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Антим I

200 години от рождението му.
Православен духовник, църко-
вен и обществен деец, борец 
за независимост на българска-
та църква, първият български 
екзарх.

(1816 – 1888)

Георги Икономов

170 години от рождението му.
Революционер, един от органи-
заторите на Старозагорското и 
Априлското въстание.

(1846 – 1876)
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Роден е в Лозенград, Осман-
ска империя, като Атанас 
Михайлов Чалъков. Замо-
нашва се в Хилендарския 
манастир, където приема 

името Антим I (1837). Образова се 
на различни места – в реномирано-
то цариградско училище в квартал 
Куручешме, в богословското учи-
лище на остров Халки, в Одеската 
духовна семинария (със стипендия, 
издействана от руския консул в Из-
мир), накрая завършва Московската 
духовна академия (1856) с магис-
търска степен.

След завръщането си от Русия, 
преподава в семинарията на о. Хал-
ки, където известно време е и рек-
тор. През 1861 г. е ръкоположен за 
Варненско-преславски, а през 1868 г. 
за Видински митрополит. Тук той се 
противопоставя на Цариградската 
патриаршия и се превръща в един 
от най-енергичните борци за бъл-
гарска църковна независимост. След 
създаването на Българската екзар-
хия, въз основата на султански фер-
ман от 1870 г., той е избран от Цър-
ковно-народния събор за неин пръв 

екзарх (1872). Като такъв, енергично 
отстоява правата на народа, подпо-
мага морално и материално нацио-
нално-освободителното движение, 
а след потушаването на Априлското 
въстание прави всичко възможно 
да запознае света с извършените от 
турците жестокости. Във връзка с 
тежкото положение на българския 
народ дори се обръща с писмо до ру-
ския цар.

Заради тази своя дейност Антим 

I е обявен за враг 
на султанската 
империя. През 
1877 г. Високата 
порта го осво-
бождава от поста 
екзарх и го изпра-
ща на заточение в 
Мала Азия. След 
края на Руско-
турската война, 
през 1878  г., той 
отново е на сво-
бода и поема ръ-
ководството на 
Видинската мит-
рополия.

През 1879 г. 
става председател 
на Учредителното 
народно събра-
ние, което гласу-
ва подкрепяния 
и от него проект 
за Конституция, 
председателства 
и първото Вели-
ко народно съ-
брание, избрало 
Александър Ба-
тенберг за българ-
ски княз. Антим I 
полага основния 

камък за издигане паметник на ге-
роите, паднали за свободата на Бъл-
гария на легендарния връх Шипка. 
Той застава и начело на делегацията, 
изпратена по решение на Народното 
събрание в Русия, за да изкаже благо-
дарност на цар Александър II за из-
воюваната свобода.

Умира през 1888 г. във Видин. 
Гробницата-мавзолей с тленните му 
останки се намира в двора на Видин-
ската митрополия. ◆

Роден е в Сливен в семей-
ството на поп Тодор Ико-
номов. Учи в родния си 
град при известния въз-
рожденец Добри Чинту-

лов. През 1872 г. семейството му се 
премества в Русе, където Г. Икономов 
става член на основания от Васил 

Левски Русенски революционен ко-
митет. Във връзка с тази своя дейност 
временно е прехвърлен в Румъния. 
Завръщайки се в България, работи из-
вестно време като служител в Барон-
Хиршовата железница. Там се сбли-
жава с началника на ж.п. станцията на 
гара Белово – Тодор Каблешков. 


