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Екзарх Антим I е сред най-активните водачи в борбата 
за независима българска църква и първият български екзарх.

Антим (Атанас Чалъков) е роден през 1816 г. в Лозенград 
(днес Къркларели, Турция). Учи в Цариград, замонашва се на 
Света Гора и остава в Хилендарския манастир, а впослед-
ствие завършва семинариите на о. Халки и в Одеса. До 
1856 г. учи богословие в Московската духовна академия и 
по-късно става ректор на семинарията на о. Халки. От 
1861 г. е митрополит на Преславската, а от 1868 г. – на 
Видинската епархия. Активно участва в борбата за 
църковна независимост.

След учредяването на Българската екзархия Антим  I е 
избран (1872 г.) за първи екзарх, който ръководи църковни-
те дела и представлява българите пред Високата порта. 
Играе съществена роля за културно-просветното издигане 
на българския народ. След жестокото потушаване на 
Априлското въстание (1876 г.) запознава посланиците на 
Великите сили в Цариград с османските зверства, заради 
което получава смъртна присъда, 
заменена със заточение. След края на 
Руско-турската освободителна война 
(1877–1878 г.) се завръща начело на 
Видинската митрополия.

Бурната му обществена дейност 
продължава и след Освобождението: 
председател е на Учредителното и на 
Първото велико народно събрание и 
депутат в Първото обикновено 
народно събрание, полага основния 
камък за издигане на храм-паметника 
костница на връх Шипка, подкрепя 
материално Кресненско-разложкото 
въстание, организира подписка срещу 
разпокъсването на България с 
Берлинския договор, обявява се в 
защита на княз Александър I, а през 
Сръбско-българската война  (1885 г.) 
отказва да изостави паството си в 
обсадения от сърбите Видин. Умира 
в същия град през 1888 г.

Негови са думите: „Ще бъда блажен, 
ако с моята саможертва възкръсне 
България за нов свободен живот!“.

The Exarch Anthim I was among the most active campaign-
ers for an autocephalous Bulgarian Church and Bulgaria’s first 
Exarch.

Anthim (Atanas Chalukov) was born in 1816 at Lozengrad 
(today Kırklareli in Turkey). He studied in Constantinople, took 
holy orders at the Mount Athos and remained at the Chilan-
dari Monastery. Later he graduated the Seminaries of Chalki 
and Odessa. He read the Divinities at the Moscow Theological 
Academy until 1856, returning to become Rector of the Chalki 
Seminary. In 1861 he was ordained Metropolitan Bishop of 
Preslav, moving to Vidin in 1868, all the while actively 
campaigning for clerical independence.

After the establishment of the Bulgarian Exarchate, Anthim I 
was ordained (1872) its first Exarch – head of Church affairs 
and Bulgarian representative before the Sublime Porte. He did 
much to promote Bulgarian arts and education. After the cruel 
suppression of the 1876 April Rising, he acquainted Great 
Powers ambassadors to Constantinople with Ottoman atroci-

ties, earning himself a death sentence 
commuted to exile. At the close of the 
Russo-Turkish War of Bulgarian Libera-
tion (1877–1878), he returned as Metro-
politan Bishop of Vidin.

Anthim I continued leading a turbu-
lent public life after Liberation, chairing 
the Constituent and First Grand National 
Assemblies and being a Deputy in the 
first legislature of the regular National 
Assembly. He laid the first stone for 
creating the Ossuary Church atop 
Mount Shipka, backed financially the 
Kresna and Razlog Rising, organised a 
petition against the Treaty of Berlin’s 
partition of Bulgaria, defended the 
Knyaz Alexander I, and refused to aban-
don his flock in the Siege of Vidin by 
the Serbs during the Serbian-Bulgarian 
War of 1885. He died in that city in 
1888.

“I shall die a blessed man if my 
sacrifice causes Bulgaria to resurrect in 
freedom”, are Anthim I’s words.


