БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ (1878–1919):�
МИГРАЦИИ КЪМ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: По-скъпа ли е свободата от домашното огнище?
Док. 1. Българските земи през Възраждането

Ваше Превъзходителство!
Долуподписаните християнски жители, българи и гърци, от окръзите Кръклисийски
(дн. Лозенград), М.-Търновски, Бунархисарски и Люлебургаски, обзети в тъги и неволи,
прихождаме със своите особени представители, които ще поднесат на В. Превъзходи
телство и изразят Вам нашите дълбоки печали и отчаяни впечатления. […]
Види се, че нашата страна не е напоена с достатъчна кръв, че толкозгодишното роб
ство се вижда малко, че просветена Европа ни осъжда да бъдем още роби. […] Това
можем да заключим, Ваше Превъзходителство, от решението на Берлинския конгрес.
Ние не можем да имаме колкото синапово зърно доверие в турците, защото в тях е
вкоренена мисълта, че гявуринът е нищо пред мюсулманина. Затова сме твърдо убеде
ни, че жилищата ни ще бъдат място на смърт, скръб и безчестие. Никакви гаранции
и обещания не могат да ни убедят, че ще имаме живот, когато на чело седи турчин,
който освен себе си, не смята другиго за човек, създаден от Бога. Миналото е пълно с
примери. […]
Кръкклисе, 28 ноември 1878 год.
Заявление до международната погранична комисия в с. Кайбилар (дн. с. Странджа)

Задача 1:
Използвайте Док. 1 и Док. 2, за да формулирате аргументи в подкрепа на „Заявлението”.

Док. 3. Отзвук от политическите събития от 1878 г.
синур да секат на Шипка Балкан.
Де се събират иснаф българе,
Българи искат синур да секат,
иснаф българе, млади комити?
синур да секат на Еркене река.
Тие се збират на Кайбиларът.
Турците искат синур да секат,
Народна песен от Странджа

миграции

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Протест на българи и гърци срещу решенията на Берлинския конгрес
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Задача 2:
А) Открийте на картата (Док. 4) местоположението на с. Кайбилар и река Ергене и определете местоположението на връх Шипка.
Б) Определете в какво се състои спорът между българи и турци според песента (Док. 3).
В) Кое дава основание на българите да искат „синур да секат на Еркене река”. Посочете ар
гументи, с които двете „страни” биха подкрепили своите искания.

Док. 4. Бежански вълни на българско население от Освобождението до края на
Първата световна война
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Период

Територии, от които тръгват бежанци

Численост

1

След 1878–1879

Тракия, Македония, Северна Добруджа, Нишко, Пиротско, Вранско

Над 80 000

2

След 1902–1903

Тракия, Македония

Над 50 000

3

След 1913

Тракия, Македония, Южна Добруджа

250 000

4

След 1918

Тракия, Македония, Западни покрайнини

222 880

Задача 3:
Представете резултатите от вашата предварителна проектно-изследователска работа
съответно за съдбата на българите от Македония, Тракия, Добруджа.
Задача 4:
Използвайте Док. 5 и ваши познания, за да нанесете върху картата (Док. 4) имената на облас
тите, от които има бежански вълни в периода 1878–1919 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви са последиците от бежанските вълни за районите,
от които те тръгват?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

миграции

Док. 5. Бежански вълни към България 1878–1919 г.

