РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ (1918–1941)
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Бежанци ли са руските емигранти?
Док. 1. Из съчинение на 15-годишен ученик на тема „Моите спомени, преди да
постъпя в руска гимназия в град Шумен”
Дойде революцията. Хиляди войници идваха от фронта, за да видят жените и децата
си след дългата раздяла. Да воюват – нямаше за какво. В това време бях в Киев и учех
в 8-а гимназия. Учебните занятия бяха доста нередовни. Учителите често не идваха.
Властта се сменяваше едва ли не всеки ден: ту петлюровци, ту матроси, ту хетманци,
ту болшевики и т.н. В града имаше пожари и грабежи. Занятията бяха често прекъсва
ни, докато някаква власт не се задържеше. Болшевиките победиха и се задържаха в гра
да, започнаха разстрели и убийства. Годината свърши, пробутаха всички в по-горните
класове, независимо от лошите оценки. Разбушуваха се червените варвари, заливайки
с кръв дрехите, ръцете и душата, убиваха за нищо и никакво невинни хора, поругаваха
вярата... Не след дълго гимназията затвори врати и семейството ни замина за Херсон
ска губерния, където аз преживях морално ужаса на революцията и глада.
През есента на 1921 година болшевиките взимаха задължителните доставки от селя
ните. От селяните взимаха почти всичката храна, оставяха много малко, примерно
за седемчленно семейство от 5 до 10 пуда пшеница. Зърното беше евтино, даваха го
почти даром, само за да не го предадат на комунистите. Ние се снабдихме с достатъч
но пшеница, която след това ни спаси живота. Започна гладът. По пазарите имаше
много хляб, а хората, които не бяха успели да се запасят, гладуваха – в частност ра
ботниците и бедните селяни. Гладът не е липса на хляб, а безработица. Макар пари
те да бяха евтини, нямаше къде да ги изкараш. Продаваха имуществото си, но и то
свършваше… Имаше случаи на людоедство, за които ми е много тежко да си спомням.
Хората умираха масово, цели семейства, не ги погребваха и ги хвърляха на гробището
за храна на кучетата. Аз съм свидетел, и това е истината. След това ние заминахме в
чужбина, във Варна, и аз постъпих в гимназията.
Задача 1:
А) Открийте ключовите думи и изрази в първия абзац на Док. 1, които характеризират об
становката в Русия в края на на Първата световна война.
Б) 	Извлечете примери от документа, които свидетелстват как тези фактори са повлияли
върху съдбата на автора и неговото семейство.
В) Определете как авторът изразява гледната си точка към политическите промени.
Г) Посочете четири различни проявления на глада, които представя авторът.
Д) Дискутирайте избраните от семейството на автора пътища за спасение.

Док. 2. Ген. Пьотр Врангел (1878–1928)
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Дети русской эмиграции. М., 1997.
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Док. 3. Поява на руската емиграция в България
България е една от страните, които дават подслон на значителна руска емиграция
след Октомврийската революция през 1917 г. Според данни на руския Червен кръст към
1 август 1921 г. в България има 11 881 руски бежанци от всички народности на Русия.
От май 1921 г. в България започват да пристигат части на Врангеловата армия – об
що около 20 000 души... В писмо до Нансеновия комитет комисарят на руските бежан
ци в България епископ Стефан съобщава, че към 1 февруари 1922 г. при руския Червен
кръст са регистрирани 26 867 мъже, 3171 жени и 1700 деца. Като се има в предвид, че
не всички бежанци са регистрирани, може да се приеме, че общата цифра на бялата
емиграция в България е 34 000–36 000 души. При реемиграция много бежанци отиват в
Сърбия и в страните на Западна и Централна Европа. В средата на 20-те години бели
те емигранти намаляват на 25 000–26 000, а през 30-те години – на 20 000 души.
Даскалов, Д. Професионален и културен профил на бялата емиграция в България. –
В: Бялата емиграция в България. С., 2001.

Док. 4. Политиката по отношение на руската емиграция
Значително влияние върху правителствената политика оказват ограниченият суве
ренитет на страната след Първата световна война... и емоционалното отношение
на преобладаващата част от българския управленчески и политически елит към рус
ките бежанци, възприемащ ги като наследници на освободителите на България от ос
манско иго… Надявайки се, че чрез ОН България ще излезе от международна изолация,
земеделското правителство изпълнява стриктно указанията на Върховния комисари
ат по въпросите на бежанците…
Под негово влияние в края на 1922 г. се създава специализирана държавна институция,
занимаваща се с проблемите на русите – Комитет за руските бежанци със смесен
българо-руски състав на служителите му. …Управлението на правителствата на Де
мократическия сговор през 1923–1930 г. е “златен век” за руските бежанци... Формално
към руските бежанци се прилагат законите за чужденците, но чрез подзаконови акто
ве държавата ги третира почти като национално малцинство и им осигурява право
на национална и културна автономност. Нещо повече – в много отношения русите се
оказват най-облагодетелстваният инороден елемент в страната. Това е важна пред
поставка за разцвет на руската емигрантска култура в България и значително добли
жава страната ни до Чехословакия, реализирала най-благоприятни условия за живот
на руските емигранти.
Кьосева, Цв. Руската емиграция в България. С., 2002.
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Док. 5. Руски лицей в София

Задача 2:
А) Съставете списък от предположения защо в България се появява такава голяма вълна от
руски емигранти.
Б) Като използвате информацията от Док. 1–4, определете нейния състав.
В) 	Използвайте подчертаните изрази, за да посочите конкретни проявления на политиката
на българските правителства по отношение на руските емигранти, направили възможен
разцвета на руската емигрантска култура в България.
Г) Пренесете от таблицата липсващата информация на диаграмата и открийте термин в
Док. 3, който обяснява намаляването на броя на руските емигранти в България.
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Задача 3:
Като анализирате Док. 4 и използвате Док. 6, приведете максимален брой доказателства за
политиката на българската държава спрямо руските емигранти.
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Док. 6. Погледът на опозицията, в. “Червен смях”, излизал в периода 1919–1923
г.
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Задача 4:
А) Анализирайте карикатурата и определете:
-	�����������
периода;
-	�����������������������������������������������
политическата ориентация на вестника;
-	����������������������������������������������������������
отличителните характеристики на персонажите.
Б) Формулирайте аргументи на опоненти и привърженици на политиката на българското
правителство по отношение на руските емигранти.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС:
Пролог:
Велика беше и страшна беше годината 1918-а след Рождество Христово, а от началото на революци
ята – втора. Изобилна беше през лятото на слънце, а през зимата на сняг и особено високо в небето
се издигаха две звезди: звездата на пастирите – вечерната Венера, и червеният, трепкащ Марс.
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Булгаков, М. Бялата гвардия. С., 1983.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

миграции

Какъв е вашият вариант на епилог?

