Миграции на БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ФРЕНСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ (ХIХ В.)
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Кое кара българите да мигрират в началото на ХIХ в.?
Док. 1. Български изселници след руско-турската война от 1828–1829 г.
Тъкмо в Селимно и околностите срещнахме първите кервани от български изселници,
които се бяха възползвали от чл. ХІІІ на последния мирен договор, за да търсят нова
родина в руските провинции отвъд Дунава и главно в Бесарабия. Броят им се увелича
ва впоследствие необикновено много и би бил още много по-значителен, ако ги бяха
насърчили с някои парични помощи, за да отговорят на нуждите на тези семейства
по време на пътуването. Тези помощи не ще да са били значителни. Българинът то
вари имуществото си на една кола, впрегната в два бивола, които през пролетта и
през голяма част от есента намират трева по пътя; въздържаността на тази нация
е причина те да се задоволяват с малко за прехраната си. Иначе признавам, че земе
делецът в Румелия има изобщо известно благосъстояние, каквото често пъти не се
среща в много от европейските цивилизовани страни. Но това благосъстояние, плод
на упорит труд на плодородна земя, при хубав климат, е твърде несигурно и зависи
много от съзнателната прищевка на местните господари, прищевка, срещу която
несъвършените закони не предлагат никакъв заслон. Привидната бедност въпреки
множеството неудобства, които тя създава, е най-често единственото лекарство
срещу истинската нищета. Само в Бургас и Месемврия повече от 600 семейства бяха
наели на свои разноски кораби, за да ги прекарат в Крим и в Одеса. Такова население
не напуска домовете си, където има заможно съществувание, без да има твърде осно
вателни мотиви.
С. Сейже
Из „Описание на едно пътуване” (1829 г.)

Док. 2. Съдбата на част от изселниците
България е единствената страна в Турция, която на няколко пъти е понесла после
диците от една война между русите и османците. Всеки път е имало въоръжени бун
тове, защото населението е било умишлено залъгвано с празни обещания или поради
пълното непознаване на намеренията на мюсюлманското правителство. Последния
път обаче бунтът и помощта са били най-значителни. Мислело се е, че развръзката
настъпва: но събуждането от този сън било твърде тежко. Понесени били всякакви
жертви... българското и гръцкото население от отделни области повярва, че трябва
да последват руската армия – в това така наречено Елдорадо, което непрестанно им
сочеха към север.
Човек трябва да е видял онези клетници, които са успели да се завърнат от Русия, за
да схване цялата голота на лъжата, на която тези българи са били жертва. Ще раз
берат също, че българинът не е станал руснак, неговата хубава страна не е Русия и
устройството е съвсем различно.

миграции

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Задача 1:
А) 	Извлечете от текста четири причини за мигрирането на българите през първата полови
на на ХІХ в.
Б) Очертайте на картата (Док. 3) посоките на тази миграция.
В) Опишете как се осъществява тя.
Г) 	Използвайте описаните от Сейже качества, за да обрисувате българина от този период.

Ами Буе
Из „Европейска Турция” (1836, 1837, 1838 г.)
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Задача 2:
А) Допълнете списъка с причини за миграциите от Зад. 1 А с тези, които откривате в Док.
2.
Б) Посочете каква друга страна на процеса на миграция се разкрива в него.
В) Установете сходствата и/или различията в гледните точки за миграцията на българите
на двамата автори в документите.
Г) Съставете списък от въпроси, които пораждат двата документа, но няма налична инфор
мация, за да им се даде отговор.
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Маршрут на С. Сейже през 1829 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Защо има различни погледи за миграцията на българите
през първата половина на ХIХ в.?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

миграции

Док. 3.

