В СТЕПТА ЗЕЛЕНА НА БУДЖАК
Формиране на българската диаспора в Бесарабия

13

КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как възниква българската етническа диаспора в Бесарабия?

Док. 1. Народна песен за преселението
Черен се е облак задало,
черен ми облак казаци,
пусти руси руснаци.
От дето мина московина,
в земята трева не остана,
в гората листи не остана.
Голям е помен станало,
голяма пуста мураба*;
горки сиромаси товареха,
товареха, джанъм, бягаха,
в пуста Русия ще отидат,

през пустата равна Добруджа.
Кое без майка остана,
кое без баща остана;
брат с брата не вижда,
сестра със сестра не чува.
Голям е помен станало,
голям е каран** бивало
на хора и на добитък –
хората мрат от чума,
овцете мрат от сипаница.
Народна песен от Бургаско

* мураба
��������� (от
���������
тур. „мурабе“ – война)
��������������������������
** каран
������� – вм. карантина

Бих, може би, проклел отдавна
и оня век, и оня ден,
когато прадядо ми бавно
повдигнал своя бял остен.
Когато тръгна, заскрибуца,
през буците от рът на рът,
с дечица пълната каруца –
печална песен – в дълъг път.

Проклел бих неговото име,
ако бях днес уверен аз,
че щеше инак да ме има,
да мога да говоря с вас.
Напуснал свидните Балкани
не за да търси лек живот,
а българин да си остане
и да опази своя род!
Стоянов, Н. Българин да си остане. – Кула, 2006,
кн. 2: http://www.art-kula.hit.bg/kniga8-5.htm

Задача 1:�
А) Работете в две групи. (Група А работи с Док. 1, група Б работи с Док. 2.) Подчертайте
ключовите думи, с които:
– се описват условията на преселението;
– се обясняват причините за преселението.
Б) Формулирайте оценката на народния певец (група А) и на съвременния поет (група Б) за
събитията. Представете резултатите от работата си на другата група.
B) Аргументирайте се коя оценка за събитията е по-близка до вашата – тази на народния
певец или на съвременния поет.
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Док. 2. Съвременен бесарабски български поет за преселението

51

13

Док. 3. Масови изселвания на българи (1806–1830)
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Док. 4. Масови изселвания на българи (1830–1862)
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Док. 6. Изселване на българи в Крим
През 1861 г. около 10 000 българи, наговорени от руския консул Пайков, преминаха да се
населят в Крим. На Русия бе поволно да си подкърми това, що бе изгубила от изселва
нието на татарите.
Славейков, П. Народите в Турско. – Читалище, 1871, кн. 18–21.

Док. 7. Българските поселения в Бесарабия
Особено внимание заслужават българските поселения в Бесарабия. Малко по малко там
са се населили 70–80 хил. българи. […] От 1787 г. насам във всяка руско-турска война
българите са оставяли клетата си домовина и понеже русите им са давали земи за на
селяване, те […] са се заселвали […] в Буджака […].
С туй изселване българският елемент е доста отслабнал на мястото, отдето е ста
нало изселването […]. Главно място на тези поселения станал хубаво и правилно съградения на езерото Ялпух Болград. Този градец брои днес до 9000 жители и има своя
велика гимназия.
По Парижкия мир от 1856 [г.] голяма част от тези поселения се отстъпи на Молдавия.
Тази межда биде злочеста за българите, защото поради нея някои български поселения
са преполовени на две и едната половина [се] пада на Русия, а другата на Молдавия, как
то напр[имер] Конгаз. […] Едни от тези българи се разкаяли изпосле защо са излезли из
домовината си и се завърнали назад в България, но по-многото от тях си останаха в
Бесарабия и там работят земята, а някои с нещо и търгуват.
Славейков, П. Народите в Турско. – Читалище, 1871, кн. 18–21.

Док. 8. Руската преселническа политика през 1861 г.
Тия пари, що ви обещава и ви дава сега лукавото руско правителство, за да ви измами,
са нищо при такива потребности и нужди, които ви чакат там […].
Не е ли срамота за вас, о видински българи! Да ви заменят с татарите и да правят с
вас трампа, като с някои си коне или волове! […] От каква неволя се преселвате? […]
Можете да кажете, че ви заплашват […]: това е една ваша най-голяма слабост, ако
вие с едно голо и просто заплашване оставите бащино си свято огнище, къщи и по
къщнини.

Задача 2:
А) Намерете на Док. 3 областта Бесарабия. Очертайте нейните граници.
Б) Определете от кои части на българските земи се формират основните изселнически по
тоци през периода 1812–1856 г. и тяхното основно направление. Формулирайте причини
те за това.
В) Открийте териториалните промени след Кримската война (Док. 4). Дискутирайте какви
са техните последици за българската диаспора в Бесарабия.
Г) Посочете към коя част на Русия се отправят български заселници през 1861 г. и кои са
причините за тази миграция. Потърсете възможни обяснения за позицията, изразена от
Раковски по отношение на преселването на българи в Бесарабия.
Д) Работете на малки групи (4–5 души). Като се базирате на данните от Док. 3–8, опреде
лете основните фактори и етапите на масовите изселвания от българските земи към
Бесарабия. Работете върху постер.
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Раковски, Г. С. Преселение в Русия. Букурещ, 1861.
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Док. 9. Българските колонии в Бесарабия през погледа на френския консул
в Галац (1856 г.)
[Българските колонии] са организирани, за да служат като база на панславистката про
паганда по десния бряг на р. Дунав. С такава цел пълномощниците [на руското прави
телство] настояваха в Париж да запазят малкия град Болград, който е главен център
и седалище на митрополия на българските заселници. […] [Руските] агенти си служеха
с всички средства, за да повлияят заселниците, които новата граница оставя на мол
довска територия, да се оттеглят в частта на Бесарабия, която остава руска. […]
Които не искаха да станат руски поданици, предпочетоха да се върнат в България под
протекцията на християнските държави. […]
1. [Българските] заселници […] живеят в 82 села и в два малки града.
2. Те се ползват с религиозна свобода, мъжете не са задължени да отбиват военна
служба […]. Имат право да купуват земя, да търгуват във вътрешността на стра
ната и в чужбина. […]
5. […] Българските колонии са разделени на 4 кантона (епархии). Жителите на всяко
село избират за две години помежду си шеф и общински съвет. […]
6. По принцип земята бе разпределяна по 50 десетини (54½ ха) на семейство. […]
10. Всяка епархия изнася повече от 1 млн. хектолитра (100 хил. т) зърно. [Българските]
колонии разполагат с 80 хиляди биволи и крави, 40 хиляди коня, 15 хиляди мериносо
ви овни и сто хиляди обикновени овце, изнасят 500 хиляди ведра (6 млн. л) вино. […]
Отделни личности са притежатели на суми, които достигат 300 хил. сребърни
рубли.
Доклад на френския консул в Галац до граф Валевски. – Българите в Северното Причерноморие.
Т. 7. Велико Търново.

Задача 3:
А) Работете в групи А и Б от Задача 1. Проучете Док. 7 (група А) и Док. 9 (група Б). Попълне
те в тетрадките си следната таблица:
Според Док. 7

Според Док. 9

Мотиви за заселване
(от страна на българското
население)
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Главен град
Промените през 1856 г.
Получени права и свободи
Стопанско развитие

Б) Сравнете резултатите си със свой съученик от другата група. Запишете в празното
каре на таблицата новата за вас информация. Определете на какво се дължат взаимните
допълвания или противоречия в сведенията от документите.
В) Споделете с класа резултатите от това сравнение.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Защо точно в границите на Руската империя се оформя та
кава значителна общност на българската етническа диаспора?
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Мотиви за заселване
(от страна на Русия)

