БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ В ДУАЛИСТИЧНАТА МОНАРХИЯ
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какво от официалната политика към малцинствата допринася
за интегрирането им в империята?
Док. 1. Териториите на Хабсбургската империя през XIX в.

Док. 2. Хронология

Задача 1:
А) Като използвате Док. 1 и Док. 2, избройте основните етнически общности в Австрийската империя. Предположете каква политика се налага да води империята, за да запази
целостта си.
Б) Потърсете обяснение за промяната, настъпила през 1867 г. в държавното устройство на
империята.

Док. 3. Указ на Мария Терезия от 1744 г.
Указът освобождава от граждански и военни
тегоби българските заселници във Винга (Терезиополис) и им позволява:
– да си построят църква и училище;
– да си избират съдия и общински заседатели;
– да търгуват свободно в цялата империя.

миграции

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

1688 г.: разгром на Чипровското въстание; изселване на българи католици от района;
1726–1730 г.: изселване на българи католици от бившите павликянски села в Никополско
и Свищовско, организирано от епископ Никола Станиславов;
1739 г.: основаване на българска колония в Стар Бешенов (дн. Дудещи веки);
1741 г.: създаване на българска колония във Винга.
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Задача 2:
А) Прочетете Док. 3. Оценете какви възможности този указ дава за българите в сравнение
с тези в Османската империя. Направете заключение дали указът от 1744 г. способства
за интегрирането на банатските българи в Хабсбургската империя.
Б) Дискутирайте въпроса – дали толерирането на малцинствата в Австрийската империя
противоречи на практиката на просветения абсолютизъм.

Док. 4. Етнически състав на най-големите български колонии в Банат (1880 г.)
Винга
Немци, 652

Сърби, 9

4796 жители

Словаци, 45

Унгарци, 278

Роми, 6

Румънци, 263

Българи, 3543

Стар Бешенов
Унгарци, 273

Немци, 147

6386 жители

Сърби, 4
Словаци, 10

Румънци, 40

Българи, 5925
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2 148 533 жители
1%

4%

16%

31%

24%
24%

румънци

сърби

немци

унгарци

българи

други

Задача 3:
А) Анализирайте диаграмите и направете заключения с представители на кои етнически
общности съжителстват банатските българи в своите селища и с кои – в областта.
Б) Дискутирайте при този етнически състав коя тенденция би била по-изявена – на взаимни
влияния или на етническа обособеност.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

миграции

Док. 5. Етнически състав на Банат (по унгарски статистически данни)

Док. 6. Административен статут на Банат и основен език на преподаване
в българските училища в областта
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Задача 4:
Въз основа на анализа на данните от Док. 4–6:
А) Предположете причините, поради които като основен език в българските училища
(до 1860 г.) е приет илирийският.
Б) Предположете защо между 1860 и 1896 г. българските заселници от Банат могат да се
обучават на роден език.
В) Обяснете промените в официалната политика към българското малцинство, като имате
предвид в коя част на Дуалистичната монархия попада Банат.

Док. 7.

Имре Берец (1825–1866 г.): Вингански свещеник от унгарски произход, който участва
в революцията от 1848–1849 г., поради което е и осъден. Съставя катехизис на банат
ски български език, отпечатан през 1851 г.
Андрей Клобучар (1826–1877 г.): Хърватин, бешеновски свещеник. Съставя първия молитвеник на банатско българско наречие (1860 г.), с който са заменени използваните
дотогава молитвеници, написани на илирийски. От 1863 г. започва да проповядва на
местния български диалект.
Йозу Рил (1839–1912 г.): Немец, който израства в българско обкръжение. Участва активно във въвеждането и утвърждаването на българския език във винганското училище и в установяването през 1864–1865 г. на банатския български правопис на латиница. При разработването на правописа Й. Рил използва граматиката на българския
език, съставена от Драган Цанков и издадена на немски език във Виена през 1852 г.
Инициатор и ръководител на Винганското учителско дружество. Издава през 1869 г.
първия начален учебник – „Пучелница“. Кореспондира си с Г. С. Раковски.
Франц Крищофчак (1870–1940 г.): Словак, служил в Стар Бешенов. Автор на няколко
катехизиса и училищна библия, написани на банатско наречие (1900–1905 г.).

миграции

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Блазиус Мили: Родом от Дубровник, той ��e�����������������������������������
����������������������������������
първият свещеник на Стар Бешенов. Идва
�����
с павликяните от Влашко в Банат. Написва на латински�����������������������������
,����������������������������
вероятно през 40-те години
на ХVІІІ в.������������������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������������������
енорийска история. Тя съдържа очерк за българската история от появата
на българите в Азия и времето на Стара Велика България до Австро-турската война
от 1737 г. Чрез нея недвусмислено се декларира принадлежността на преселниците
към българския народ.
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Задача 5:
А) Работете, разделени на 3 групи. Обсъдете ключовите елементи в информацията от Док.
7 и формулирайте съответстващо ù заглавие. Представете идеите си на другите групи,
като аргументирате своя избор.
Б) Изразете предположение кое мотивира личности с различен етнически произход да подпомагат българското просвещение в Банат.
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С дружение на преподавате лите по ис тория в България

миграции

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви различни политики се прилагат към българските
заселници в рамките на Австрийската империя?

