БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ (1878–1940):�
МИГРАЦИИ КЪМ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Защо в продължение на повече от половин век������
(1878–1940) има
�����
бежански вълни към България?

Противно на съществуващите договори югославското правителство унищожи всич
ки наши културни институти – национални, образователни и политически, – затва
ряйки 641 български училища с 37 000 ученици; прогони 1013 български учители, кон
фискува и превърна в сръбски черкви 761 български черкви, изпъди шестима владици,
прогони и унищожи 833 български свещеници, унищожи всички български библиотеки
и читалища, в които ние се учехме на майчиния си български език, забрани български
вестници и списания в Македония. С една реч, югославското правителство разруши в
Македония всичко, що може да служи за национално, културно и социално развитие на
македонските българи.
В преследването на своята политика за унищожение на българщината в Македония юго
славянското правителство прибягна дори към мерки, които навсякъде се считат като
пълно отрицание на съвременната цивилизация и елементарните понятия за свобода.
а) Въпреки чл. 7 от Сенжерменския договор то ни забрани да си служим по улиците
с нашия майчин български език, както и в частните отношения, в търговията, в
събранията и пр., без да може да става дума за употребяването на български език
в публикации и в печат. Употребяването на нашия български език в държавните,
общинските и др. учреждения е напълно забранено.
б) Нашите имена бяха насилствено променени със сръбски окончания. Кръщаването
на нашите деца с национални имена е забранено и ние сме заставени да ги кръщава
ме по един списък, изработен от сръбските църковни власти специално за Македо
ния.
в) Четенето на български книги и български вестници е забранено под страх на найтежко наказание и ние никога нямаме възможността да прочетем нито един ред
на нашия майчин език. Четирима младежи бяха осъдени в Кавадарци, защото у тях
е била намерена една българска книга.
г) Пеенето на български народни песни се счита за престъпление. В Тетово много
граждани начело с един свещеник бяха осъдени, защото са пели на едно празнен
ство български песни.
д) Югославянските власти ни забраниха да празнуваме нашите национални и обичай
ни празници, именните и еснафски празници, налагайки ни вместо тях сръбската
„Слава”.
е) За да улеснят асимилацията, властите насилствено заставят да се женят млади
момичета и жени от Македония за сръбски жандарми, доведени там, и всички про
тести против това насилие досега са били без резултат.
Петиция на българското население във Вардарска Македония до ОН, 1929 г.

Задача 1:
А) В Док. 1 посочете онези изрази, които свидетелстват за официалната политика спрямо
българското население в Македония.
Б) Направете списък с възможните начини за реакция на българското население. Разделете
ги на разрешени и забранени от закона.
В) Разгледайте ситуацията от позицията на преобладаващо мнозинство и посочете кои от
изброените политически действия не бихте използвали спрямо етническо малцинство.

миграции

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 1. Положението на българите в Македония след Първата световна война
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Док. 2. Погледът на българския интелектуалец

Задача 2:
А) Идентифицирайте персонажите и мястото на действието.
Б) Открийте елемента в текста, който авторът изобличава.
Задача 3:
Представете резултатите от вашата предварителна проектно-изследователска работа,
съответно за съдбата на българите от Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини.

Док. 3. Бежански вълни към България 1878–1940 г.
Период

Територии, от които тръгват бежанци

Численост

След 1918

Тракия, Македония, Западни покрайнини

222 880

1940

Северна Добруджа

67 246

1

След 1878–1879

2

След 1902–1903

3

След 1913

4
5
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Док. 4. Бежански вълни на българско население от Освобождението до края на
Първата световна война
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Задача 4:
А) Попълнете в тетрадките си липсващата информация в таблицата.
Б) 	Използвайте Док. 3 и ваши познания, за да посочите върху Док. 4 имената на областите,
от които има бежански вълни в периода 1918–1940 г.
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ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви проблеми се разрешават и какви проблеми възникват
с появата на бежанските вълни към България?
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