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БЪЛГАРИТЕ И ПЕЧКАТА ПАТРИАРШИЯ
П л амен П авл ов
В изследванията върху историята на християнската църква в българските земи през Средновековието напълно естествено и категорично доминира темата за създаването, възстановяването (след периоди на прекъсване)
и развитието на собствената автокефална църковна институция. Разбира
се, става дума за широк кръг от проблеми и проучвания, посветени на създадената през 870 г. автономна архиепископия с център Плиска, наследена
от Велики Преслав или „древнопросиялия“ дунавски град Дръстър (виз.
Доростол, дн. Силистра), обявена при цар Петър (927–969) за патриаршия,
през митарствата ѝ при цар Самуил (997–1014) и неговите приемници, до
Търновската патриаршия включително1. Предвид развитието на църковния
живот след 1018 г. и историческите реалности в епохата на Второто българско царство, сериозно място в науката заема и автокефалната Охридска
архиепископия „… на цяла България“, съществувала до 1767 г.2
Би било пресилено да се каже, че въпросът за ролята на българите и
българските епархии в състава на Печката (Ипекската) патриаршия е игнориран от изследователите3. Факт е обаче, че отсъства цялостно изследване
за мястото на българите в Печката църква, изобщо за „българския фактор“
в нейната история, международни връзки, в създаваната в диоцеза ѝ християнска култура и т.н. Обичайно Печката патриаршия е определяна по „национален“ признак като сръбска църква, като църковен престол, изначално
свързан със сръбската средновековна държавност и християнска традиция.
Това е напълно разбираемо предвид обстоятелството, че обявената през
1346 г. Печка патриаршия не е ново явление, а нов етап в развитието на
автокефалната Сръбска църква, дотогава с ранг на архиепископия. Както
Цухлев 1911; Кодов 1980; Събев 1987; Николова 1997; Николова 2001.
Снегаров 1924–1932 (1995); Ангеличин–Жура 2008; Охридската архиепископия; Българската автокефална архиепископия 2015; Павлов 2010 (2012): 200–201, 221–231.
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е известно, тя е призната от Константинополската (Вселенската) патриаршия, тогава „в изгнание“ в Никея, през 1219 г. и към средата на XIV в. е
отдавна утвърдена и добре организирана институция.
Когато през 1219 г. създадената от св. Сава Сръбска църква се откъсва
от Охридската архиепископия, подкрепата на Търновската патриаршия и
преди всичко на българския цар Иван Асен II е била изключително важна.
Сава умира в българската столица (14 януари 1236 г.), а подтикът за неговата канонизация е даден от търновския патриарх Йоаким І4. През XIII–XIV
в. българското духовно влияние в диоцеза на Сръбската църква е отразено
в многобройни паметници, както и в култа към „търновските“, от гледна
точка на епохата, светители: св. св. Иван Рилски, Параскева/Петка Търновска, Михаил Воин, епископ Йоан Поливотски, Филотея Търновска и др.
С включването на обширни земи, населени с българи (Македония,
Косово, отчасти Албания и т. н.), в пределите на сръбската държава при
крал/цар Стефан Душан (1331–1355) българското влияние и директно етнокултурно присъствие се засилва. Издигането на сръбския архиепископ
Йоаникий за патриарх и на крал Стефан Душан за цар става с решителната
подкрепа на цар Иван Александър и търновския патриарх Симеон (1346
г.), както и на охридския архиепископ Николай. Самият Стефан Душан е
българин по майка (Теодора, дъщеря на цар Смилец), а съпругата му, изключително дейната Елена, е сестра на цар Иван Александър. В Сърбия
се изявяват редица църковни дейци от български произход. Наред с духовните водачи, за които ще стане дума по-нататък, важна роля в църковния,
духовен и културен живот на средновековна Сърбия играят и други видни
българи: видни монаси като св. св. Никодим Тисмански и Ромил Видински с техните ученици, архиереи и интелектуалци от ранга на митрополит
Яков Серски, Григорий Цамблак (макар да пребивава кратко в Сърбия, той
оставя ярка следа в сръбската литература) и Константин Костенечки, който
в сръбската традиция е наричан „Константин Философ“. Тези бележити за
своето време българи носят в Сърбия достиженията на Търновската книжовна школа, исихастката доктрина, водещите тенденции в тогавашната
литература. В това културно взаимодействие има и сърби, например Исай
Серски и Владислав Граматик. Пренасянето на мощите на прочутата светица Петка Търновска от Търново и Видин в Белград, както и на други
реликви (например мощите на византийската императрица и светица Теофана, които също са се пазели в Търново) през 1397 г. на свой е ред е фактор
за утвърждаване на българската духовна и литературна традиция.
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След падането на Сърбия под османска власт през 1459 г. Печката патриаршия е ликвидирана, а епархиите ѝ отново попадат в състава на Охридската архиепископия. Както е известно, през 1557 г. под натиска на великия
везир Мехмед Соколович, по произход босненски сърбин, Печката патриаршия е възстановена. Пръв предстоятел на т. нар. „втора патриаршия“ в Печ
става св. Макарий Соколович (1557–1571), брат на великия везир. Възстановената патриаршия откъсва от диоцеза на Охридската архиепископия не
само нейните дотогавашни сръбски, но и четири изконно български епархии – Скопие, Ниш, Кюстендил (заедно с Разложко) и Самоков. В различни периоди български епархии, съобразно промените в организацията на
църквата, увеличават броя си (Тетово, Враня, Пирот, и др.). Така или иначе,
независимо от своята сръбска „политическа“ или „национална“ идентичност, Печката патриаршия не прокарва линия за асимилация на българите,
за разлика от сръбската политика, вкл. и онази на църквата, през ХІХ в.
Независимо от своята сръбска окраска и доминиращо съдържание, Печката
патриаршия остава в голяма степен „универсална“ по тип, а най-често в
титулатурата на нейните предстоятели изрично се сочат и българските ѝ
пасоми. В някои случаи печкият патриарх се подписва като глава на „всички
сърби и българи“. От друга страна, в българските епархии не само низшето
духовенство, но и владиците са предимно от български произход.
В края на ХVІІ в., по време на Австро-турската война и въстанията на сърби и българи (вкл. въстанието на българите начело с войводата
Карпош през 1689 г., в района на Кюстендил и Скопие, в Печкия диоцез),
патриаршията търпи тежък удар. След т. нар. „Велика сеоба“ („Голямото
изселване“) на сърбите от Косово (1690 г.), водени от патриарх Арсений
III Черноевич (срб. Црноевич), църквата на практика е обезглавена. В тези
драматични времена съществена заслуга за нейното оцеляване имат двама
патриарси с вероятен български произход – Максим и Калиник І.
В живота на Печката патриаршия се изявяват бележити личности, които все още са слабо проучени. Основната цел на тази малка студия е да
припомним някои от тези архиереи, вкл. такива, които са „излъчени“ от
българските епархии на Печката патриаршия. Тези духовни водачи, както
и митрополитите, епископите, игумените, по-известните монаси и книжовници, независимо от техния етнически произход, в една или друга степен
са носители на българско духовно и културно влияние. Тъй като сме се
спирали на този въпрос и на други места5, ще се ограничим с кратка инПавлов, Грудков 1999: 55 сл.; Павлов 2010 (2012): 232–250; Павлов 2012в: 455–467;
Андреев, Лазаров, Павлов 2012: 216–219, 332–333, 585–586, 620.
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формация за някои от тези личности и ще привлечем нови примери в тази
посока. Печките патриарси, които са българи по произход или имат по-определена връзка с България и българите, са:
Св. Йоаникий – 1338–1354 (архиепископ на Сърбия от 1346 г. – пръв
печки патриарх)
Сава ІV (от Тетово?) – 1354–1375 г.
Св. Ефрем („от Търновската страна“) – двукратно: 1375–1380, 1389–
1391/1392 г.
Спиридон – 1380–1389 г., преди това митрополит на Мелник
Максим (от Скопие) – 1656–1674 г., починал през 1680 г.
Калиник І (от Скопие) – 1691–1710 г.
Атанасий I – 1711–1712 г., през 1706–1711 г. митрополит на Скопие
Атанасий II – 1747–1752 г., преди това митрополит на Скопие, споменат за първи път през 1741 г.
Гаврил III (Николин) – за кратко в края на 1752 г., преди това митрополит на Ниш
Св. патриарх Йоаникий (1338–1354) е сръбски архиепископ и първият патриарх на Печ, на „… сръбските и поморските земи“. Въпросът
дали е българин или сърбин надали може да бъде решен със сигурност,
а и надали това е най-важното. В т.нар. Сръбски и Арнаутски именници
на сръбските патриарси (отнасяни към ХVІІ–ХVІІІ в.) е записано, че е
родом от Призрен (в Косово)6 – град, който в онази епоха влиза в българското етническо пространство7. За разлика от своите предшественици,
Йоаникий не е „класически“ монах, игумен на голям манастир или епископ, а доскорошен логотет („министър“) на краля, издигнат по негова
воля за глава на църквата. М. Пуркович отбелязва, че за потеклото му не
се знае нищо, като допуска принадлежността му към някоя сръбска аристократична фамилия – обстоятелство, което надали би останало незабелязано при силната аристократизация на сръбския държавен и църковен
елит8. Нека припомним, че в близкото обкръжение на Стефан Душан и
Елена е имало и други българи9. Дори Йоаникий да е бил „стопроцентов“ сърбин, очевидно е, че той самият и висшият клир на оглавяваната
от него църква са под силното влияние на българската християнска култура и литература. Като архиереи, с които Йоаникий е имал тесни конEлезовић 1949: 111; Пурковић 1976.
Занетов 1917.
8
Пурковић 1976: 55.
9
Андреев, Лазаров, Павлов 2012: 210–214, 328–329.
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такти, са споменати митрополитите на Скопие и Велбъжд (Кюстендил),
най-вероятно българи.
Известното ни за патриарх Сава ІV (1354–1375) по принцип не е
малко. Той е близък с редица видни личности на епохата – владетелската
двойка цар Стефан Душан и царица Елена, патриарх Йоаникий, бъдещият
патриарх Ефрем, Исай Серски, Никодим Тисмански, константинополските
патриарси Калист І и Филотей Кокинос... Неговото светителстване е във
времето на някои от най-важните събития в сръбската и балканската история през втората половина на ХІV в. – смъртта на Стефан Душан (1355 г.),
началото на османските завоевания на Балканите, битката при Черномен
(1371) и т. н. При патриарх Сава ІV започват опитите за преодоляването на
схизмата между Константиполската патриаршия и сърбите.
Сава е монах на Света гора, а в периода 1347–1354 г. е игумен на Хилендарския манастир. Поставен е за патриарх в Печ по изричната воля на
цар Стефан Душан. В Сръбския и Арнаутския именици на сръбските патриарси се казва, че Сава е родом от Тетово10. Ако действително е съществувала „тетовска връзка“, трябва да припомним, че именно около този град
са били именията на българските роднини на Душан по майчина линия, с
които сръбският крал е бил изключително близък. Става дума за неговата
леля, деспотица Марина (монахиня Мария), съпруга на деспот Алдимир
(Елтимир) Тертер, и неговия първи братовчед, Иван Драгушин11. Нещо повече, за сръбския владетел те са „майка“ и „брат“… Възможно е Сава да
е бил приближен на сръбския владетел чрез неговите български роднини.
Възниква въпросът защо Сава (такъв е случаят и с патриарсите Йоаникий и Спиридон) не е наречен изрично „българин“, както това е сторено
за патриарх Ефрем? Няма съмнение, че населението в Тетовско, особено
през онази епоха, е българско. Тези земи обаче още от края на ХІІІ в. влизат
в границите на сръбската държава, завоювани от Византия. Най-вероятно
българският произход на Ефрем е специално посочен, тъй като той не е
роден в държавните предели на тогавашна Сърбия, а на територията на
българското царство.
В съществуващите изследвания личността и делото на св. патриарх
Ефрем (1375–1380, 1389–1392) са изяснени сравнително пълно12. „По род
българин от Търновската страна“, Ефрем изпъква като един от най-забеEлезовић 1949: 111; Пурковић 1976: 69-100.
Андреев, Лазаров, Павлов 2012: 268-270, 444-446 и посочената литература.
12
Срв. Павлов, Грудков 1999: 55 сл. и посочената литература. Прави впечатление, че Сава
1996: 221-222 тенденциозно премълчава българския произход на св. патриарх Ефрем и неговите
връзки с България.
10
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лежителните духовни водачи в сръбската средновековна история. Започва
духовния си път в някоя от обителите край столицата Търново, по-късно
отива в Хилендарския манастир – обител под егидата на сръбската династия, което не е пречка да е едно от традиционните места на българско присъствие на Атон. Освен в „Хилендар“, той пребивава и в други атонски манастири, вкл. в българския „Зограф“. От този период остава близостта му с
видни исхасти като бъдещия вселенски патриарх Филотей Кокин, бъдещия
сръбски патриарх и негов предшественик Сава ІV, Исай Серски, Никодим
Тисмански и др. Сред тях вероятно са и основоположниците на исихасткото учение, знаменитите духовни учители Григорий Синаит и Григорий
Палама.
Когато „агаряните“ (турците) започват да нападат Света гора, Ефрем
с един свой ученик се заселва до „Филиповия град“ (Пловдив). Това става
около 1344–1345 г., когато градът е върнат на цар Иван Александър (1331–
1371) от правителството на императрица Анна Савойска. Възможно е завръщането му в България да е свързано с намерение да се присъедини към
монашеската общност на Григорий Синаит. Вероятно Ефрем се установява
в Бачковския манастир. Подновената турска заплаха, а може би и смъртта
на Синаит (1346 г.) насочват Ефрем към сръбските земи. В Печ Ефрем е
приет лично от патриарх Йоаникий, като получава подкрепата на цар Стефан Душан и царица Елена. През 1375 г. княз Лазар се спира на него като
на най-подходящата фигура за патриаршеския престол, която да преодолее разкола с Вселенската патриаршия. Предвид авторитета на Ефрем в
Сърбия и известността му на Света гора, в Константинопол, а вероятно
и в Търново, този избор се оказва сполучлив. Оношенията с Вселенската
патриаршия са нормализирани.
Патриарх Ефрем е запомнен като закрилник на беднотата, борец с ересите, а действията му напомнят онези на Патриарх Евтимий в България
и на митрополит Киприан в руските земи. Ефрем има заслуги и към книжнината – вероятно под негова редакция са написани последните глави в
историко-летописния сборник на т. нар. „Продължители на архиепископ
Данило“13, а навярно и други трудове. През 1380 г. Ефрем се оттегля в манастир по здравословни и политически причини.
Патриарх Спиридон, наследникът на Ефрем, умира през пролетта на
1389 г., а през юни княз Лазар загива в битката на Косово поле. В настъпилата атмосфера на отчаяние и разруха „добрият пастир“ за втори път поема
делата на Сръбската патриаршия (1389–1391/1392 г.). След успокояването
13
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на обстановката той се завръща в килията си, където умира на 15 юни 1400
г. През 1406 г. Ефрем е канонизиран, а гробът му е в църквата „Св. Димитър“ в Печ (днес в република Косово).
Според Сръбския и Арнаутски именници патриарх Спиридон (1380–
1389) е бил родом от Ниш14, в онази епоха град с българско население. Преди да заеме катедрата в Печ, Спиридон е митрополит на Мелник. Според
Вселенската патриаршия Спиридон изпада в канонично нарушение – т.нар.
„триепископат“. Конфликтът е преодолян след смъртта на Спиридон благодарение на Ефрем, който повторно заема патриаршеския престол.
Патриарх Максим (1656–1674, починал през 1680 г.) е родом от Скопие. Той наследява Гаврил Раич (1648–1655) – един от най-ярките борци
против османското господство в историята на Печката патриаршия, което
води до неговото убийство. За да съхрани позициите на патриаршията, а и
самото ѝ съществуване, Максим е лоялен към властта и особено сдържан
към контакти с Русия. За сметка на това засилва връзките с Източните патриаршии, които са в пределите на самата Османска империя. Освен това
патриарх Максим осъществява важно поклонническо пътуване до Йерусалим. На връщане той посещава манастирите на Света гора Атонска, като
носи много богослужебни книги в Печ. Съвременниците го величаят като
„велик учител и ревнител“ на православието15.
Сведенията за патриарх Калиник І (1693–1710) го представят като
авторитетен духовен водач и църковен строител. Той застава начело на
патриаршията в изключително драматично време – след „Великото преселение“ на сърбите през 1690 г. Опитвайки се да умиротвори сръбските си
поданици, Османската империя предлага амнистия на патриарх Арсений
Черноевич и неговото паство и ги кани да се завърнат в своята родина.
Когато този проект пропада, начело на Печката патриаршия е поставен Калиник, който в някои известия е определян като „грък“ – характеристика,
която може би отразява неговото потекло от смесен брак. Знае се, че той е
бил подкрепян от свой родственик от фамилията Маврокордатос. Реално
заема позицията си на патриарх в Печ през 1693 г.
Калиник е родом от българския град Скопие. Според наличните извори той не е избран от поместен събор, а наложен директно от османската
държава. Съответно той дълго време е бил признаван за законен от някои
сръбски митрополити и епископи. Както отбелязва Р. Груич, „…патриарх
Калиник е бил поставен от Портата, тъй като поема върху себе си задъл14
15
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жения от финансов характер. Бератът за поставянето на Калиник за печки
патриарх не е запазен, но от някои съвременни известия се вижда ясно, че
неговите финансови обвързаности са били по-големи и по-тежки в сравнение с онези на съборно избраните негови предходници…“16.
Подобно на своя предшественик Максим, с когото може би е бил в
някаква близост, патриарх Калиник е привърженик на същата „неполитическа“ линия. Надали може да има съмнение, че в негово лице Печката
патриаршия намира пастир, на когото в немалка степен се дължи нейното
оцеляване в онази драматична епоха.
Патриарх Атанасий I (1711–1712) заема патриаршеския престол,
след като преди това е бил митрополит на Скопие от 1706 г.17 Самият факт,
че наследява Калиник I, е свидетелство, макар и косвено, за връзки между
двамата. Той е признат за духовен глава от всички сърби от двата бряга на
Дунав и Сава, т.е. и от живеещите в пределите на Хабсбургска Австрия.
Така са възстановени връзките и подчинението на Карловацката митрополия на Печката патриаршия. От времето на патриарх Атанасий I митрополитите на Карловац се наричат и „екзарси на Печкия престол“, с което е
преодоляно разделението от края на предходното столетие.
През 1747–1752 г., две десетилетия преди ликвидацията на Печката
патриаршия, нейният престол се заема от патриарх Атанасий II, който
през 1741 г. е споменат като митрополит на Скопие. Той замества наложения от Цариград грък Йоаникий III Караджа (1739–1746), който прокарва
интересите на фанариотската върхушка. Упрвлявайки насилнически, Йоаникий е прогонен от Печ. Изборът на Атанасий II, според една съвременна
приписка, води до „… велика радост сред всички сърби и българи, и всички околни краища…“18.
Атанасий II е наследен от патриарх Гаврил II (Михайлович), родом
от Сараево, дотогава митрополит на Босна. Времето, в което той номинално е начело на църквата, е едва петдесет дни (султанският берат, с който е утвърден, носи дата 6 октомври 1752 г.). На практика Гаврил II не е
встъпил реално в своята длъжност, поради което още съвременниците го
възприемат като „мним патриарх“. Тежко болен, пет дни преди смъртта
си, Гаврил II доброволно предава „патриаршеското право“ на Гаврил III
(Николин), митрополит на Ниш, който явно е един от най-авторитетните
представители на висшия клир на патриаршията по същото време. Гаврил
Грујић 1931: 26.
Сава 1996: 40–41.
18
Сава 1996: 41–42.
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III управлява също съвсем кратко, поне като реална патриаршеска власт.
Поради еднаквостта на имената често двамата Гавриловци са приемани за
една и съща личност.
Гаврил III се обръща с писмо до Великия везир, отразяващо тежката
финансова ситуация, в която е изпаднала Печката патриаршия. Той моли да
изплати дължимия от Гаврил II данък предвид на това, че той на практика
не е заел патриаршеския престол, за да не се плаща два пъти за един и същ
берат. Очевидно тази молба не е била уважена, тъй като новият патриарх
скоро на свой ред се отказва или по-скоро е прогонен от патриаршеския
престол. Кризата продължава няколко години, а през 1758 г. за печки патриарх е избран белградският митрополит Викентий Добрович. Той се задържа едва няколко месеца, наследен последователно от трима предстоятели, гърци по произход: Паисий II, Гаврил IV (и двамата за кратки периоди
през същата 1758 г.) и Кирил IV (1759–1763). Във връзка с напълно възможния български произход на Гаврил III е както характерът на Ниш като
град с българско население, така и името „Николин“ или „син Николин“ –
за разлика от архиереите, които по правило носят обичайните за сръбската
ономастика бащини или фамилни имена на „-ич“.
През ноември 1761 г. в Ниш се събират по-голямата част от митрополитите на Печката патриаршия, които търсят изход от кризата. Съборът е
председателстван от кюстендилския митрополит Серапион, което на свой
ред показва нарасналата тежест на българските епархии и техните владици
в диоцеза на Печ. Впрочем неслучайно тази мащабна „конференция“ на
висшия клир се е състояла именно в Ниш. Съборът се обръща към Гаврил с
молба да се върне на престола – очевидно по същото време той е възприеман като архиерей, способен да се противопостави на все по-силната намеса
на турските власти и цариградските фанариоти в делата на патриаршията.
Огорчен от поведението на своите събратя по-рано, Гаврил пише: „..Защо
тогава от престола ме вдигнахте и защо друг патриарх желаехте да имате,
сега при него бъдете доволни, а мене за нищо не търсете…“ Доколкото
може да се съди от някои известия, Гаврил е заемал старата си катедра в
Ниш, където остава и след закриването на Печката патриаршия през 1766 г.
В писмото на Гаврил III до „конференцията“ през 1761 г. е факт и неговата
претенция, че е легитимен сръбски патриарх до края на живота си. Освен
това е показателно, че в Ниш е имало „патриаршески палат“, свързан вероятно с присъствието на Гаврил в този град19.
Разбира се, българското участие в историята на Печката патриаршия
19
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съвсем не се ограничава с посочените нейни предстоятели. Многократно
повече са сведенията за нейни митрополити, епископи, игумени на манастири, видни монаси, свещеници, книжовници от български произход,
свързани най-често с нейните български епархии. Сравнително най-пълно
е изследвана дейността на митрополит Михаил Коласийски (Кюстендилски), оглавявал епархията в периода 1646–1666 г. Особено важна е неговата роля за развитието на българо-руските връзки през ХVІІ в.20. Сред
знаковите личности от висшия клир на Печката патриаршия е светецът и
новомъченик Симеон, митрополит Самоковски, екзекутиран в София на
21 август 1737 г. във връзка с поредната австро-турска война и участието
му в готвеното от българите въстание21. Могат да бъдат посочени още десетки, ако не и стотици имена на българи или на личности от българските
епархии на Печката патриаршия. Няма съмнение обаче, че тази важна тема
от църковната и културната история заслужава повече внимание в съвременната наука.
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