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Abstract: In the 1840s and 1850s, a conflict broke out in the Tarnovo region be-
tween two warring parties. One was supporting the Metropolitan of Tarnovo, and the 
other – his opponent. Of course, this case cannot be separated from the main pro-
cesses taking place in the Ottoman Empire. The Tanzimat reforms are considered to 
remain only on paper, but they gave a new spirit among the Bulgarian population in 
search of their identity against the old and difficult to reform Orthodox Church with 
the center of Constantinople. The appearance of rich and influential Bulgarians such 
as Hadzhi Mincho Hadzhi Tsachev and his interests affected by the Metropolitan of 
Tarnovo Neofit are the basis of our article. Each of the two warring parties sought 
support not only from the local population, but also from government and church 
circles. A supporter of Metropolitan Neofit in Constantinople is Nikomidias, a person 
who has not been the subject of research. The representative of supreme Ottoman 
government in the person of Stefan Bogoridi also turned out to be a supporter of 
Neofit. Letters from the fund of Georgi Popsimenov (National Library – Sofia), a vekil 
of Tarnovska Kaza, who represented a delegation in defense of the Tarnovo Metro-
politan Neophyte and their wandering in the labyrinth of bureaucratic Constantino-
ple, are studied. 
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Динамиката на политическите процеси през XIX в. по българските земи е 

контрапункт на Ориенталския модел на битуване. Това е време просмукано от 
нови идеи, революции и реформи, което успява да вдъхне живот и на българс-
кото Възраждане. През 50-те г. на XIX в се вихри българо-гръцката църковна 
разпра, избухва Кримската война (1853–1856 г.) събития, които оставят своя 
отпечатък върху социално-икономическите условия в Османската империя. 
Един от съвременниците на тази епоха, Св. Миларов пише: „…Много излъгани 
би останали онези, които би помислили, че новото движение на българите е 
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имало и има само черковен характер…Не! Това движение заключава в себе си 

до една степен и политически характер…Това движение освен черковен и по-

литически имаше още и социален характер...“
1
. Не може да отречем далновид-

ния му, макар и не толкова безстрастен, поглед върху протичащите процеси. В 

тази статия на Миларов прозират и други предпоставки, дали отражение върху 

епохата. Става дума за влиянието на идеите, генерирани от Френската револю-

ция и мястото, което заемат чорбаджиите в разделението на обществото по чер-

ковния въпрос. 

Българската историография е обърнала достатъчно внимание на църковна-

та борба, но не толкова в социалния и политически аспект на проблема през 50-

те год. на XIX в. В официалните издания (Genchev & Georgieva, 2006) се прие-

ма, че църковното движение по време на Кримската война (1853–1856) е затих-

нало. Малцина са авторите като З. Маркова, която използвайки широк набор от 

документи разкрива една съвсем друга картина на събитията (Markova, 1976).  

От една страна социално-икономическия и политически характер на дви-

жението срещу гръцките владици, а от друга неглижирането на това брожение 

по време на Кримската война (1853–1856) бяха основните причини, които про-

вокираха интереса ми по темата. Разглежданият въпрос е изключително мно-

гопластов по своята същност, тъй като е изпълнен със социално, икономическо 

и политическо съдържание, което дава много хоризонти на изследователска 

работа. В статията ще се концентрирам върху един определен случай, който не 

е уникален, но ясно очертава зависимостта между властовите структури в дър-

жавата и техните органи: община, Високата порта и патриаршията в Цариград. 

В статията сме използвали писма
2
 изпратени до векила (пълномощник на 

християнското население) на търновска каза Георги Попсименов. Хронологи-

ческите рамки на кореспонденцията е от 15. XII. 1853 г. до 1. III. 1854 г. Става 

дума за делегация изпратена от търновската община с мисия до Цариград (Ви-

соката порта и Патриаршията). Преди да продължим, обаче ще имаме нужда от 

кратък преглед на случващото се в търновска каза. 

Започналите от 20-те г. на XIX в. брожения срещу гръцките митрополити 

най-вече с действията на Д. Хаджитошев във Враца постепенно обхващат и 

други региони на българските земи. В началото недоволството не е пряко насо-

чена срещу народностния характер на владиците, а срещу техните злоупотреби 

при събиране на църковните налози. През 40
-те
 год. на XIX в. протестът се ради-

                                                           
1
  В-к Македония, год. 6, бр. 18, 25 юни 1872. 
2
  Национална библиотека „Кирил и Методий”, Български исторически архив, ф. 36 Г, 

а. е. II A 1418, II А 1419, II A 1420, II A 1421, II A 1421, II A 1422, II A 1423, II A 1424, 

IIA 1472. 
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кализира. Исканията вече са свързани със замяната на гръцките владици с бъл-
гарски духовници. 

Лицето на протеста в Търново е хаджи Минчо х. Цачев, който е контра-
пункт на завърналия се Неофит Византиос (Tutundzhiev, 2007) на търновската 
катедра. Разглеждайки документите за тяхното противоборство прави впечатле-
ние, че афиширането на краен антагонизъм между двамата, реално е по-скоро 
спорно. В писмо от 18 март 1852 г. адресирано до Е. Селвели и х. Николи, Ила-
рион Ловчански ги уведомява, че „…старахми са да направим едно примире-
ние…” , а след това: …и после церковата утидохми у Г: хаджи Минча сосъ 
старица [Неофит Византиос – б. моя.] и седяхме повише от два сахатя и от 
там…отидохме на слугата ви на къщата у Саввата на трапезата гдето сосъ 
мегавули [Костаки Мегавули, писар на търновския владика и негов зет – б.моя.] 
пихме по една чаша за здравето ви… (Popgeorgiev, 1906–1907). Ако през март 
1852 г. отношенията между търновския нотабил и владиката са по-скоро прия-
телски, то на следващата година те отново влизат в открит конфликт. Търсейки 
подкрепа срещу Неофит, х. Минчо води оживена кореспонденция с Т. Хаджи-
тошев от Враца. В едно от писмата между тях е искана информация от врачане-
ца, колко е платил новоназначения епископ на Враца за ръкополагането си от 
Неофит. Тази информация х. Минчо иска да използва като довод срещу Неофит 
пред Високата порта в Цариград (Markova, 1976). Възниква въпросът: каква е 
причината за техните раздори? 

Един от съвременниците на събитията Т. Бурмов, борец за църковна неза-
висимост, в своя труд (Burmov, 1902) дава повече яснота за случващото се в 
Търново през 50-те години на XIX в. Ето какво пише той: „…Някой от по-
първите българе на градът Търново бяха закупували през Кримската война 
бегликът на овцете и бяха си позволили големи злоупотребления при събиране-
то на този налог…”. Недоволството на местното население и чорбаджиите на 
по-големите села от епархията ескалира и „…искаха да се възбуди преследване 
срещу закупвачите на беглика”. Същевременно търновския митрополит Неофит 
си позволява да вземе страна по въпроса „…и отказа да тури печатът си върху 
мазбата (определение) на управителний съвет, с която се одобряваха действи-
ята на закупвачите по събирането на налога“. С това си действие обаче, тър-
новския митрополит накърнява икономически интереси на определени кръгове 
от търновския елит и вследствие на това „…всичката епархия се раздели на две 
партии. Едната със закупвачите бяха против владиката, а другите с владика-
та против закупвачите.“ Т. Бурмов определя, че закупчиците на беглика са 
имали своите прегрешения, но водени от „…техния личен интерес…“ прикрит 
„…с булото на патриотизъм и на риданието за доброто на народа“ успяват 
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да увлекат към себе си голяма група хора против владиката. Политическите 
страсти придобиват сериозни измерения, започват масирани кампании и от две-
те партии като всяка „…гледаше да събере повече подписи върху арзухалите си, 
за да покаже, че народът е с нея“. 

Митрополит Неофит веднъж вече губил катедрата в Търново действа зна-
чително по-внимателно. Разбирайки ситуацията в която се намира, търновския 
владика е наясно, че проблемите породени от неговите противници са излезли 
от регионалните рамки. Поради тази причина „…счете за добро да изпроводи в 
Цариград предани нему хора.“ Сблъсъкът между тези две обществени групи, 
където Неофит си позволява да взема страна достига до такава поляризация, че 
вече се търсят връзки с все повече влиятелни официални и духовни лица рези-
диращи в Цариград. Противниците на владишката партия „…като видяха това, 
се затекоха и те тутакси в столицата“. Използвайки, че „…закупвачите има-
ха за ортаци по събирането на беглика и някои от по-първите Турци на градът 
Търново, то в движението против владиката взеха участие и мнозина от бе-
йовете, а чрез тях и една част от турското население.“ В следствие на взаим-
ните обвинения между двете партии се налага и намеса от Високата порта. Тя се 
принуждава „…да превежда няколко пъти един след друг особени комисари от 
Цариград за разглеждане делото върху самото място. Едни от тия комисари 
вземаха страната на владиката, а други страната на неговите противници“. 

Макар, че Т. Бурмов не дава имената на тези закупчици на беглика става 
ясно, че едното от лицата е хаджи Минчо Цачев. Същият е изключително богат 
и влиятелна личност в цялата Търновска епархия. В периодичният печат3 по 
повод неговото убийство четем следното: „…Преди 18 години [т.е 1837 г.] дойде 
в Търново и стана сандък-емини на царската хазна, защото в онова време беше 
обичай, всеки началник от окръжните села да служи 2 години на тази работа. 
След изтичането на службата му се захваща с търговия. Търгува с Австрия, 
Англия, Влашко и всички области на Отоманската империя“ Освен това до-
писникът дава и друга информация: „…На покойния като му се на речените 
места припозна фирмата и неговия кредит се възвеличи, начена той на много 
търновци кредит да дава…“. Освен добре развита търговска дейност, кредити-
рането на търновски жители, х. Минчо продължава да е откупвач на беглика, 
едно особено печелившо перо в неговата стопанска дейност. Партньорите му в 
тази област са Рушит ага, Христо Тъпчилещов и ходжа Хазар (Yaneva, 2004). 
Сред бегликчиите мюсюлмани х. Минчо Цачев намира и свои противници. Ле-

                                                           
3  Дописка в: Цариградски вестник, V, 11 юни 1855 г. с.3-4. 
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гендарен остава сблъсъкът между него и издигнатия в чин Хайрие Тюджари4 
хаджи Мехмед ага Караманлията5. Търсейки паралели на икономически въз-
можности откриваме сходна картина и в Тулча. Откупвачите на данъци с най-
големи финансови възможности са в основната си част мюсюлмани от общо 13 
жители, 9 мюсюлмани и 4 немюсюлмани (Todorov, 2016). В статията е даден 
пример за българин на име Димитри син на Арслан (Todorov, 2016), чието бла-
госъстояние и финансов капацитет са съпоставими с търновския първенец. 

След като накратко представихме икономическия потенциал на х. Минчо 
Цачев и извеждайки си пряко изводи от това за неговото влияние в обществения 
и икономически живот в Търново ще се върнем отново в края на 1853 г. В опи-
тът да събере широка подкрепа търновския митрополит Неофит изпраща своето 
протеже К. Мегавули да обиколи епархията. В своя труд З. Маркова е обърнала 
внимание на случващото се в края на 1853 г. (Markova, 1976, p. 144). Както от-
белязахме по-горе и двете партии търсят подкрепа за своите доводи. Хаджи 
Минчо Цачев през есента на 1853 г. води усилена кореспонденция с Т. Хаджи-
тошев от Враца, с цел да получи повече информация, която да използва като 
допълнителен довод срещу търновския митрополит (Markova, 1976, p. 142). В 
същото време К. Мегавули е на обиколка из епархията в търсене на широка 
подкрепа за Неофит. Врачанският първенец Т. Хаджитошев успява да убеди 
останалите първенци да не слагат печати върху фалшив документ, който ще 
бъде представен пред патриаршията като акт, че населението е доволно от Нео-
фит. Писарят на търновския владика не успява да постигне своята цел. Радостта 
на хаджи Минчо не остава скрита, той обявява също, че жителите на Стара За-
гора и Казанлък също отказали да подпишат мазхара. Между другото, инфор-
мира врачани, че неговия зет хаджи Николи е заминал на 17 декември 1853 г. за 
Цариград (Markova, 1976, p. 143). 

В същото време е изпратена делегация от търновската община до Цариг-
рад. За нея научаваме от писмо на Георги поп Симеонов до никомидийския 
митрополит публикувано от Й. Попгеоргиев от дата 15 декември 1853 г., където 
четем следното: „…Вие се уверихте, че смущенията в нашата община от 2-3 
личности е против писаря [б. м Костаки Мегавули ] на митрополията, но глав-
ната цел е да нападнат митрополита, да свалят законният ред… [Общината] 
реши да изпрати 5-ма в Цариград упълномощени за да представи като как 
стоят работите на страната ни….“ Освен това делегацията има „…и други 
                                                           
4
  ‘Mubahat S. KÜTÜKOĞLU’, Islam Ansiklopedesi, viewed 27 october 2020 
<https://islamansiklopedisi.org.tr/hayriye-tuccari>  Османски търговец мюсюлманин, из-
вършващ външна търговия със статут на европейски търговец. 

5  Пак там. 
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местни въпроси при Високата порта, които работи са независими от патри-
аршията.“(Popgeorgiev, 1906–1907). Прави впечатление, че никомийския мит-
рополит е „покровител на владиката [търновският митрополит]“. Оказва се, 
че това е практика. Заемащият катедрата в Никомидия също е ефор на търновс-
кия владика Макарий (1802–1817).  

Георги поп Симеонов (известен е още като Георги Чорбаджи, Георги 
Анагност) завършва образованието си в елинското училище в Свищов. Завръ-
щайки се в родното с. Арбанаси се залавя с търговия. Успява да се издигне като 
важна обществена фигура. В един сериозен времеви период от 24 години из-
пълнява длъжността каза векил в Търново (Goranchev, 2017, pp. 271-278). Почи-
тан, уважаван, много религиозен, за когото православието е нещо „свято и въз-
вишено“ (Georgieva, 2019, pp. 337-345). 

В писмата6, адресирани до Георги поп Симеонов става ясно, че делегатите 
са изпратени с определена мисия в Цариград. Забелязват се натрапчиви повто-
рения: „…и на истина ни сме са видели с патриарха“, „отидохме при Никоми-
дияс“, „отидохме при Никомидияс той ни каза идете при патриарха“, „ваша 
милост ни заповядахте да слушаме Никомидияс“ и т.н. Извадките са красноре-
чиви – представителите на търновската община да слушат и да се подчиняват на 
казаното от Никомидияс. Правдоподобно да допуснем, че същият е сериозен 
авторитет в Патриаршията. За съжаление, българската историография не е 
обърнала достатъчно внимание по този въпрос. Малцина са авторите като З. 
Маркова, която в своят труд (Markova, 1976) разглеждайки широк спектър от 
писма споменава кореспонденцията, която ние изследваме, но само в рамките 
на едно изречение. 

Проучвайки проблема достигнах до извода, че най-вероятно става дума за 
Дионисий Котакис (или Димитриус) Никомидиас7, роден на о. Андрос през 
1796 г. (или 1798 г.). Произхождащ от благородническо семейство. Става монах 
(неизвестно кога) в манастира Зоодоху Пиги на о. Андрос. В същото време там 
се намират митрополит Кизикос и патриарх Милетий (1845 г.). След това Дио-
нисий заминава за Цариград, където служи като дякон на митрополита на Пруса 
(Бруса) Йоаникий. Оказва се, че същият този Йоаникий е пряк наследник на 
търновския митрополит Макарий в периода 1817–1821 г. Според „Летописа“ на 
поп Йовчо, митрополит Йоаникий пристигнал в Търново през 1818 г. (Radev & 
Mollov, 1995, pp. 47-48). С активното съдействие и финансова помощ на същият 
                                                           
6  НБКМ, БИА, ф. 36, II A 1418, II А 1419, II A 1420, II A 1421, II A 1421, II A 1422, II A 
1423, II A 1424. 

7  Encyclopedia of the Hellenic world, viewed 28 august 2020 г. 
 <http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=4110>  
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митрополит отваря врати в Търново и „училище за елински науки”, което през 
20-те и 30-те години на XIX в. се утвърждава като модерно учебно заведение 
(Tutundzhiev, 2007, pp. 185-186). Заподозрян в съпричастност към „Фелики ете-
рия”, митрополит Йоаникий е обесен в Цариград на 12 юни 1821 г. 

Бившият дякон на търновския владика Дионисий Котакис през 1826 г. на 
възраст (28 или 30 години) става митрополит на Силиврия. Същата година е 
преместен в Амесия на мястото на подалия оставка Неофит. Катедра, която зае-
ма с малки прекъсвания до 1835 г. Пет години по-късно в началото на 1840 г. се 
издига до митрополит на Никодимия. Длъжност, която заема до смъртта си през 
1877 г. Като никомедийски митрополит става един от най-влиятелните йерей на 
Вселенската патриаршия. Заедно с митрополит Кизикос и патриарх Йоаким II 
са едни от водещите фигури на православието. Никомедийският митрополит е 
уредник на около 20 провинциални митрополити включително: Солун, Сърбия 
и Козани, Видини, Верия, Месимврия, Митимни, Гревена, Имврос, Проилава 
(Враила) и Лоз. 

Освен кариерното си развитие в структурите на църквата Дионисий се за-
нимава и с политическа дейност. Оказва се личен приятел на френския посла-
ник в Цариград (министър на външните работи на Наполеон) маркиз дьо Мус-
тие, както и посланик Тувенел. Като цяло, Дионисий се смята за представител 
на френското влияние не само в рамките на Вселенската патриаршия, но и сред 
османските правителствени кръгове. Поддържа близки приятелски отношения с 
кралската двойка на Гърция, Отон и Амалия. Политическите връзки му дават 
възможност да има важна роля във Вселенската патриаршия. Взема участие при 
провъзгласяването на автокефалия на Гръцката църква (1850 г.), също така е 
сред участниците в дискусиите между Вселенската патриаршия и руската мисия 
на адмирал княз Менчиков, което предшества и до известна степен е причината 
за Кримската война (1853 г.). 

Най-ранното споменаване на архиепископа на Никомидия е в един рапорт 
на Михаил Чайковски до княз Адам Чарториски, с което го уведомява за задър-
жането на Иларион (Макариополски) и Неофит (Бозвели): „…На 29 юли 
[1845г.] патриархът заповядал да извикат при него Иларион, дал му да пре-
вежда някакъв документ …да го занесе на архиепископа на Никомидия…Щом 
Иларион стигнал там; незабавно бил задържан“ (Boneva, 2002, pp. 41-42). Не-
офит Бозвели пък бил помолен „да направи малко посещение“ (Boneva, 2002, 
pp. 41-42) на същия този архиепископ, където също е арестуван. В едно писмо 
на Иларион Лофчу до Г. Евстатие и хаджи Николи от 18 март 1852 г., четем 
следното: „…и ние сега първо пишем на стареца Никомидиас и на кир Игнатие 
и за фермана и…“ (Popgeorgiev, 1906–1907, p. 28). 
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П. Славейков в един свой мемоарен разказ от 1857 г. също съобщава за Ди-
онисий Котакис: „…Членовете на тази контра-депутация бяха Цаню Райнов 
от Трявна, Хаджи Теодор от Лясковец, Никола Живков от Елена и Бакърджи-
оглу Стефан от Беброво. Имаше още един. Името му не помня. В Цариград 
един ден двете депутации случайно се срещнахме у никомидийския гръцки 
владика и там се спречкахме“ (Boneva, 2002, pp. 69-71). 

Личното познанството на Георги Попсимеонов с Дионисий Котакис не е 
документирано. В публикуваните от Ив. Снегаров кодекси откриваме едно 
„Назначително“ (Snegarov, 1937, p. 57) писмо от 6. IV. 1818 г., с което митропо-
лит Йоаникий издава на йеромонах Симеон, една от високопоставените личнос-
ти на с. Арбанаси и „глава“ на видната фамилия Анагоста (Radev, 2000). Поради 
тази причина смятам, че има познанство между тях и то датира в периода 1817–
1821 г., когато Котакис е дякон на търновския митрополит Йоаникий. Изпрате-
ната от търновската община делегация в защита на митрополит Неофит е извес-
тна. Подписите в писмата им до техния ръководител на мисията Г. Попсименов 
полагат: Михал Х. Стоян от Елена, Иванчо Пенчу Калпазан от Габрово, х. Сте-
фан от Беброво и Вачу Х. Танас от Лясковец. Прави впечатление споменаването 
на еленския първенец сред тази делегация, тъй като той е брат на Иларион (Ма-
кариполски). Един от съвременниците на тези събития П. Кисимов, за съжале-
ние по неговите думи е загубил няколко страници отразяващи периода 1853–
1856 г. отбелязва следното: владиката Неофит „биде деятелно подкрепен от 
някои видни търновски и селски чорбаджии, приемуществено от Елена, род-
ното село на протосингела му, Иларион Ст. Михайловски“ (Kisimov, 1897, p. 
77). Вероятно спечелил благоразположението на еленските първенци още при 
първото си заемане на търновската катедра, Неофит хиротинисва8 първо Илари-
он (Иван Иванов от м. Горни Чукани, Еленско) за Ловчански владика през 1852 
г., а четири години по-късно и Иларион (Цончо х. Стоян Михайловски) да заеме 
позицията на доростоло-червенски митрополит (Radev, 2000, p. 342). 

В първото писмо9 от 24 декември 1853 г. делегираните представители уве-
домяват Георги поп Сименов, че са пристигнали и отседнали в „хана на Партал 
паша“ в Цариград. Потърсили са Никомидияс (Д. Котакис), а със Стефанаки 
бей (Ст. Богориди) ще направят опит за среща в сряда (т.е. 28 декември 1853 
Г… 

 
 

                                                           
8  Ръкоположи 
9  НБКМ, БИА, ф. 36, II A 1418. 
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г.)10. Същевременно „…незнаем ама май покрито [тайно] ще идем при негово 
величество…“, което явно се налага заради „…хаджи Николи пристигна на 
самият празник и ни се отговори: Искам да се намеря с ваша милост! - и ние не 
му казахме нищо…“11. 

На 18 януари делегатите пишат12 до Георги поп Симеонов, че пребивават в 
Цариград, изпълняват поръчението да се видят с Никомидияс. Получават съвет 
от него да подадат маз[х]зар13 (Andreev, Kalicin & Mutafova 2019, p. 594) на ка-
пията14. Патриаршията след като разглежда колективна просба на мисионерите, 
препоръчва на Никомидияс, този маз[х]ар да не бъде подаван, защото ще стане 
по-лошо. Делегацията решава да посети и Стефанаки бей (Ст. Богориди) за да 
чуят и неговото мнение. Отговорът е кратък: подайте си просбата пред В. Пор-
та. В писмото до Георги поп Симеонов си личи объркването на делегатите. 
Единствено им остава да изчакат писмо-отговор на Георги поп Симеонов как да 
продължат своите действия. 

Следва едно друго писмо15, за съжаление без дата. Базирайки се на контек-
ста и на цялата серия от писма предполагам, че то е изпратено след това от 18 
януари 1854 г. Писмото в оригинал е на гръцки език. Поради своята значимост и 
да бъде уточнена мисията на делегацията ще го публикуваме изцяло. 

„Благороднейший, господин Георги! 
С радост получихме с последната поща приятелското Ви [писмо] и разб-

рахме това, което ни пишете. Ние, идвайки тук близо до водачеството на 
мисията (задачата), се явихме пред Г. Никомедиас и [той], след като прочете 
ма[х]зарите ни каза, че са по-скоро във вреда, отколкото в полза за мисията 
(задачата) ни. След като представил настоящите ни16 пред Негово Светей-

                                                           
10  Според вечния календар (<http://new_e-learning.tu-varna.bg/calendar/>20.09.2020 г.) 24 
декември 1853 г. се пада в събота. В друг документ (НБКМ, БИА, ф. 36, II А 1419) 
става ясно, че „…ние като други път и като дойде пощата в неделя…“. Това доказ-
ва, че делегатите са подготвили писмото предния ден, а изпращането на кореспон-
денцията става с първата поща (неделя), втората поща в същия документ е понедел-
ник. 

11  НБКМ, БИА, ф. 36, IIA 1418. 
12  НБКМ, БИА, ф. 36, IIА 1420. 
13  Махзар – групово оплакване, колективна просба, изложение по даден въпрос от група 
лица. Речник на чуждите думи в българския език, София: Наука и изкуство, 1978, с. 
445. 

14  Капия – визира се Високата Порта. 
15  НБКМ, БИА, ф. 36, IIA 1472. Искрено съм благодарен на д-р Веселин Горанчев за 
превода от гръцки език. 

16  Вероятно се имат предвид махзарите. 
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шество17 [той] казал: „Сине, задачата (мисията) ви е за Костаки“, този, ко-
гото той гони (преследва), [и]: „защото аз писах да дойде тук гюнахкиар сай-
би ми олдум18, след като е добър и стои на мястото си друг въпрос нямате“. 
Ние му казахме, че искаме да разговаряме с него лично. Той обаче ни отговори, 
че личен разговор не е обоснован. Това ни каза и Г. Никомидиас: „имате право 
по отношение на оплакванията си, които имате спрямо гражданите, но тряб-
ваше главният ви въпрос в ма[х]зара против гражданите, [дори] и Костакис 
да отсъстваше както сега, вместо да му принесете поза ще му навредите“. 
Поради това не ни остави и ма[х]зара за Портата19 да дадем. Ние му казахме, 
че можем да донесем друг махзар за оплакванията ни против гражданите, а 
[той] в отговор ни каза, че днешните обстоятелства не извиняват (не допус-
кат, не позволяват) да се предлага (поставя) пред Портата такъв въпрос, но 
казва да ни се даде от Негово Светейшество20 едно писмо, което да се отпра-
ви към двете различни (противостоящи) страни, [за] да обикнат21, да се поми-
рят и да работят за въпросите (проблемите) на казата в съгласие, без никога 
да се позволява гражданите да правят [каквото и да било] против мнението 
(интереса) на казата. …22 това попитахме и други приятели, [които] същото 
ни посъветваха, значи сега остава да ни изпратите напътствията си как да се 
държим. И Г. Никомидиас, както ни каза, същото ще напише до Светия Тър-
новски23. 

Ха[джи] Николис дойде тук, но доколкото бяхме информирани няма ни-
каква обща (обществена, публична) мисия (задача), а лична. Не се яви (появи) 
нито на мястото, нито каза нещо. Срещнахме се с него и изглежда, че клони 
към омиротворяване и помиряване. До момента, в който Ви пишем, пощата 
още не пристигнала. Без друго24 оставаме с подобаващо уважение. 

     Към Ваша чест! 
 
Поднесете поклоните ни  Искрени приятели 
пред нашия паша ефенди. от казата изпратени 

                                                           
17  Има се предвид Цариградският патриарх. 
18  На турски език. Означава: „Да не съм станал сайбия (собственик) на греховете“. 
19  Вероятно Високата порта. 
20  Има се предвид патриархът в Цариград. 
21  Вероятно се има предвид „да се обикнат“. 
22  Неразчетена дума. 
23  Има се предвид митрополитът на Търново. 
24  В смисъл, че към момента това е всичко. 
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Краката25 му целуваме. 
 
…….26 
Ха[джи] Танас 
Имена на кирилица: Михал хаджи Стоян; Иванчо Пенчо Гобровали, хаджи 

Стефан Теодоривич Беброва“. 
На 25 януари е изпратено ново писмо27. Никомидиас след среща с делега-

тите заявява, че е писал на търновския владиката. Тяхната работа е приключила. 
Търновските делегати отново настояват да подадат маз[х]ара на капията (Висо-
ката порта). Никомидийският митрополит е категоричен, че ще допуснат голяма 
грешка. Паралелно тече кореспонденция между търновския владика и Никоми-
диас, където се разбира, че те (тази делегация) са изпратени не от него а, от ка-
зата (Търновска община). Вероятно следейки случващото се в Цариград, Нео-
фит отбелязва широката подкрепа която е получил. 

На 1 февруари делегатите пишат28 до Георги Анагноста, че Михал хаджи 
Стоян, Иванчо Пенчо Габровали, хаджи Стефан Теодоривич Беброва и Вачо 
хаджи Танас са приели писмо от Евстати хаджи Николович, в което „също зна-
чи сме плакали от паша ефендимис и още хулни приказки писал…“29, описват 
подробно случващото се в Цариград. Хаджи Николи им е изпратил писмо, в 
което ги хули за действията им. Освен това: „се подире ни ходи и ни хули и ние 
не му земаме приказката на таман, защото така се мъчи да ни докара в беда 
както усещаме от Патриаршията…“30. Мисионерите изпращат гневно писмо 
„как това ни дойде от устата“ до търновските първенци, за което явно съжа-
ляват. Писмото е адресирано до Георги Анагноста и молбата им е то да бъде 
задържано от него. Същевременно те са притеснени от друг факт: „…това на 
хаджи Николи да не са събира с нас и то тай ни са пазим не идва някаква при-
казка да ни качирдисами, а то може у Търново да се е напълнило с лошави при-
казки върху нас и ваша милост“. 

Също от февруари месец 1854 г, но без точна дата е следващото писмо31. 
Тук Никомидиас им заповядва да отидат при Стефанаки бей (Стефан Богориди), 
който да съдейства пред великия везир да им извади „мехтуб“. Опитите им да се 

                                                           
25  В документа думата е в единствено число. 
26  Неразчетено име. 
27  НБКМ, БИА, ф. 36, IIА 1421. 
28  НБКМ, БИА, ф. 36, II А 1423. 
29  НБКМ, БИА, Ф.36, IIA 1422. 
30  НБКМ, БИА, ф. 36, IIA 1421. 
31  НБКМ, БИА, ф. 36, II А 1423. 
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срещнат с него не успяват. Същевременно: „…се научаваме значи Хаджи Нико-
ли и там ходил ама нищо ние е сторил и много се мъчи да ни прави пакости и 
май са покарваме с негова милост“32. Отново ясно се очертава позицията им: 
„…ази писах на Костаковото писмо какво хуртува[говори] хаджи Николи за-
ради владиката ами кажете на господин хаджи Минчa да му пишете таквизи 
резилици не биват.“ 

В последното писмо33 от този цикъл с дата 1 март 1854 г. идва и развръзка-
та: „…писмата и все ви пишем ето от патриаршията няма да ни се даде нищо 
и да седим още и три месеца и за това ви повтаряме и ви пишем пак ни ще ни 
се даде и Никомидияс така ни дума: Станете, та си вървете! Думах ви, казах 
ви, вие не се ли разбирате не му е времето. Вземете си разума и си идете. Как-
во можете да думате, имали някой да ви бута владиката е това се разбра 
значи сте хошнут34…”. В послеписът на писмото става ясно, че Михал хаджи 
Стоян, Иванчо Пенчо Гобровали и хаджи Стефан Теодоривич Бебров са вече на 
път към дома. 

В предходните редове бе направен опит да бъдат представени и доколкото 
е възможно да анализираме сведения, свързани с кореспонденция, налична в 
НБКМ (БИА, ф. 36) от фонда на Георги поп Симеонов. Тази поредица от писма 
съдържа данни за политическите борби в един кратък период от четири месеца 
между 1853–1854 г. Изведените от нас писма и цитирани материали не претен-
дират, че са били непознати до момента. Както вече споменахме, има и други 
автори, макар да са малцина, които по един или друг начин са ползвали тази 
кореспонденция и то на фона на общото, твърде кратко и без анализ. Все пак 
допълнителните данни спояват вече известното.  

Насищането с конкретна информация от архивните документи за българс-
ки стопански субекти и ролята им в политическите процеси от Възраждането 
ще ни дадат основание за нова преценка. Далеч по-всеобхватна, а историческата 
наука има нужда от това. 
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