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СЕРБСЬКА І БОЛГАРСЬКА ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ  ЯК ОПЛОТ 

ДЕРЖАВНОСТІ НА БАЛКАНАХ В XІV–XVIIІ СТ. 

 

Вплив православних церков на Балканах на організацію діяльності 

держав є однією з малодосліджених, проте досить цікавих тем. 

На початку XV ст. одними із найбільш впливових християнських осередків 

на Балканах були Сербська та Болгарська церкви. Тому важливо 

зосередити увагу на різних векторах їх діяльності, які були повʼязані не 

лише з організацією внутрішнього життя країн, а й зовнішньою 

діяльністю. На початок дослідження слід заглянути в минуле для того, щоб 

зрозуміти і виокремити початкові етапи розвитку цих церков. 

Сербська Православна Церква, заснована наприкінці IX ст., 

перебувала в залежності від Константинопольського Патріарха, а в 1219 р. 

стала автономною. На початок 1346 р. сербський король Стефан Душан 

настільки підніс і зміцнив свою державу, що вирішив прийняти титул 

імператора, а Сербського архієпископа зробити Патріархом [4, 519]. В 

«Житії преподобного Ісаї старця» про виконання Стефаном свого наміру 

говориться так: «Це він зробив єдиною своєю владою, не тільки не 

порадившись з Патріархами грецькими, але й не побоявшись накликати на 

себе через цей вчинок церковне відлучення». У 1346 р. Стефан зібрав у 

Скопʼє церковний Собор, на якому Сербська Церква була піднесена до 

рангу Патріархії, і першим Сербським Патріархом було поставлено 

архієпископа Іоаникія II. Оскільки проголошення автокефалії Сербської 

Православної Церкви відбувалося не за апостольськими канонами й 

догматами церкви, а за певними політичними переконаннями, то за 

самовільне проголошення Сербського Патріархату і такі дії стосовно 

єпископів-греків Константинопольський Патріарх Каліст І наклав анафему 

на короля Стефана Душана, у якій було сказано: «Божою милістю ми, 

Каліст, Архієпископ Вселенський Патріарх, сповіщаємо з усім Синодом 

нашої великої Кафоличної Апостольської Церкви, за дозволом царя 
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нашого Андроніка юного і усього синкліту його, що в наше Православʼя 

зʼявився від західної Місії (тобто Католицької Церкви) неправедний і 

хижий цар сербського народу Душан, сильний однодумець Західної 

Церкви… Повеліваємо: нехай буде «Маран ата і фрі фрі» (тобто анафема) з 

усім його народом сербської землі. В результаті цього почали відбуватися 

гострі суперечки між церковною владою грецькою і сербською. Але все це 

не стало на заваді Константинопольському Патріарху Філофею у 1374 р., 

через посередництво афонського ченця Ісаї, після 28 років розділення, 

зняти накладену Калістом анафему з «царя, і Патріарха, і всіх живих та 

спочилих і прийняти у спілкування і співслужіння всіх архиєреїв та ієреїв». 

Він навіть згодився з тим, щоб «сербам мати вже не архиєпископа лиш, але 

Патріарха самовладного». З розпадом єдиного Сербської держави на 

землях, які колись входили до його складу, життя Православної Церкви 

мало свої регіональні своєрідності. Православні серби здавна проживали в 

землях що ввійшли згодом в Австро-Угорські володіння, де заснували 

самостійну сербську митрополію і першим митрополитом став Арсеній 

(Черноевичей) [3]. 

У 1393 р. почався багатовіковий період турецького панування у 

Болгарії. Тирновську кафедру, яка залишилась без підтримки та захисту 

уряду своєї країни, було знову підпорядковано Константинопольській 

патріархії на правах митрополії. Ця залежність збереглася і після 

завоювання турками Константинополя (1453). Для консолідації 

завойованих територій турецький уряд успішно використав 

Константинопольську патріархію і з цією метою підпорядковував їй 

православні церкви на завойованих слов’янських територіях [2, 128-129]. 

Печська Патріархія обіймала всю територію сербського розселення. 

Оновленню Патріархії багато сприяв великий візир Мехмед Соколович, 

брат Патріарха, за національністю серб. Мехмед Соколович був одружений 

з дочкою султана і впродовж 15 років користувався владою в Османській 

імперії. З падінням Другого Болгарського царства Тирновська кафедра 

була підпорядкована Константинопольській Патріархії на правах 

митрополії. Одним з видатних діячів Болгарської Церкви був преподобний 

Паїсій Хілендарський. Замолоду він вирушив на Афон, де в монастирських 

бібліотеках почав вивчати матеріали, що стосувалися історії рідного 

народу. Такого ж роду матеріали він збирав під час поїздок по країні в 

якості монастирського проповідника і провідника паломників, які 

прагнули відвідати Святу Гору [5]. 

Можна провести деякі паралелі щодо діяльності цих церков та їх 

ролі у зовнішній політиці, а саме: 

- обидві церкви були найбільшими на Балканах, тому їхня діяльність 

розповсюджувалася майже на всі держави Балканського півострова; 

- кожна з церков була залежна від Константинопольського патріархату 

і намагалася якнайшвидше вийти з-під його юрисдикції; 
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- панування османів на Балканах обʼєднувало православних для 

протистояння туркам; 

- правителі Сербії та Болгарії залучали предстоятелів церков для 

обговорення подальших дипломатичних відносин із Османською та 

Австро-Угорською імперіями; 

- отримання автокефалії надавало змогу перебувати на рівні з іншими 

автокефальними православними церквами; 

Дипломатичний звʼязок із Російською імперією надав церквам 

більше можливостей для отримання їх автокефалії. Будучи однакової віри, 

православні цих церков вели активну міждержавну та міжцерковну 

діяльність, студенти духовних шкіл Сербії та Болгарії отримали змогу 

навчатися у київських та московських вищих духовних школах, 

відбувалося масове паломництво до Києво-Печерської лаври, монастирів 

та святинь на території Російської імперії [3]. 

Отже, держави Балкан отримали змогу за рахунок стратегічного 

союзника – Росії, – звільнитися від панування ненависних Османської та 

Австро-Угорської імперій, а православні церкви – розпочати процес 

стосовно відновлення автокефалії канонічним способом за сприяння 

Російської православної церкви. 

Таким чином, Сербська і Болгарська православні церкви, 

незважаючи на політичний і релігійний гніт, дали поштовх не лише з 

релігійного боку, а й, обʼєднуючи усіх православних Балкан і 

православних Русі, вивели держави на високий політичний рівень, що мало 

згодом позитивні наслідки та широку політичну і дипломатичну підтримку 

з боку Російської імперії. Як і в будь-якій ситуації православна церква 

виступає за мир і проведення державної діяльності дипломатичним 

шляхом, що ми й можемо спостерігати на прикладі Сербської та 

Болгарської православних церков та їх діяльності, які стали обʼєднуючим 

джерелом православних і справжнім оплотом державності на Балканах. 
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