги
разпраща до
всички евро
пейски вест
ници и жур
нали „с мол
ба да повди
мал в екзархията и в гнат мощен глас от въз
своя дом много предс мущение срещу турска
тавители на революци та тирания и безчовеч
онните среди в Бълга ност и да помогнат за по
рия, на Букурещкия и скорошното освобожде
Гюргевския комитет.” ние на многострадалния
Това едва ли е останало български народ”.
Екзарх Антим I про
в тайна за турското пра
вителство, което започ тестирал против Баташ
нало да храни подозре ките кланета и се обър
ния към екзарх Антим І. нал с писмо до руския
При изпрaщaне нa Хри цар, в което изложил те
сто Ботев и Ивaницa жкото положение на
Дaнчев през есентa нa българския народ и по
1875. Цaригрaд той пише : молил царя да се застъ
“Бъдете блaгословени, пи за България (след ка
Вие бългaрски чедa. то прочел писмото,
Когaто се върнете при Александър II написал
Вaшите другaри във върху него “Да се осво
Влaшко, предaйте им, боди България!”).
Заради тези си дейст
че от високия екзaрхийски престол, нa който вия под натиска на тур
ни постaвихa, кaкто ското правителство на
Вие достойни чедa нa 12.04.1877 г. екзарх Ан
Бългaрия, aз не ще тим І е принуден да си
престaнa дa бъда носи- подаде оставката. На
тел нa духa нa нaродa 14.04. с. г. султан Абдул
си и с нaй-буден поглед Хамид издава официал

на заповед за свалянето
му от екзархийския пре
стол, а на 17.07. с. г. е из
пратен на заточение в
Анадола, Мала Азия.
След Освобождението
на България той е осво
боден на 08.04.1878 г. от
заточение и през м. май
1878 г. се завръща в гр.
Видин, където поема
управлението на епар
хията си.
През 1879 г. е избран
за председател на Учре
дителното народно съб
рание в гр. Велико Тър
ново, след което  за пре
дседател и на Първото
Велико народно събра
ние. Митрополит Антим
І поставя и основния ка
мък за издигането на
хрампаметника костни
ца на връх Шипка.
Води делегацията, ко
ято отива при Алексан
дър II, за да му благода
ри за Освобождението
на България. След Бер
линския конгрес през
лятото на 1879 г. органи
зира масово събиране
на подписи във Видинс
ката и Врачанската епар
хия срещу решението
за разпокъсване на Сан
стефанска България.
Във Видин Антим I е
щедър дарител. Постро
ява голяма двуетажна
прогимназия, носеща
днес името му. Завеща
ва цялото си огромно
състояние за постро
явaнето на катедралата
“Св. Димитър”, читали
ще и развитие на прос
ветното дело.
Представя се в Госпо
да на 1 декември 1888 г.
в. гр. Видин и е погребан
в митрополитската цър
ква „Св. Николай”. През

1934 г. с обновяването на
църквата е построен и
специален мавзолей, в
който полагат останките
на екзарх Антим І.
Животът му е отдaден
в службa на България.
Длъжници сме към ве
ликия бългaрин. Дa све
дем глaвa пред ве
личaвото му дело, то е
школa зa родолюбие зa
всеки един от нас.
Сто и четиридесет го
дишнината от избира
нето на приснопамет
ния първи Български
екзарх Антим I отново
ни изправя пред сияй
ния образ на великия
роден Първойерарх, го
лям родолюбец, мъче
ник за вяра и род и за
свободно Отечество.
Антим I (18161888) е
първият и многозаслу
жил български екзарх,
виден политик и общес
твеник, останал в исто
рията найвече като бо
рец за независимостта
на Българската църква и
за засилване на нейната
роля като обединител на
народа. Негови са думи
те: „Ще бъда блажен, ако
с моята саможертва
възкръсне България за
нов свободен живот!“
Поклон и вечна приз
нателност пред негова
та светла памет!
Пожеланията ни към
учителите и учениците
на училището в нашия
град, посветено на име
то на първия български
екзарх, е да подражават
на вярата му, добродете
лите и родолюбието му.
Материала
подготви:
протойерей Георги
Петков

Всяко н ещо и ма
своята цена , ка кто
всеки народ има сво
ята съдба. Гледаме тъ
ъъъжно гърците . Ако

се опитаме да анали
зираме обективно и
нашата недалечна ис
тория, ще откри ем
доста смрадливи ис
тини, които ще дадат,
може би отговор на
въпроса защо пове
че от половината от
нацията ни живее под
прага на бедността.
Правата ни смачкани,
а кога за последен път

протестирахме( псу
ването под юргана не
се брои)? Натискахме
се за Европа и как
во? Сега виждаме
как гърци, италианци,
испанци , португалци
ръмжат, защото цени
те им се вдигнаха 3
4 пъти, фирмите фа
лират, а обещаният
рай е мираж! А ние,
ние с нашите крадли

ви герои съвсем я за
батачихме! Миналата
година сме увеличи
ли БВП с 1.6%. Как
ва радост, какво ве
селие! А никой не ка
зва, че това не е ре
зултат на производс
тво, а приоритетно от
износ, като 43% от
н его са суровин и !
Ех, Ангола, Ех Тан
зания, къде сме НИЕ!
От цялата работа из
влякоха полза иконо
миките на Франция и
Герма н и я. Пора ди
размера и влиянието
си те многокра тн о
увеличиха благосъ
стоянието си на гър
ба на всички остана
ли по малки държа
ви в ЕС. Ползваха

а защото виждам, че
хората безочливо се
мамят от продажни ме
дии и никой не иска
ехалето да знае горчи
вата истина. Когато си
в борд към дадена ва
лута и реално ползваш
всички ползи и приви
легии, все едно, че то
ва е твоята валута.
Имаш възможност по
всяко време да я изос
тавиш и вържеш борд
към друга валута, ка
то ползите ти от обеди
нения пазар едва ли ще
изчезнат. Какво реал
но загубихме? Пазари
те в Иран, Близкия из
ток, Русия , Ирак, Ку
вейт и Йемен вече са
далеч от нас. От вой
ната в Ирак (която не

беше наша) ние загу
бихме 1,5 млрд дола
ра. Сега САЩ лапа ев
тиния нефт, а ние си
бъркаме гузно в носа,
защото няма кой да
обясни жертвите за ин
тересите на янките. На
края да кажа, че не съ
жалявам, че два пъти
сме се проваляли ка
то съюзници на Герма
ния. Може би ако се
проведе референдум и
се присъединим под
някаква форма на ико
номически съюз за
трети път към тях, най
сетне ще отлепим от
дъното. А може и да
ни пратят експерт, кой
то да надзирава наши
те крадци!
Г. Йорданов- Гого

Äîêúäå ñ Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ?

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257

най големите субси
дии и привилегии за
собствените си биз
нес компании и агре
сивно превзеха даже
пазара в целия ЕС.
Всички останали за
длъжняха и може би
времето н а Еврото
изтече. Няма конт
рол, няма наднацио
нална политика, и не
дай Боже, то да се
обезц ен и, за щото
икономическите за
кони имат своя неу
молима логика! Защо
нашите политици”ге
нии”искат да ни набу
тат да приемем тази
валута?
Приятели, скъпи
балчиклии, аз пиша
тези неща не за пари,

