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ОТ НАУЧНИТЕ РЕДАКТОРИ

Пред вас, уважаеми читатели, е новият труд за бесарабските 
българи – „Българските преселници в Бесарабия в края на ХVІІІ 
– първата половина на ХІХ век в историографията”. Авторът е 
млад българист от Република Молдова, доктор по история Иван 
Думиника – научен сътрудник в Института за културно наслед-
ство към Академията на науките на Молдова. След завършване-
то на гимназията и лицея в родния си град Твардица (Молдова) 
той следва на историческия факултет в Молдовския държавен 
университет (2007–2010 г.). След това (2010–2011 г.) записва ма-
гистратура във Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий”, където се представя отлично. От ноември 2011 г. е 
докторант в cъщия университет и през декември 2014 г. успеш-
но защищава докторска дисертация.

Още като студент Иван Думиника започва научната си дей-
ност. Предмет на неговия интерес е преди всичко историята на 
българската етническа общност в Бесарабия, на политическото, 
културното и духовното развитие на българите в региона през 
последните два века, с акцент върху историографските аспекти 
на молдовско-българските връзки. И. Думиника работи по тази 
тематика и при следването си по магистърска и докторантска 
програма във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, което му дава 
възможност да се задълбочи в проучването на българската исто-
риография по интересуваща го тема. 

Засега Иван Думиника е автор и съавтор на две монографии 
– „Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические 
аспекты” (Кишинев, 2012. 280 стр.), „Тараклии – 200 лет”. Т. I 
(1813−1940) (Кишинев, 2013. 608 стр.) – и на повече от 100 на-
учни статии. Младият учен е инициатор и съставител на сборни-
ците „България: метрополия и диаспора”. Науч. ред. К. Калчев 
(Кишинев, 2013. 480 стр.) и „Бесарабските българи: история, 
култура и език”. Науч. ред. Н. Червенков (Кишинев, 2014. 420 
стр.), а също и на книгата „Петър Кайряк. Тараклия и тараклий-
ци”. Съсъстав. Н. Червенков (Кишинев, 2014. 256 стр.).

Трудовете на И. Думиника имат сериозен научен принос, на-
писани са на високо професионално ниво, с използване на нови 
документални материали. В частност, той включва значителен 
брой неизвестни румънски и молдовски документални източници 
(клирови ведомости, метрически книги, архивите на румънската 
жандармерия, на съветските органи на държавната сигурност и 
др.), които станаха достъпни през последно време и разкриват 
обективно много аспекти от историята на българите в Бесарабия. 
Изследванията на Иван Думиника предизвикаха широк интерес у 
бесарабските българи и получиха висока оценка от специалисти-
те в Молдова, България, Русия, Украйна, Румъния и Полша.

Забележително е, че освен пряка научна дейност И. Думи-
ника проявява широк интерес и към пропагандиране на знани-
ята за миналото на бесарабските българи. Той е редовен автор 
във вестника „Твърдишки глас” на българския град Твърдица, 
Сливенско, откъдето са неговите предци, а също е автор и във 
вестника „Свет”, издаван в родния му град Тараклия, който е 
център на българите в Молдова.

Ученият се проявява доста енергично и отговорно и като 
член на Управителния съвет на Научното дружеството на бълга-
ристите в Република Молдова. Наред със своята богата научна 
дейност той намира време да работи активно и с млади колеги, 
дава консултации на краеведи, на музейни и архивни работни-
ци. Инициира провеждане на съвместни молдо-български кръг-
ли маси и конференции.

Активността на молдовския българист не остана не забеля-
зана, което се доказва с това, че той само през 2014 г. получи 
редица награди, сред които са следните: Почетни знаци на Дър-
жавната агенция за българите в чужбина и на Правителството 
на Република Молдова „Studentul Anului din Europa Centrală şi 
de Est − Doctorat”, Почетни отличия „Най-добър чуждестранен 
студент в Република България” и „Докторант на годината” на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 
лауреат на Премията на Академията на науките на Молдова за 
ценни научни постижения на млади учени.
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Запознавайки се обстойно с литературата за бесарабските 
българи, И. Думиника стига до мнение, че е необходимо да се 
извърши систематизация и научна оценка на богатата литерату-
ра относно миналото на тези сънародници. Логично решава да 
започне с изучаването на тази част, която е посветена на форми-
рането и развитието на българската диаспора в региона до сре-
дата на ХІХ в. В момента това е от особено значение във връзка 
с важен етап – двестагодишнината от основаването на много от 
населените места на диаспората, както и изцяло – на българска-
та общност в региона. 

Новата монография на И. Думиника „Българските пресел-
ници в Бесарабия в края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ 
век в историографията” е призвана да разкрие преди всичко на-
соките и тенденциите в многобройните изследвания по слож-
ния проблем относно преселването на българите, за причините 
и предпоставките му. Доказва се, че са проучени достатъчно 
пълно аспектите по устройването и социално-икономическото 
развитие на българските колонии. Разкриват се нови тенденции 
в изследването на българските заможни родове, като Главче, 
Минкови, Николау, Кирови, Килчик и др. Същевременно се под-
чертава, че духовните проблеми са се проучвали задълбочено до 
средата на ХХ в., докато през съветския период е било трудно 
и да се повдигне въпрос за това. Вече в годините на независима 
Молдова отново се засилва интересът към духовното развитие 
на българите. Широко е застъпена литературата за развитието 
на просветата сред колонистите, в която се отразяват процеси-
те по създаването на училища. Важно е, че историографският 
анализ се дава не в хронологичен вид, както често го правят 
историците, а в проблемно-тематичен план, което говори за ви-
сока теоретична подготовка на автора и за запознаването му с 
цитираната литература.

Историкът прави пръв опит да систематизира и оцени в 
историографски план изследванията на няколко исторически 
школи (руска, съветска, българска, румънска, молдовска, укра-
инска) относно миналото на бесарабските българи до средата 

на XIX в. Отлично съзнаваме, че Иван Думиника, макар и да 
е първият автор от съвременното младо поколение, дръзнал да 
обобщава и оценява акумулираната научна продукция по по-
сочената проблематика, той отдава дължимото на своите пред-
шественици, както и на плеядата учени от някогашната руска и 
съветска школа в областта на етноложкото наследство. Безспор-
но най-значимото достойнство на книгата е това, че намираме 
в едно сериозно монографично изследване научен анализ и на 
писаното от автори от румъноезичната школа. 

Ученият И. Думиника е съумял не само да проследи научната 
дейност на различни историци и етнолози, чиито интереси и по-
стижения определят главните научни тенденции в проучванията 
за бесарабските българи, но и да изведе на преден план най-дис-
кусионните моменти по проблемните въпроси. При това той се 
стреми не само да излезе извън неутралитет, но и да заеме своя 
позиция, стремейки се да се освободи от субективизма. Това той 
прави чрез въвеждане в научен обрат на много нов източников 
материал, досега неизвестен на историческата общност не само в 
„метрополията”, т.е. в България. Положително впечатление у чи-
тателя оставя персоналистичният акцент върху проучвателите, 
дръзнали да изказват свои съждения по един или друг аспект, 
било по процесите на преселванията, било по устройването на 
новия бит на заселниците, а след време – и на колонистите. Още 
повече, от книгата получаваме информация не само за извест-
ните в миналото автори по разглежданата тематика (А. Скалко-
вски, Н. Державин, И. Мешчерюк, К. Поглубко и др.), но и 
за съвременните изследователи, като И. Грек, Н. Червенков, 
Е. Челак, Е. Белова, Г. Кишлали, Л. Реулец, Д. Поштаренку, 
В. Томулец, И. Пушков, М. Станчев, В. Милчев, А. Прига-
рин, А Ганчев и др.). Важно е и това, че при събирането на 
биографска информация авторът е работил лично с бълга-
ристите.

Проучването установява, че засега още не е достатъчен бро-
ят на историографските работи, в които учените да са се спира-
ли детайлно върху изучаването на съставките на изследваната 
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тема. Трудът представлява цялостно и задълбочено изследване 
по изучаване на различни аспекти от историята на български-
те преселници в Бесарабия до средата на ХІХ век – изучаване, 
извършвано от изследователи от различни държави (Молдова, 
Русия, Украйна, България, Румъния) в продължение почти на 
двеста години, като вниманието на изследователя се концентри-
ра върху повече от двеста монографични труда и триста научни 
статии. Изключително добро впечатление прави, че в изследва-
нето са използвани доста съчинения, които са забравени и не се 
вземат под внимание от изследователите – особено са непознати 
за тях (по различни причини) някои трудове на румънски и бъл-
гарски автори. Интересно е, че възможно за пръв път се вземат 
предвид рецензиите, както и материалите от обсъждането на 
ръкописи на различни нива. Важно е също и това, че в моногра-
фията са представени трудове, издадени след 1995 г., които не 
са включени в биобиблиографски указатели на литературата за 
историята на бесарабските българи.

Младият учен вече справедливо получи оценка като голям 
познавач на документалното наследство. Това не е случайно и 
е напълно справедливо. Неговите многобройни статии са напи-
сани основно върху архивните материали. И тук, в монография-
та, авторът въвежда доста широк кръг материали от Национал-
ния архив на Република Молдова, Държавния архив на Одеска 
област и архива на гр. Измаил, който не е бил досега вземан 
под внимание от страна на учените. Въз основа на архивните 
източници се правят анализ и преценка на доста литературни 
материали и съществуващи концепции по въпроса. С това се ре-
шават редица срещани в литературата дискусионни аспекти. С 
помощта на нови документи се прави опит да се потвърди едно 
или друго мнение, като например се дават източници, говоре-
щи за основането на Болград през 1821 г. Също така се доказва 
българският произход на Иоан Дончев, известен кишиневски 
просветител от средата на XIX в. Историкът привежда нови ар-
гументи в полза на тезата, че идеята на откриването на Болград-
ската гимназия  съществувала още в началото на 50-е години и 

нейният инициатор и съставител на т.н. план-проект бил попе-
чителят И. Ст. Иванов. Определяйки недостатъчно разработени 
аспекти и проблеми в литературата, авторът посочва и аспекти, 
на които предстои да бъдат поставени пред вниманието на из-
следователите, както и начинът за тяхното проучване.

В края на това кратко представяне да благодарим на младия 
ни колега д-р Иван Думиника за неговата приносна моногра-
фия, която със сигурност ще насочи много учени и краеведи към 
по-нататъшно задълбочено и всестранно проучване на нови ас-
пекти от историята и културата на бесарабските българи. 

Проф., д.и.н. Калчо К. КАЛЧЕВ,
Проф., д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

Велико Търново−Кишинев 
1.08.2015
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ПРЕДГОВОР

Понастоящем българската общност в републиките Молдова 
и Украйна по числен състав заема съществено положение сред 
разноетническите общности на тези държави. Последните пре-
броявания на населението показват, че през 2004 г. в Република 
Молдова живеят 65 662 българи, а през 2001 г. в Украйна – 204 
6001. Както се вижда, немалкият относителен дял на българско-
то население в тези страни говори за необходимостта от регу-
лация на всички страни в отношенията между държавните ин-
ституции и бесарабските българи. На свой ред политическите, 
социалните, демографските и икономическите въпроси е важно 
да се решават чрез отчитане на историческия опит, натрупан 
през предните столетия. Във връзка с това възниква потребност 
и от историографска систематизация на наличния исторически, 
етнографски и краеведчески материал за отминалото развитие 
на българите в Бесарабия. Следва да констатираме, че всяко из-
следване за миналото е продукт на своето време, както и на своя 
автор. Тези разработки „заключават” в себе си дискусионност 
за миналото от съвременните поколения историци, които в една 
или друга степен се поддават на влияния от идеология, чувства 
и въображение. А историографията ни показва противоречиво-
то, но и възходящо развитие на историческите изследвания по 
посока на тяхната професионализация, диверсификация и от-
критост към другите науки. Подобни изследвания са резултат 
от постоянно променящото се съотношение между приемстве-
ност и промяна2. Съществуващата историография по проблема 
за историческото развитие на българите в Бесарабия в началото 
на XIX в. се е основавала на направления, школи и тенденции 
в изследванията, без обаче да разглежда проблемните въпроси 
за развитието на българите като цяло. От тук възниква и значи-
1 Станчев М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. 
Том 1 (1711−2006). Статистический сборник. София, 2009, с. 518, 527.
2 Запрянова А., Нягулов Б., И. Марчева. Историографията между приемстве-
ност и промяна. А. За текущата история на историческата наука в България. Б. 
Анкетно проучване „Историци за историята”. – ИПр., София, 2005, кн. 1-2, с. 3.

мостта на представената тема, която се състои в това, че се 
опитваме да изследваме приноса на отделни учени, да разкрием 
различни дискусионни акценти по проблеми на миналото в раз-
витието на българите в Бесарабия, като се дава и оценка за едно 
или друго мнение. Докосват се аспекти, недостатъчно изучени 
или с необосновани източници и дълбочина на изследването. 
Всичко това ще бъде важно за по-нататъшното изучаване на по-
сочената тематика, тъй като е известно, че с появата на нови 
изисквания, историографията ще се развива непрекъснато и с 
постоянство. В същото време в представения труд, върху осно-
вата на нови източници, ще се открият и ще се представят в кон-
текста на по-нататъшните проучвания по-новите дискусионни 
аспекти от историята на бесарабските българи. 

Нека да се върнем преди всичко към историческия контекст 
за появата на българите в Бесарабия. Ще отбележим, че в нача-
лото на XIX в. и особено през неговата първа половина върху те-
риторията северно от Дунава се проявяват динамични етнически 
процеси, предизвикани от новата вълна емигранти, предимно от 
Балкана. Като отправна точка на емиграционното движение слу-
жи краят на XIV в., когато под натиска на Османската империя 
пада Българското царство. Чак до средата на XVIII в. преселва-
нията носят по правило индивидуален характер и се обуславят 
от икономически и религиозни фактори. Началните преселвания 
са насочени към южните градове на Руската империя − така гр. 
Нежин3 става най-южният търговски център, където се заселват 
български и гръцки търговци. Причините за преселванията в 
причерноморските степи се обясняват най-вече с това, че тук, в 
покрайнините на Османската империя, би могло да има и укри-
ване от преследванията на етническа, религиозна и икономиче-
ска основа. От началото на XIX в. Бесарабия влиза в състава на 
Руска империя. В резултат от целенасочената политика на цари-
зма по усвояване на крайчерноморските степи тук, чак до 60-те 
г. на XIX в., продължават да проникват балкански бежанци. На 
свой ред мнозинството от преселниците са българи и процесът 
3 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настоя-
ще. София, 1993, с. 11.
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на самата емиграция от втората половина XVIII в. – началото на 
XIX в. ние ще разглеждаме в контекста на българското преселва-
не, тъй като то има масов характер и носи специфичните черти 
на този период. 

Но тук ще напомним, че преселването на българи в края на 
XVIII – първата половина на XIX в. от техните земи, намира-
щи се под владичество на Османската империя, всъщност про-
тича на няколко етапа по причина на постоянни междуособици 
между турските паши, съпътствани с грабежи предимно на се-
вероизточните български села, свързани с изтребване на мест-
ното население. То се извършва основно в хода и веднага след 
руско-турските войни от 1768–1774 г., 1787–1792 г., 1806–1812 
г., 1828–1829 г., от които двете последни водят към прониква-
не в Бесарабия на заддунавски преселници. Като правило при-
емането на укази за заддунавските преселници е предизвикано 
от самото преселническо движение, а също и от заинтересува-
ността на Петербург. Така от указа от 20 февруари 1804 г. „О 
правилах для принятия и водворения иностранных колонистов” 
(„За правилата за приемане и въдворяване на чуждестранните 
колонисти”)4 следва, че „императрица Екатерина II се е решила 
на извикване на чужденци, желаейки да засели пустите степи”5. 
В същото време там се посочва, че ако за преселниците няма да 
стига земята, то проникването им в империята трябва да се огра-
ничи. В търсене на изход от сложилата се ситуация, царската 
администрация предлага откупуване от помешчиците на свобод-
на земя, за да заселва тук колонисти, като при това ги издържа 
в течение на две години за държавна сметка. Преминавайки на 
левия бряг на Дунава, поради своята многочисленост, послед-
ните започват да чувстват недостиг от свободна земя и обръщат 
взор към северните региони на Дунавските княжества6. Още то-
4 О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов. – В: Пол-
ное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1830, Т. XXVIII, № 
21163, с. 136-140.
5 Пак там, с. 137. 
6 Общо название на княжествата Влахия и Молдова, възникнали в XIV в.; през 
1829–1834 г. се намирали под управлението на руската администрация начело с 

гава главнокомандващият на Дунавската (Молдовска) армия М. 
И. Кутузов, виждайки подходящата ситуация за настаняване на 
преселниците в Новорусийска губерния, на 26 април 1811 г. обя-
вява привилегии за българите, обещавайки от името на руското 
правителство освобождаване от данъци и повинности за три го-
дини7.

В същото време Руската империя, след присъединяването 
към нея на Бесарабия през 1812 г., продължава да разглежда бе-
жанците най-напред в руслото на своята балканска и вътрешна 
икономическа политика, компонент на която за дълги десети-
летия става преселването на българи в „пустинните степи на 
Буджака”8. Не случайно през 1818 г. на новоруссийския губер-
натор М. П. Миклашевски се заповядва да приеме 148 души от 
двата пола бежанци „от Румелия” и заедно с това да не проявява 
„никакъв контакт с българите, желаещи да напуснат пределите 
на Турция”9. Ако пък българите преминат границата на Руската 
империя, те би следвало да бъдат приети подобаващо. 

С привличането на чужденци в нови, чужди земи, би 
трябвало да се регламентира техният социално-икономически 
и правов статус, като се поощрява така тяхното желание да 
се устройват дългосрочно. По тази причина на 29 декември 
1819 г. е издаден указът на император Александър I „О посе-
лении в Бессарабской области болгар и других задунайских 
переселенцев, с присовокуплением ведомости округам, на-
П. Д. Киселев; през 1859 г. се обединяват в единна държава − от 1861 г. Румъния 
(Большая Российская энциклопедия. Москва, 2006, Т. 4, с. 526; 2007, Т. 9, с. 411).
7 Объявление главнокомандующего Молдавской армией М. И. Кутузова о 
льготах, дарованных им задунайским переселенцам. – В: История Молдавии: 
Документы и материалы. Т. 2: Устройство задунайских переселенцев в Бес-
сарабии и деятельность А. П. Юшневского. Под ред. Л. В. Черепнина. Киши-
нев, 1957, с. 1-2
8 През 1780 г. Буджакската орда, намираща се във васална зависимост от Крим-
ското ханство, преминава под протекторат на Руската империя, а в 1812 г. вли-
за в нейния състав. Сега това са южната част на Одеска област на Украйна и 
южната част на Република Молдова (Большая Российская энциклопедия. Т. 4. 
Москва, 2006, с. 310).
9 О водворении прибывших в Одессу болгар и греков. – В: ПСЗРИ. СПб., 1830, 
Т. XXVI, № 20035, с. 805-807.



14 15 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

значаемым для поселения их”10. Този документ е най-важният 
в историята на „българското въдворение” в Бесарабия, който 
по същество решава съдбата на българските заселници. Но-
вопристигналите колонисти се освобождават от заплащане 
на данъци за седем години, а по-рано пристигналите − за три 
години; за всяко семейство безплатно се заделяли по 60 десе-
тини11  земя. Обещава се безмитна продажба на вино, тютюн, 
освобождаване от военна служба, свобода на вероизповеда-
нията12. Тези благоприятни условия способстват за премина-
ването на хиляди българи в Бесарабия. По официални данни 
през 1828−1829 г. границата преминават 70 хил. отвъддунав-
ски преселници; за тяхното устройване от държавната хазна 
са изразходвани 15 хил. рубли13 . Като цяло, в историографи-
ята се е формирало мнение, че около края на тази война в 
Бесарабия и Новорусийския край се заселват 58 727 човека14. 
Към това време, за периода на руско-турската война от 1828–
1829 г. и след края й, българските земи напускат около 140 хил. 
човека15. Колонизацията на Южна Бесарабия води до това, че 
към средата на XIX в. тук се създават 83 колонии от отвъдду-
навски изселници. Историците справедливо отбелязват, че за 
колонистите през първата половина на ХIХ в. са характерни 
„търпимост, интерес едни към други, желание да се развиват, а 
главното − да общуват с представителите на другите диаспори. 
Българите-колонисти запазват националната си самобитност, 
намирайки се в хармония с външния свят”16 .
10 О поселении в Бессарабской области болгар и других задунайских переселен-
цев…, − В: ПСЗРИ. СПб., 1830, Т. XXXVI, № 28054, с. 517-520.
11 десятина се равнява на 1,09 хектара.
12 О поселении..., с. 520.
13 О призрение и устройстве входящих в Россию болгар и других единоверцев. 
– В: ПСЗРИ. СПб., 1830, Т. V, № 3697, с. 492-493.
14 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 21.
15 Дойнов Ст. Преселнически движения от българските земи по време на руско-
турските войни през първата половина на ХIХ в. – В: Българското Възраждане 
и Русия. София, 1981, с. 269; Трайков В., Н. Жечев. Българската емиграция в 
Румъния ХIV в. − 1878. София, 1986, с. 113.
16 Белова Е. Миграционная политика на юге Российской империи и переселение 
болгар в Новороссийский край и Бессарабию (1751−1871). Москва, 2004, с. 101.

Би ми се искало да кажа няколко думи за термините, из-
ползвани в началото на XIX в. и приети в съвременната исто-
риография за обрисовка на етническата и националната при-
надлежност на отвъддунавските преселници. Като етноним, 
прилаган спрямо българите в Бесарабия, се използват думите 
„бесарабски българи”, „българска общност в Бесарабия”, „бъл-
гарска диаспора”, „български колонисти”. Такива наименования 
се използват и досега в българската, молдовската, румънската и 
украинската историческа литература. В руските и румънските 
източници думите „колонисты” и „задунайские переселенцы” 
често се използват като абсолютни синоними, но при това пред-
почитане се отдава на втория. 

Това не е случайно, защото така се подчертава, че в обща-
та маса на преселниците са били не само българи, но и гърци, 
албанци, сърби и др. Ние от своя страна смятаме, че всички 
горепосочени термини, в определения контекст, е правилно да 
се използват относно колонизационните процеси в Бесарабия 
в края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. Според нас, преди всичко 
е показателен терминът „български преселници”, тъй като до-
кументите показват, че основната (преобладаваща) маса бежа-
нци от Балканския полуостров са българи. При това, говорейки 
за преселници гагаузи, албанци и отчасти сърби, не трябва да 
се пропуска и фактът, че тези преселници са от териториите на 
българските земи, т. е. вече по този път се явяват български пре-
селници.

В настоящата работа относно българските преселници 
по-правилно ще бъде да се използват термини, които ще зави-
сят от конкретната ситуация и възгледите на авторите, писали 
по една или друга проблематика. Имената носят условен ха-
рактер и не преследват никакви политически или етнонацио-
нални цели. Трябва също да вземем под внимание и това, че 
проблемно-хронологическият характер на монографията ни 
позволява да разширим териториалните граници при посоч-
ване на ред въпроси. И това е напълно обяснимо. Говорейки 
за преселението през ХVІІІ в., правилно е да покажем този 
процес в границите и на Дунавските княжества и Северното 
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Причерноморие – основните територии, където е била насо-
чена българската емиграция през посочения период. Отразя-
вайки изследванията относно живота на Иван Селимински, 
един от ръководителите на преселването през 1830 г., не мо-
жем да не се спрем върху неговата дейност сред сънародни-
ците му и в Дунавските княжества. Също, засягайки полити-
ческата борба на преселниците, не можем да не отстъпим от 
границите на Бесарабия, тъй като едни от важните центрове 
на посоченото движение са били Влахия (Браила) и Молдова 
(Галац).

В настоящата работа смятаме също за необходимо да раз-
гледаме накратко биографиите на редица българисти, дали своя 
принос по изследвания проблем за историята на българските 
общности в Бесарабия. Неоспоримите биографски факти ще 
обяснят, че целта на нашето изследване е да се покаже тяхна-
та важна роля при изучаване на различни проблеми от нашата 
история. На читателя се посочват различни библиографско зна-
чими статии за българистите, в които той може подробно да се 
запознае с биографиите на интересуващите го научни деятели. 
В същото време при някои справки, като например за Аполон 
Скалковски, Иван Ст. Иванов, Николай Державин, Владимир 
Дякович, Петър Драганов, Димитър Минчев, Константин Н. Ве-
лики, Иван Мешчерюк и др., ние излагаме данните по-обстой-
но, поради това, че тези изследователи вече ги няма, тяхната 
заслуга е неоспорима, а информация за тях може да се намери 
много трудно.

Накрая искам да изкажа искрената си благодарност на на-
учните редактори на настоящия труд проф. д.и.н. Калчо Костов 
Калчев, който беше научен ръководител на дисертацията ми, и 
проф. д.и.н. Николай Николаевич Червенков, консултант на ав-
тора при написване на настоящата работа. 

Изразявам своята признателност към научните рецензенти и 
опоненти доц. д-р Елена Хаджиниколова, доц. д-р Николай Про-
данов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Надежда Кара, доц. д-р 
Диана Никогло, доц. д-р Татяна Зайковская, доц. д-р Ион Гуме-
ний за насоките, които получих още в процеса на обсъждането на 

докторската дисертация, а след това и при обсъждането ръкописа 
на монографията помогнаха за отразяването на ред дискусионни 
въпроси. 

Изданието на тази монография стана възможно благодаре-
ние на спонсорската поддръжка на Мария Червенкова – член на 
Научното дружество на българистите в РМ, за което съм много 
благодарен.

Неоспорима помощ и разбиране получих от колегите бъл-
гаристи от Молдова, Украйна, Русия, а също от работниците на 
Националния архив на Република Молдова, служителите от На-
ционалната библиотека на Република Молдова, Централната на-
учна академична библиотека „Андрей Лупан” (Република Мол-
дова), Държавния архив на Одеска област, Одеската национална 
научна библиотека „Максим Горки” (Украйна), библиотеките 
на Историческите факултети на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий”, Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” (България) и др. – на всички тях изразявам дълбоката 
си признателност.
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ГЛАВА I. 
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧЕНОСТТА НА 

ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЕСАРАБСКИТЕ 
БЪЛГАРИ В ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

Преселванията и устройването на българските колонисти в 
Бесарабия остава актуален въпрос както за българската, така и 
за чуждестранната историография. Пръв опит за библиограф-
ска систематизация на различна историческа информация за 
преселването и устройването на българите в Бесарабия прави 
акад. Н. С. Державин в главата „Краткий историко-библиогра-
фический очерк развития этнографических изучений в Болга-
рии”, включена като приложение в неговия труд по история на 
българските колонии в Русия17. Всъщност това е първият ця-
лостен очерк за развитието на българската етнография до вой-
ните. Той счита, че българската етнография започва от „Исто-
рия славянобългарска” на Паисий Хилендарски. В съвместната 
си статия за ролята на Одеса в историята на връзките между 
руския и българския народ Г. Каширин и В. Алексеев-Попов 
запознават читателите с книги по история на българските за-
селвания на Южна Бесарабия, издадени предимно в родния им 
град за времето от 1833 г. до 1917 г.18 След това украинският 
етнограф Лариса Демиденко в кандидатската си дисертация, а 
след това и в отделна статия и в монография, отделя специ-
ално внимание на въпроса за изучаването на историята и кул-
турата на българското население в Бесарабия19. В общи черти 
темата за етнографското изучаване на традиционно-битовата 
17 Державин Н. С. Болгарскiя колонiи въ Россiи (Таврическая, Херсонская и 
Бессарабская губернiи). Матерiалы по славянской этнографiи. Сборник за на-
родни умотворения. Кн. XXIX. София, 1914, с. 205-256.
18 Каширин Г. А., В. С. Алексеев-Попов. К Вопросу о роли Одессы в истории 
связей русского и болгарского народов. – ИНББСДУ. Т. 3. София, 1963, с. 297-319.
19 Демиденко Л. А. Культура и быт болгарского населения УССР (на мате-
риалах колхозов Болградского района Одесской области). Киев, 1970, с. 3-24; 
Същата. К вопросу об историко-этнографическом изучении болгарского насе-
ления в УССР. − BHR. Sofia, 1975, № 2, с. 82-90.

култура на българите и на етническите групи от украинския 
Юг през XIX – началото на XX в. представя Юрий Розуменко20. 
Молдовската изследователка Елена Капацина може би първа в 
историографията се опитва удачно да систематизира дорево-
люционните етнографски публикации21. Заслугата й е също в 
това, че на нея й се удава да издири в библиотеките на Москва 
и Санкт-Петербург и включи в научен оборот някои трудове на 
отдавна забравени автори. Отделно за положението на бълга-
рите в южна Украйна обзор върху историографията правят К. 
Бакуров и С. Петков22. Както се вижда, тези автори основно се 
ограничават с трудове, засягащи българите от украинската част 
на Бесарабия. Това според нас не е правилно, тъй като за този 
хронологичен период изследователите имат представа за бъл-
гарските преселници като за колонисти, живеещи в единното 
географско пространство Бесарабия.

Статията на молдовския българист Николай Червенков: 
„Изучение истории болгар Молдовы и Украины: основные эта-
пы” е пръв опит за научна периодизация на главните етапи от 
историко-етнографското изучаване на българската общност в 
Бесарабия23. Представени са главните области и насоки на изу-
чаване, а става дума и за страните, които още не са достатъчно 
20 Розуменко Ю. Этнографическое изучение населения Юга Украины в ХIX 
− начале XX века. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Минск, 
1986. 19 с. За научно-изследователската дейност на Ю. Розуменко по събиране-
то на етнографическия материал на българските села в Одеска област, подроб-
но виж статията: Дёмин О. Этнографическое изучение болгар Северного При-
черноморья в научном наследии Ю. Г. Розуменко. – БСП. Т. X. Одеса–Велико 
Търново, 2009, с. 339-344. 
21 Капацына Е. Этнографическое изучение болгарского населения южных гу-
берний Российской империи XIX – начала XX в. – В: Проблемы языка, исто-
рии и культуры болгарской диаспоры в Молдове и Украине. Кишинев, 1993, с. 
169-186.
22 Бакуров К., С. Петков. Болгарские колонисты юга Украины (историографи-
ческий обзор). – В: Болгарське населення Пiвдня України: дослiдження и доку-
менти. Вип. I. Запорiжжя, 1993, с. 5-9.
23 Червенков Н. Изучение истории болгар Молдовы и Украины: основные эта-
пы. – В: Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины. Киши-
нев, 1995, с. 5-32.
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проучени. Н. Червенков е определил основните тенденции при 
изследване на дадената област, т.е. показал е основните направ-
ления и успехи в историографията. Авторът представя своя ма-
териал в допълнен вариант в предисловието на библиографския 
указател на източниците и литературата за българите от Молдо-
ва и Украйна24. 

По-подробно върху анализа на литературата за българската 
общност в Северното Причерноморие се спира украинската из-
следователка В. Михеева в дисертационната си работа „Болгари 
півдня України і Молдови в історико-етнографічній літературі 
кінця XVIII – ХХ ст.”25. За съжаление, авторката се е ограничила 
само със славяноезичната литература, и не засяга трудовете на 
автори от молдовската и румънската историография. Това спо-
ред нас е съществен момент, тъй като за обективното подаване 
на информацията е необходимо да се представи гледната точка 
и на други исторически школи, които понякога се отнасят субек-
тивно към изследваните въпроси. В същото време В. Михеева 
има заслуга в това, че въвежда в историографията много ръко-
писи, запазени в архивите на научните институти на Украйна 
и Русия. Библиографията за преселванията намира своето от-
ражение също и в историографските раздели в книгите на И. 
Мешчерюк26, Е. Дружинина27, В. Зеленчук28, В. Наулко29, 
24 Червенков Н. Болгары Молдовы и Украины в библиографии: 250 лет дости-
жений и проблем. – В: Грек И. Болгары Молдовы и Украины: вторая полови-
на XVIII в.-1995 (Библиографический указатель литературы). Кишинев, 2003, 
с. 13-19. 
25 Міхеєва В. Болгари півдня України і Молдови в історико-етнографічній літературі 
кінця XVIII – ХХ ст. Автореф. дис. канд. іст.наук. Дніпропетровськ, 1997. 17 с.
26 Мещерюк И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828−1834 гг. (Из исто-
рии развития русско-болгарских дружеских связей). Кишинев, 1965, с. 8-16.
27 Дружинина Е. Южная Украина 1800−1825. Москва, 1970, с. 5-47.
28 Зеленчук В. Этнографическое изучение населения Молдавии − СЭ. Москва, 
1974, № 6, с. 3-12; Същият. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.: 
Этнические и социально–демографические процессы. Кищинев, 1979, с. 7-38.
29 Наулко В. Развитие межэтнических связей на Украине (Историко-
этнографический очерк). Киев, 1975, с. 8-12.

В. Кабузан30, Е. Хаджиниколова31, В. Милчев32, Е. Белова33, 
Ст. Дойнов34, К. Калчев35 и С. Калашникова36.

Елка Дроснева37 е изследвала всички достъпни за нея ен-
циклопедически сведения, отнасящи се до българските коло-
нии в Бесарабия. Изследователката е определила, че в някои от 
тях, като например Енциклопедия „България”, том 5 (1986), има 
30 Кабузан В. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонкой губерний) в 
XVIII – первой половине XIX века (1719−1858). Москва, 1976, с. 5-48.
31 Хаджиниколова Е. Българското население в южните области на Русия 
(1856−1876). София, 1987, с. 5-23; Същата. Проблеми и постижения в изучава-
нето на българското население в Южна Русия (1856−1876). − БСП. Том първи. 
Велико Търново, 1992, с. 92-100.
32 Мiльчев В. Болгарськi переселенцi на пiвднi України. 1724−1800 рр. Київ-
Запорїжжя, 2001, с. 5-13.
33 Белова Е. Цит. съч., с. 11-46.
34 Дойнов Ст. Българите в Украйна и Молдова през възраждането (1751–1878). 
София, 2005, с. 7-21.
35 Калчев К. Българската етническа общност в Бесарабия (XIX−XX в.). Въз-
никване, развитие, принос в общонационалните процеси. Велико Търново, 
2009, с. 24-39.
36 Калашникова С. Крымские болгары: основные этапы исторического разви-
тия (середина XVIII – начало XXI в.). Автореф. на соиск. учен. ст. канд. истор. 
наук. Краснодар, 2012. 28 с.
37 Елка Дроснева. Родена на 20 февруари 1953 г. във Варна. Завършила специал-
ност история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1976 г.). Редо-
вен аспирант в Ленинградския държавен университет, и Исторически факултет, 
катедра История на средните векове (1977-1980 г.). През 1980 г. в Ленинград 
става доктор по история с дисертация „Становление русской болгаристики (до 
середины ХIХ в.)”.

Тя е работила както научен сътрудник в Историческия институт при БАН 
(1981 г.), доцент по българска историография в Историческия факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски” (1981 г.), хоноруван доцент в 
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград (1993−1996 г.), Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” (1995−1997 г.) и Русенски университет „Ангел Кънчев” 
(Педагогически факултет - Силистра, 1997 г.). 

Научните й интереси обхващат проблемите на историографията (ХVІ – ХХ в.). 
(По-подробно относно библиографията на научните трудове на Елка Дроснева вж.: 
http://www.clio.uni-sofia.bg/bg/k-bghist-p6.html [Сайт на Исторически факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски”]).
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големи неточности. Това й е дало основание да призове исто-
риците към написването на енциклопедия „Българите и Бълга-
рия”, която да обхване информация за българите от цял свят. 
Предполагало се е реализацията на идеята да започне по про-
грамата „Българите в Северното Причерноморие”38. На нас ни 
остава само да констатираме, че от възникването на идеята на 
Е. Дроснева изминаха почти 20 години, но за съжаление тя така 
и остана нереализирана. Надяваме се, съвременното поколение 
български изследователи да обедини своите усилия и научен по-
тенциал, за изпълнение на този толкова полезен труд.

По отделни въпроси също може да се намерят историограф-
ски изследвания. Но в повечето от тях се засягат всички етниче-
ски групи, без да се спират отделно на българските колонисти. 
Така например историографията по социално-икономическата 
тематика разглеждат В. Жуков39, М. Мунтян40, В. Томулец41. 
Върху отделни аспекти на този въпрос по-подробно се спират и 

38 Дроснева Е. „Другите” българи и справочните издания. В. БСП. Том пети. 
Велико Търново, 1996, с. 446, 448.
39 Жуков В. Изучение социально-экономической и общественно-политической 
истории Бессарабии XIX – начала XX вв. – В: Историческая наука Советской 
Молдавии. Кишинев, 1984, с. 150-166; Същият. Исторический акт присоеди-
нения Бессарабии к России и критика его буржуазных фальсификаторов. – В: 
Критика буржуазных фальсификаторов истории Молдавии. Кишинев, 1984, с. 
179-203; Същият. Советская историография о развитии капитализма в Бесса-
рабии после 1812 г. (к постановке проблемы). – В: Вопросы истории Молдавии 
XIX – начала XX вв. Кишинев, 1989, с. 216-240.
40 Мунтян М. Экономическое развитие дореформенной Бессарабии. – Учен. 
Зап. КГУ. Серия историческая. Том 117. Кишинев, 1971, с. 4-23.
41 Tomuleţ V. Probleme de discuţie privind dezvoltarea social-economică a Basarabiei după 
anexarea ei la Rusia în istoriografia sovietică moldovenească. – В: Conferinţa ştiinţifică a 
corpului didactic dedicată totalurilor cercetărilor ştiinţifice în cincinalul al XII-lea. Teze-
le referatelor (Chişinău, 14-21 ianuarie 1991). Vol. II. Chişinău, 1990, p. 53; Същият. 
Unele probleme de controversă privind dezvoltarea social-economică a Basarabiei (anii 
1812−1868) în istoriografia sovietică moldovenească. – В: Probleme actuale ale istoriei 
naţionale şi universale. Culegere de studii şi materiale. Chişinău, 1992, p. 166-198.

И. Грек42, и С. Новаков43. От своя страна видният изследовател 
на българската проблематика И. Мешчерюк в работата си „Со-
циально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в 
Южной Бессарабии (1808−1856 гг.)” дава съвсем кратка исто-
риографска справка по тази тема44.

На трудовете със статистически характер, касаещи етни-
ческата структура на цялото население на Бесарабия, отделя 
внимание молдовският историк Дину Поштаренку45. Бълга-
ристът Михаил Станчев46 в увода на своята работа „Болгары 
в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. Том 1 
42 Грек И. Общественное движение и классовая борьба болгар юга России в 
конце 20-х − середине 50-х гг. XIX в. Кишинев, 1988, с. 4-10.
43 Новаков С. Историография по проблеме «Социально-экономическое разви-
тие болгарских и гагаузских поселений Южной Бессарабии в 1857−1917 гг.». 
− Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. Vol. II. Chişinău, 2001, c. 66-72.
44 Мещерюк И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских 
сел в Южной Бессарабии (1808−1856 гг.). Кишинев, 1970, с. 6-7.
45 Poştarencu D. Structura etnică a populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă. − Destin 
Românesc. Сhişinău-Bucureşti, 2008, № 4, p. 121-123. Същият. Populaţia urbană a 
Basarabiei în perioada 1850−1918. Autoreferatul tezei de doctor în domeniul istoriei. 
Chişinău, 2010, p. 6-8.
46 Михаил Георгиевич Станчев. Роден е на 28 април 1953 г. в с. Тахиркуль, 
Аризски район в Казахстан. През 1975 г. завършва Историческия факултет на 
Харковския държавен университет „А. М. Горки”. За времето от 1977 до 1980 
г. учи аспирантура в същия университет, след което през февруари 1982 г. за-
щитава кандидатска дисертация. През 2000 г. в Института по история на БАН 
защитава и докторска дисертация.

М. Станчев дълги години се занимава с преподавателска дейност в Севасто-
полския приборостроителен институт и в Харковския авиационен институт „Н. 
Е. Жуковский”. От 2002 до 2003 г. работи като професор към Катедрата по светов-
на икономика и международни икономически връзки на Харковския национален 
университет „В. Н. Каразин” и в Катедрата по международно право на Нацио-
налната юридическа академия „Я. Мудрий”. От 2013 г. М. Станчев е завеждащ 
Катедрата по нова и най-нова история към Историческия факултет на Харковския 
национален университет „В. Н. Каразин”. Чуждестранен член е на БАН.

Научната му дейност засяга различни проблеми по българистиката. По тези 
теми е издал 20 монографии и повече от 250 научни публикации (За подробна би-
блиография на научните трудове на М. Станчев вж. в: Михаил Георгиевич Стан-
чев – профессор Национального университета имени В. Н. Каразина (к 60-летию 
со дня рождения). Биобиблиографический указатель. Харьков, 2013, с. 20-51).
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(1711−2006). Статистический сборник” в хронологически ред 
привежда кратък историографски обзор на изследванията, каса-
ещи числеността на българите47. 

Българските учени Иван Пенаков48 и Благовест Нягулов49 
анализират позициите на отделните исторически школи, по 
един или друг от въпросите, свързани с историческото разви-
тие на българската общност в Бесарабия. Главен обект на тех-
ните проучвания става румънската историография. Румънският 
историк Константин Н. Велики само отчасти засяга този въ-
прос, тъй като главен обект на неговия исторически преглед е 
обзорът на румънската литература по румъно-българските по-
литически и революционни връзки50. 

Молдовският историк Игор Шаров в дисертационния си 
труд „Бесарабия в руската историография (1812−1862)” под-
робно се спира върху характеристиката на руската историческа 
школа от царско време, осветляваща различни аспекти от про-
блемите по историята на Бесарабия, включително и въпроса за 
заселването на нейната южна част51. Изследователката Олга Лу-
кьянец проследява влиянието на руските изследователи на Бе-
сарабия и на нейните етноси при създаването на молдовската 
етнографска наука. В работата й се проследяват важни истори-
ографски сведения за българските колонисти52. Някои изследва-

47 Станчев М. Цит. съч., с. 3-5.
48 Пенаков И. Българи от Бесарабия в румънската литература. − Завети. София, 
1937, кн. 3, с. 56-57.
49 Нягулов Б. Бесарабски българи в румънската литература между двете све-
товни войни. − БСП. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 285-302; Същи-
ят. Румънската историография за българите и двустранните отношения. – В: 
История на българите. Изкривявания и фалшификации. Първа част. София, 
2002, с. 201-228 и др.
50 Велики К. Проблеми на българската история и румъно-българските отноше-
ния в румънската историография (1944−1972). – В: Проблеми на българската 
историография след втората световна война. София, 1973, c. 627-635.
51 Şarov I. Basarabia în istoriografia rusă (1812−1862). Dis. de doctor în istorie. 
Chişinău, 1995. 140 p.
52 Лукьянец О. Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в 
XIX – начале XX в. Кишинев, 1986. 112 с.

ния на руски учени от ХІХ век, посветени на Южна Бесерабия, 
анализира молдовският историк Анжела Лисник. Тя дава ин-
формация за българите в Бесарабия, от трудовете на Е. Зяблов-
ски, П. Свиньин, Н. Мурзакевич, А. Защук, и др.53 Авторът об-
ръща внимание на това как проблемът за историческото минало 
на Южна Бесарабия става обект на специални изследвания, във 
връзка с проявения интерес към българите, живеещи в Буджака, 
а също и поради държавни стратегически цели54. 

Приноса в проучването на бесарабските българи от от-
делни представители на руската историография разглежда 
Елка Дроснева. Тя оценява трудовете на П. Кьопен и А. Скал-
ковски55. В своята статия относно А. Скалковски, Е. Дроснева 
се опитва да подпомогне поправянето на една научна и етич-
на грешка. Тя е свързана с това, че мнозина изследователи 
считат, че само Н. С. Державин (който без изрично указание 
на А. Скалковски е заел от него почти всички данни, що се 
касае за преселването на българите) за първи път е въвел в 
историографията темата за българските колонии в Русия. За 
връзките на А. Скалковски с българската диаспора на Оде-
са написва неголяма статия В. Хмерский56. Представянето на 
българската тема в работата на руския етнограф Валентин 
Мошков разкриват и анализират молдовските изследовате-
ли Витали Сърф и Снежана Никифорцева57. За заслугите на 
53 Lisnic A. Reflecţii istoriografice asupra teritoriului de sud al Basarabiei în literatu-
ra de epoca (secolul al XIX-lea). – В: Relaţiile moldo-bulgare. Probleme de cerceta-
re. Chişinău, 2007, p. 51-55.
54 Пак там, р. 55.
55 Дроснева Е. Пьотр Иванович Кьопен и българистиката. − Във: Векове. Со-
фия, 1982, кн. 4, с. 78-84; Същата. Аполон Александрович Скалковски и бълга-
рите (предварителни бележки). – БСП. Том първи. Велико Търново, 1992, с. 
101-113; Същата. Българските преселници в руската наука преди Кримската 
война. − БСП. Том втори. Велико Търново, 1993, с. 110-128.
56 Хмерский В. Из звязкiв А. О. Скальковского з болгарською дiаспорою Одеси. 
− Iсторичне краезнавство Одещини. Одеса. 1994, вип 5, с. 19-21.
57 Никифорцева С., В. Сърф. Българите в научното наследство на руския етнограф 
В. А. Мошков. – БСП. Т. X. Одеса−Велико Търново, 2009, с. 101-107; Сырф В. Бол-



26 27 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

проф. Михаил Попруженко в публикуването на документи 
по темата за българските колонии в Новорусийския край, е 
написала обширна статия Олександра Макмиллан58. Българ-
ският изследовател Димитър Райков също показва ролята на 
някои руски етнографи в своя труд „Българите и България 
в старата руска книжнина”59. Тази тематика продължава 
да осветлява и Нина Яникова в статията „Руски учени от 
началото на XX век за българските преселници в Украйна и 
Молдова”60. Изследователят Юрий Иванов показва основни-
те положения и проблеми на съветската научна школа по ет-
нография на бесарабските българи61. Ирина Гребцова запоз-
нава читателите с това как пресата на Новорусийския край 
през 40-те – 70-те години на ХІХ век е отразявала процеса 
на преселването и устройството на заддунавските емигран-
ти62.

Българистиката на Украйна в кратка статия е представил 
Павел Сохан. Авторът е показал основните центрове и техните 
представители, където в съветско време са се провеждали науч-
ни изследвания63.

гарская тема в очерках и материалах В. А. Мошкова „Гагаузы Бендерского уезда”. – 
В: Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 196-204.
58 Макмiллан О. Дослідження історії болгар Північного Причорномор’я у наукових 
працях Михайла Попруженка − БСП. Том трети. Велико Търново, 1994, с. 93-100.
59 Райков Д. Българите и България в старата руска книжнина: Свидетелства за 
българското историческо и ръкописно наследство в руската книжнина от XVIII 
и XIX в. София, 2002. 384 с.
60 Яникова Н. Руски учени от началото на XX век за българските преселници в 
Украйна и Молдова. − БСП. Том трети. Велико Търново, 1994, с. 187-192.
61 Иванов Ю. Проблемы этнографии болгар в трудах советских ученных. − СЭ. 
Москва, 1982. № 2, с. 16-24.
62 Гребцова И. Социокультурная жизнь болгарских переселенцев в освещении 
прессы Новороссийского края 40–70-х гг. XIX cт. – БСП. Т. XII. Одеса–Велико 
Търново, 2013, с. 77-89.
63 Сохань П. Советская болгаристика на Украине. – В: Советская болгаристи-
ка: истоги и перспективы. Москва, 1983, с. 112-118.

Основните положения на украинската историография по 
проблема за усвояването на степните райони на Южна Украй-
на отразява в курс лекции донецкият историк Василий Пир-
ко64. Украинската изследователка Наталья Стешенко в дисер-
тационния си труд „Украинская и русская историография о 
заселении Степной Украины в XVI−XVIII вв.” характеризира 
основни тенденции в особеностите на подходите на различни-
те школи за осветляване на въпроса за колонизацията на Южна 
Украйна65. Авторката правилно отбелязва, че в много публика-
ции, в частност от дореволюционния период, се е надценява-
ла ролята на държавната руска колонизация (военни селища, 
чуждестранна колонизация) в процеса по заселването на ре-
гиона. 

Особено значение имат трудове на украинските колеги, 
които отразяват научните разработки, направени в големите 
българистични центрове в тяхната страна. В този план едно от 
водещите места заема Одеската етнографска школа. Нейните 
достойни представители и сега работят в Одеския национален 
университет „И. И. Мечников”, а също и в Одеското научно 
дружество на българистите. Забележително е, че през 2013 г., 
под научната редакция на Александър Пригарин, е издаден 
био-библиографски сборник, който ни запознава с основните 
представители и направления в етнографската школа на мест-
ната Алма Матер66. 

С успехите на Одеското българистично общество, създаде-
но през 1995 г., ни запознава библиографската статия на Алек-

64 Пірко В. О. Освоєння півдня України в XVI–XVIII ст. у вітчизняній 
історіографії. Тексти лекцiй. Донецьк, 1991. 32 с.
65 Стешенко Н. Українська і російська історіографія заселення Степової 
України в XVI–XVIII ст. Автореф. дисерт. на здобут. наук. степ. канд. iстор. 
наук. Запорiжжя, 2007. 22 с.
66 От этнологии к социальной антропологии: к 20-летию создания В. Н. Станко 
этнографической школы в Одессе (био-библиографические материалы). Отв. 
ред. А. А. Пригарин. Одесса, 2013. 184 с.



28 29 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

сандър Ганчев67 и Александър Пригарин68, в която авторите по-
казват основните тематически аспекти по история, етнография, 
диалектология на българската общност в Бесарабия, изучавани 
от членовете на тази организация. Подчертана е особената роля 
на новите проблемно-тематически аспекти, че това е проект по 
изучаване на старата група преселници в Буджак – „туканци” и 
т.н. Провеждат се и теренни изследвания в България със цел да 

67 Александр Иванович Ганчев. Роден е на 1 август 1976 г. в с. Владичени (ста-
ро название − Импуцита), Болградски р-н, Одеска област, Украйна. От 1993 г. 
до 1998 г. следва в Историческия факултет на Одеския националeн университет 
„И. И. Мечников”. От 1998 до 2002 г. е аспирант в Катедрата по етнология към 
Софийския университет „Cв. Климент Охридски”. През 2003 г. защитава канди-
датска дисертация на тема „Българското семейство в Украйна през втората 
половина на XX век. (по материали от Болградски район)”. През 2004 г. работи 
като преподавател в катедра „Археология и етнология на Украина” към Одеския 
национален университет „И. И. Мечников”. От 2006 г. е доцент в катедрата по 
философия и история на Украйна към Одеската национална академия по комуни-
кация „А. С. Попов”. 

Научните интереси на А. Ганчев са насочени към проучването на история-
та, етнологията и културата на българската общност в Бесарабия. В тази посока 
той издава над 100 научни трудове (Подробно за библиографията на научните 
трудове на А. Ганчев вж.: От этнологии к социальной антропологии…, 2013, 
с. 51-55).
68 Александр Анатолиевич Пригарин. Роден е на 26 септември 1971 г. в гр. 
Одеса, Украйна. В периода 1988−1993 г. следва в Историческия факултет на 
Одеския националния университет „И. И. Мечников”. През 1993 г. работи в ка-
тедрата по етнология и археология към същото учебно заведение. През същото 
време от 1993 до 1995 г. завежда лабораторията по археология и етнография на 
Степна Украйна. В периода 1993−1998 г. е аспирант на Отдела по етнология 
на Института за изкуствознание, фолклористика и етнология „Максим Рилски” 
към Украинската академия на науките. През 1998 г. А. Пригарин защитава кан-
дидатска, а през юни 2015 г. докторска дисертация. 

Научните интереси на А. Пригарин са насочени към проучвание на исто-
рията и културата на етническите общности в Югоизточна Европа, вкл.Украйна 
и Молдова. Автор е на над 100 научни стати и редица монографии по история 
на такива български села като Кубей, Терновка и др. (Подробно за библиогра-
фията на научните трудове на А. Пригарин вж.: От этнологии к социальной 
антропологии…, с. 80-106).

се определят изходните пунктове на тази група преселници69.
За научната продукция на харковските българисти за пери-

ода от 1991 – 2013 г. е разказал в своя обширна статия Михаил 
Станчев70. Подчертава се важната роля на харковските историци 
в комуникативната система на българистиката на съветска тери-
тория. Особена роля, както доказва изследователят, има Центъ-
рът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов”, 
създаден през 2005/2006 г. при Харковския национален универ-
ситет „В. Н. Каразин”. Значими успехи на тази научна струк-
тура бележат ежегодно провежданите международни конферен-
ции на българистите „Дриновски четения”, като резултатите се 
издават в списание „Дриновски сборник”.

Резултатите и основните тематико-изследователски направ-
ления на запорожката българистична школа са широко предста-
вени в трудовете на Владимир Милчев, Сергей Пачев71 и Вален-

69 Ганчев А., А. Пригарин. Одесское научное общество болгаристов: основная 
библиография. – БСП. Т. XII. Одеса−Велико Търново, 2013, с. 389-417.
70 Станчев М. Харьковская болгаристика в 1991−2013 гг.: предварительные 
итоги. – В: Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, 
с. 336-352.
71 Сергей Иванович Пачев. Роден е на 4 септември 1969 г. в гр. Мелитопол, 
Запорожска област, Украйна. През 1993 г. завършва Запорожския държавен 
университет, специалност История. През 1996 г. защищава кандидатска дисер-
тация „Болгарські колонії Північного Приазов’я (1861−1917): комплексне дослі-
дження” („Български колонии в Северното Приазовие 1861−1917: комплексно 
изследване”). В момента работи върху голям докторат по темата „Українська 
історична болгаристика ХІХ – початку ХХІ ст.” („Украинска историческа бъл-
гаристика през ХІХ − началото на ХХІ век”). 

От 1996 г. работи в Мелитополския държавен педагогически институт (от 
2000 г. − университет). От 2008 г. е начело на Центъра по българистика при Мели-
тополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки”. 

Научните му интереси са насочени към проучване историята на българска-
та общност в Северното Приазовие и Причерноморие, към историографията на 
украинската историческа българистика и славистика. Автор е на над 70 трудове 
(Подробно за библиографията на научните трудове на С. Пачев вж.: Наукова 
школа професора А. В. Бойка: персоналії та доробок. Упорядники: І. Лиман, В. 
Константінова. Запоріжжя, 2011, с. 265-271).
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тина Пачева72. Отбелязваме, че представител на украинската на-
учна школа С. Пачев в настоящия момент работи над докторска 
дисертация „Украинска историческа българистика през ХІХ − 
началото на ХХІ век”. Очакваме, че при по-късното й издаване 
като монография, читателите ще имат възможност подробно да 
се запознаят с основните проучвания на украинските българис-
ти, които са били извършани в течение на последните два века.

Научните тенденции в българската историография по про-
блема за преселението и устройването на своите сънародници 
на север от Дунав, отразяват Димитър Цанев73, Николай Жечев74 
и Елена Хаджиниколова75. Последната е представила специал-
72 Пачев С., Пачева В., В. Милчев. Развитие на българистиката в научните 
центрове на Запорожкия край в края на ХХ – началото на ХІХ в. − СпБАН. 
София, 2010, кн. 6, с. 20-25; Пачев С. Історико-болгаристичні дослідження у 
Запорізькій області наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. − Культурологічний 
вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 
2011, вип. 26, с. 60-66.
73 Цанев Д. Основни направления в българската историография през първата по-
ловина на XIX в. − ИБИД. София, 1974, кн. 29, с. 89-98; Същият. Българската 
историческа книжнина през Възраждането. София, 1989. 215 с.
74 Жечев Н. Към историята на изучаването на емигрантски заселници в Румъ-
ния през Възраждането. (По случай 100 години от рождението на акад. Стоян 
Романски). − Българска етнография. София, 1983. № 3, с. 51-60.
75 Елена Веселинова Хаджиниколова. Родена е на 7 декември 1948 г. в София. През 
1967−1972 г. следва в Историческия факултет на Софийския университет. През 1983 
г. защитава в Института по история своята кандидатска дисертация на тема: „Българ-
ските преселници в южните области на Русия (1856−1877 г.)”. 

Цялата своя изследователска работа осъществява в Института за истори-
чески изследвания (Институт за история) при Българската академия на науките, 
в секцията: „Българите, Османската империя и Европа” (наследник на инсти-
тута „Ботев-Левски”, секция „Възраждане” и секция „История на българския 
народ през ХV−ХIХ в.”). През 1998 г. е избрана за доцент при Института за 
исторически изследвания.

Тя има около 30 публикации, посветени на бесарабските българи, във во-
дещи научни списания. През цялото време продължава да пише и за бесараб-
ските българи изобщо (преселвания от българските земи, културен, стопански 
живот, училища, политически организации и др.) (Подробно за библиографи-
ята на научните трудове на Елена Хаджиниколова вж.: http://www.ihist.bas.bg/
sekcii/CV/XV-XIX_EHadzhinikolova.htm [Сайт на Институт по история, БАН]).

на статия по интерисуващите ни въпроси под название „Беса-
рабските българи през ХIХ−ХХ в. в съвременната българска 
историография”76. Показана е особената роля в популяризира-
нето на историческото минало на бесарабските българи в такива 
български издания като алманаха „Родолюбец”, списания „На-
селение”, „Родознание”, „Българистика и българисти”, сборник 
„Българите в Северното Причерноморие”. На тези страници, 
както подчертава авторът, виждат свят статиите както на българ-
ските изследователи, така и на молдовските българисти. Те за-
сягат демографската и културната история на бесарабските бъл-
гари. От значение са и проучванията за миналото на известни 
български родове: Панови, Рунтови, Драганови, Дякович и др. 
Подчертава се особеното значение на дисертационните работи 
на Е. Челак и Ст. Дойнов, (които по-късно са издадени като мо-
нографии) по изучаване, в първия случай – за просветата, а във 
втория – за преселението, устройството и културното развитие 
на българските преселници77. Не се пропуска и тясната връзка 
на молдовските изследователи с българските научни центрове, 
съвместно с които са проведени конференции и научни проекти.

Относно въпроса за българската историография, отнася-
ща се до миграционноната политика на Руската и Османската 
империи в българските земи през ХІХ век, се спира Венцислав 
Мучинов. Авторът е установил, че за причините на миграцията 
на българите в българската наука има две противополижни мне-
ния. Те се свеждат до това, че преселението е резултат от руската 
политика, а също и от действията на османските управляващи78. 
Той прави и периодизация по дадения въпрос − така от 1878 г. 
до 1944 г., според научните изисквания, сравнително еднакво е 
показана ролята, както на Русия така и на Османската империя 

76 Хаджиниколова Е. Бесарабските българи през ХIХ−ХХ в. в съвременната 
българска историография. – В: Relaţile moldo-bulgare in epoca medie şi modernă. 
Chişinău, 1998, c. 141-150.
77 Пак там, с. 145.
78 Мучинов В. Българската историография за миграционната политика на 
Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.). − Население. 
София, 2010, бр. 3-4, с. 235. 
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в преселението на българите; в периода от 1944 г. до 1989 г., 
авторите се съобразяват със сложната политическа конюктура и 
избягват изводите за пряката заинтересуваност на царизма при 
привличането на българите. За главни виновници те определят 
османската върхушка и нейната антибългарска политика. Вече 
след промените през 1989 г. в историографията отново подроб-
но се разкрива ролята на двете държави в миграционните дви-
жения на населението в българските земи79.

Представлява интерес информацията относно опитите на 
някои български учени да се включат в изследванията за беса-
рабските българи. В този смисъл Николай Проданов е предоста-
вил ценна информация като е показал как българското списание 
„Българско отечество” през 1897 г. е поканило проф. Любомир 
Милетич да напише на неговите страници обширна статия в три 
авторски листа с името „Българите вън от Княжеството – Банат, 
Бесарабия и Добруджа”. По сведение на Н. Проданов, по всяка 
вероятност Л. Милетич е написал искания очерк, но за съжале-
ние той не се е запазил, тъй като голяма част от този архив е бил 
унищожен през бомбардировките на 10 януари 1944 г.80.

Успехите на молдовската съветска историография по изуча-
ване заселването на юг от Бесарабия кратко отбелязват Я. Гро-
сул и Н. Мохов в книгата „Историческата наука в Молдовска 
ССР”81. Авторите разглеждат голямата роля на Иван Мешчерюк 
в проучванията през 70-те години на ХХ в. Тринадесет години 
по-късно Константин Поглубко82 в резюмативна форма е пред-
79  Пак там, с. 236-237.
80 Проданов Н. Неизвестен епизод от проучванията върху българите от Северното 
Причерноморие. – БСП. Том шести. Велико Търново, 1996, с. 299-304.
81 Гросул Я. С., Н. А. Мохов. Историческая наука Молдавской ССР. Москва, 
1970, с. 72-73.
82 Константин Александрович Поглубко. Роден е на 17 май 1936 г. в град Кон-
станца, Румъния. Възпитаник на историческия факултет на Одеския държавен 
университет „И. Мечников” (1957–1962 г.). След това работи като учител в бъл-
гарското село Чийшия (Городне), сега Болградски район. От 1965 г. до 1969 г. 
той е аспирант-задочник към Института на славяноведение и балканистика на 
АН на СССР. На 4 март 1970 г. защищава кандидатската (докторската) си ди-
сертация, засягаща историята на българо-руските революционни връзки през 

ставил основните направления на молдовските българисти, от-
белязвайки значимия принос на научните разработки, както на 
И. Мешчерюк, също така и на И. Грек, И. Семенова, И. Забунов, 
С. Новаков и Н. Червенков, които са започнали да разглеждат 
историята за развитието на колонистите на Бесарабия в различ-
ни аспекти83. 

Статията „Историческата българистика в Република Мол-
дова” на молдовския историк Еужен Чертан84 е може би един от 
първите опити да се представят издадените трудове в тематичен 
аспект: социално-икономическо развитие, църква, образование 
и т. н. Отделно се спира на някои изследвания, които по негово 
мнение, имат значим принос в систематизацията на съществу-
ващата информация, а също и в архивния материал за българ-
ските преселници. В същото време Е. Чертан обръща внима-
ние на историците-българисти от Молдова по такива по-малко 
изучени въпроси като икономически, политически и културни 
молдо-български връзки. Той подчертава, че българистите са 
длъжни да обръщат внимание на теоретичното ниво на своите 
трудове, които изобилстват с фактологически данни. По негово 
мнение, важна задача се явява написването на история на села-
60-70 г. на ХІХ век. От 1963 г. до смъртта си (9 май 1983 г.) е научен сътрудник 
в секцията „История на европейските социалистически страни” към Института 
по история на Молдовската академия на науките. Кратко време (1970–1974) е 
доцент в Политехническия институт в Кишинев, а също така и в други висши 
учебни заведения.

Научните му интереси са насочени към културни, обществени, политиче-
ски и революционни връзки между Русия, Молдова и България. Оставя повече 
от 130 ценни труда, в това число 13 книги, свързани с миналото на българите. 
Има редица трудове по история на българските села в Бесарабия: Чийшия, Но-
воивановка, Твърдица. (По-подробно за библиографията на научните трудове 
на К. Поглубко вж.: Библиография на статиите, монографиите и книгите на 
Константин Поглубко, обнародвани през годините 1964–1983. – В: България в 
сърцето ми... Сборник, посветен на 60-годишнина от рождението на К. По-
глубко. Отг. ред. Н. Червенков. София, 1996, с. 83-89).
83 Поглубко К. Историческая болгаристика в Молдавской ССР. – В: Советская 
болгаристика: истоги и перспективы. Москва, 1983, с. 123-126.
84 Certan E. Bulgaristica istorică din Republica Moldova. – В: Relaţiile moldo-bul-
gare în epoca medie şi modernă. Chişinău, 1998, p. 13-20.
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та и градовете, където живеят българи85. Основните тенденции 
за развитието на молдовската българистика са отбелязани от 
Виктор Цвиркун в статията „Традиции на Молдо-българските 
връзки и българистиката в Молдова”86. Той накратко е предста-
вил основните научни успехи на молдовските учени, работили 
през съветския и през съвременния период. Основно са пред-
ставени успехите на научните българистични центрове. Заедно 
с това се подчертава необходимостта от привличането на архи-
вен материал от богатите архивохранилища в Турция, Румъния, 
Украйна и Русия. В. Цвиркун призовава съвременните бълга-
ристи да обръщат внимание на краеведческите разработки, кои-
то разглеждат отделни епизоди от нашето минало. По негово 
виждане, краеведите са „хора, увлечени от желание да намерят 
интересни факти в архивите и вестниците, показващи сведения 
за съвременниците, давайки светлина на отделни епизоди от на-
шето минало”87.

За значението на краеведческите разработки е обърнал вни-
мание Н. Червенков. Спирайки се на дейността на Тараклий-
ския държавен университет „Гр. Цамблак”, той подчертава 
необходимостта за насочване на студентите към написване на 
дипломни работи по краезнание: „Такива разработки, с помо-
щта на преподавателите, могат да станат база за написването на 
история на отделните училища, учреждения, села”88.

Краеведческите разработки по интересуващата ни тематика 
комплексно е изследвала Екатерина Челак89. По нейно мнение, 
първите краеведи на българските колонии могат с увереност да 
се посочат сред представителите на местното духовенство, кои-
то са правили бележки за историята на своите приходи. Автор-
85 Пак там, р. 19.
86 Цвиркун В. Традиции молдавско-болгарских связей и болгаристика в Молдове. 
– В: Relaţiile moldo-bulgare. Probleme de cercetare. Chişinău, 2007, с. 11-19.
87 Пак там, с. 19.
88 Червенков Н. Перспективы болгаристики в Молдове и задачи Тараклийского 
государственного университета. – В: Relaţiile moldo-bulgare. Probleme de cerce-
tare. Chişinău, 2007, с. 26-27. 
89 Челак Е. Краеведските проучвания върху бесарабските българи и гагаузи. – 
БСП. Том седми. Велико Търново, 2000, c. 617-622.

ката правилно отбелязва, че от 60-те години на ХХ в. започва 
комплексното изследване в посоченото направление. Причините 
затова се виждат от няколко фактора: това са установените дру-
жески връзки с материнските села в метрополията, като напри-
мер Твърдица и Кортен; към това се добавя и активната работа 
на местните учители, които привличат ученици към събирането 
на материали; те първи публикуват в регионални вестници, по 
тяхна инициатива се откриват краеведчески музеи. Според нас, 
Е. Челак правилно отбелязва, че практически във всички кра-
еведчески публикации се проследява определена диспропорция, 
която се отнася до проучването на междувоенния период или го-
дините след 1944 г. Главният проблем остава в това, че недоста-
тъчно се използват архивните източници, но и не се анализира 
научната литература по историята на преселението и устрой-
ството на българските емигранти. В същото време анализът на 
издадената краеведческа литература позволява изследванията в 
дадена област да се разделят на три периода: първи – 50-те–60-те 
години на ХХ в., когато излизат първите публикации и брошу-
ри; втори – 70-те–80-те години – под ръководството на учени от 
академичните среди се издават краеведчески работи с моногра-
фичен характер и трети – 90-те години, когато се появяват фун-
даментални трудове по история на отделните български села в 
Молдова и Украйна90.

За ролята на молдовските научни центрове, в разработки 
по обширни аспекти на въпроса за развитието на българите в 
Бесарабия, са посветени статиите на Н. Червенков91, С. Нова-

90 Пат там, с. 621-622.
91 Червенков Н. Болгаристика в Институте Межэтнических исследований: со-
стояние и перспектива. – В: Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. Vol. II. 
Chişinău, 2001, с. 23-26; Същият. Научни българистични центрове в Молдова. 
Българистика. София, 2001, №2, с. 69-80; Същият. Историческата българисти-
ка в Молдова днес (2001–2005). – БСП. T. IX. Одеса, 2006, с. 117-128; Cъщият. 
Историческая болгаристика в Республике Молдова (2006−2011 гг.). – БСП. T. 
XI. Одеса–Велико Търново, 2012, с. 9-19; Същият. Научно дружество на бъл-
гаристите в Република Молдова – двадесет години. – В: Бесарабските българи: 
история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 23-37.
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ков92 и Е. Челак93. Изследователите са отразили основните на-
правления и резултати, които са проучили кишиневските бъл-
гаристи от Отдела по българистика при Центъра по етнология 
към Института за културно наследство (до 2006 г. – Институт 
по междуетнически изследвания) при Молдовската академия на 
науките, а също и членовете на Научното общество на бълга-
ристите в Република Молдова. Подчертава се значимата роля на 
молдовските българисти от тези центрове при изучаването на 
историята и културата на бесарабските българи. Н. Червенков 
специално разглежда приноса на всяка една институция, която 
се заема с българистични проучвания, определя и посочва на-
сока и тематика им. Важно е също, че се очертават проблемите, 
които в бъдещото трябва да бъдат изследвани. В последно време 
водещо място в това направление заема Научното дружество на 
българистите в Република Молдова (НДБ РМ), което е иниции-
рало и провело ред изследвания и конференции по посоченото 
направление. В устава на посочената организация ясно и опре-
делена целта, която се състои в „изследвания и популяризиране 
историята, културата и езика на българския народ и българска-
та диаспора, а също и отразяване на многовековната връзка на 
народите от Молдова и България” (чл. ІІ.1)94. Благодарение на 
ползотворната работа на дружеството са излезли от печат мо-
нографии по историята на българското население от места като 
Тараклия, Кортен, Колибабовка, изследвания на родословните 
дървета на българите от Тараклия и Кайраклия. Издадени са три 
тома и е подготвен за печат четвърти сборник: „Relaţiile moldo-
bulgare/Молдо-български връзки”.

Освен това са излезли и десетки сборници и статии по исто-
рия, език и култура на българската общност в Бесарабия. Следва 

92 Новаков С. Двадесет и пет години на групата „Етнология на българите” 
на Института за културно наследство към АНМ. – В: Бесарабските българи: 
история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 11-22.
93 Челак Е. Отдел Болгаристики: вызовы и достижения (1997−2004 г.). – В: 
Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 48-62.
94 Сайт на Научното Дружество на Българистите в Република Молдова: http://
ndb.md

да отбележим, че всички работници от отдела по българистика 
при Молдовската академия на науките Надежда Кара (отговаря 
за лингвистика), Емилия Банкова, Александър Ковалов (етно-
логия) и Иван Думиника (история) са активни членове на това 
дружество.

От значение е статията на С. Кустрябова, която е предста-
вила интересно проучвание по изучаване на българистиката в 
системата на научно-изследователските разработки на студен-
тите от Кишиневския държавен педагогически университет 
„И. Крянгъ”95. Тя стига до извода, че преди всичко студентите 
се интересуват от преселението на българите в Бесарабия. Ра-
достно е да отбележим, че повечето от авторите на тези ди-
пломни разработки са етнически българи. 

Горепосочените примери по изучаването на историографи-
ята за миналото на българските общности в Бесарабия показ-
ват, че в това направление се води активна работа. Все пак ще 
отбележим, предстои още по-активна дейност на учените. Така 
например в историографията никъде не се споменава за обоб-
щения монографичен труд, посветен на историята на Буджака, 
който е издаден в Букурещ през 1941 г. под наименованието 
„Bugeacul: entitatea lui romomânească: studiu geografic, istoric, 
econimic şi cultural” („Буджакът: румънското му значение: ге-
ографско, историческо, икономическо и културно проучване”). 
Негов автор е директорът на Болградския лицей капитан Драго-
мир Петреску. Изворите посочват, че проектът за монография 
за Буджака започва да се планира още през септември 1938 г. В 
една от бележките на букурещкия вестник „Universul Literar” 
намираме съобщение, че Д. Петреску, заедно с местния учител 
Александър Гладков, подготвя история за град Болград. Там се 
подчертава, че причина затова е – „произходът, съществуването 
и развитието на този южнобесарабски град се намира в тясна 
връзка с историята и социално-политическата еволюция на Бу-
джака” и още, че това е монография в проект, от който част е 
95 Кустрябова С. Из опыта изучения проблемы болгаристики в системе научно-
исследовательских работ студентов. – В: Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie 
şi modernă. Chişinău, 1998, с. 157-166.
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вече написана и „ще съдържа политико-географско-историко-
социална информация за този край”. Редакцията моли, които 
желаят да помогнат, да изпратят фотографии и написани публи-
кации за Болград и Буджака на адрес на списанието „Bugeacul” 
(Буджак) – гр. Болград, ул. Олърией, №796. 

Още през 1940 г. на страниците на болградското списание 
„Bugeacul” румънският историк Г. Безвикони е един от първи-
те които поддържат идеята за написване на монография за Бу-
джака. По мнение на бесарабския генеалог, базови източници 
на посочения труд би трябвало да станат румънските съвремен-
ни издания, например „История на Четатя Албэ и Килия” на 
Николае Йорга (1900 г.), а също и „История на Бесарабия” на 
Александру Болдур (1926 г.). Причина затова той е видял във 
факта, че руските книги, издадени в царския период, трудно мо-
гат да се намерят в Болград. Безвикони даже предлага примерен 
план на труда, който би трябвало да се състои от три глави: пър-
вата да засяга историческото минало на региона, втората – фи-
зическата и политическата география и третата – населението. 
Последната глава, както признава авторът, „би имала деликатно 
значение, тъй като би било нужно да покаже, че базовите еле-
менти на населението на Буджака са румънците”. По-нататък 
би следвало да има глава, посветена на градовете от бесараб-
ския Юг (Болград, Комрат, Кагул, Четатя Алба, Измаил, Рени, 
Килия и др.), след това би следвало да се обособи раздел за ма-
настирите и историческите погребения; би трябвало да се ос-
ветли и обществено-културната и политическата роля на лич-
ностите, произхождащи от този регион или които са се трудили 
тук (Гавриил Музическу, Богдан Петричейку Хаждъy, маршал 
Александру Авереску, генерал Иван Н. Инзов и др.). Отделно 
се планира да се изяснят и пътеписните записки на различни-
те пътешественици, етнографи и царски особи, посетили през 
различни времена Буджака. Не би следвало да се пропуска също 
и икономическото, индустриалното и търговското състояние на 
този край. В края на краищата, Г. Безвикони изказва идеята, че 
на „душата на този труд” капитан Петреску ще му се отдаде да 
96 Monografia Bolgradului. – Univers Literar. Bucureşti, 1938, 17 septembrie, p. 2.

въплъти в живота този „cложен, но важен проект, който ще бъде 
първа енциклопедия на Буджака”97. 

Реално проектът започва да се реализира още през януари-
март 1940 г. От едно от съобщенията на сп. „Bugeacul” узнава-
ме, че Драгомир Петреску вече е започнал да работи над труда, 
предвиждан от него в две отделни книги: „Монография за Бу-
джака” и „Aнтология из фолклора на Буджака”. Последната 
би трябвало да включва народни песни, събрани от населените 
места на Буджака. На страниците на болградското списание ав-
торът се обръща към всички, които имат документи, фотогра-
фии и статии по интересуващата го тема, с молба да му ги из-
пратят. Обещава се по-късно те да се върнат на собствениците 
цялостно и запазени. Заедно с това се съобщава, че към момен-
та до съставителя вече са изпратили свои материали г-н Лепши 
(директор на Кишиневския регионален музей), Георге Безвико-
ни (изпратил генеаологически и исторически материал), Иоан 
Он Кокиу (бивш училищен ревизор на Тигинския (Бендерски) 
жудец − фолклорен материал)98. 

Било е съдено да се реализира само един от двата проек-
та. Това се дължи на факта, че след 28 юни 1940 г., съгласно 
ултиматума на СССР, румънската администрация напуска Бе-
сарабия, като заедно с нея напускат провинцията интелиген-
цията и учителите, които са по произход от Старото кралство. 
Сред тях е и Д. Петреску. Събраният при него към този момент 
материал позволява през 1941 г. в Букурещ да се издаде бро-
шура в обем от 16 страници под заглавие „Bugeacul: entitatea 
lui romomânească: studiu geografic, istoric, econimic şi cultural” 
(„Буджакът: румънското му значение: географско, историческо, 
икономическо и културно проучване”). Ще отбележим, че бро-
шурата не е единственият труд на Д. Петреску. За времето на 
неговото пребиваване в Болград удава му се да издаде сборник 
стихове „Antologie Bugeacului” („Aнтология на Буджака”). Кни-
гата се появява в Букурещ. На обложката не е указана година на 
97 Bezviconi Gh. Monografia Bugeacului. – Bugeacul. Bolgrad, 1940, № 5-7, p. 81-86.
98 Monografia Bugeacului şi Antologia folclorului din Bugeac – Bugeacul. Bolgrad, 
1940, № 5-7, p. 124.
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издаването, а само е отбелязано, че е отпечатана в издателство 
„Intelect”. От встъпителните слова, представени от историците 
Николай Йорга, Штефан Чобану и фолклориста Артур Горовей, 
можем само да предполагаме, че самият ръкопис на книгата е 
бил завършен още в 1937 г. Затова съдим от факта, че в своя от-
зив А. Горовей отбелязва, че се е запознал с него (с ръкописа на 
книгата) и в края на своето писмо подчертава датата на напис-
ване на своя отзив „Fălticeni, 14 iunie 1937” (Фълтичени, 14 юни 
1937 г.). Затова, че трудът е бил издаден през 1938 г. узнаваме от 
рецензията на проф. Николай Йорга, поместена в букурещкото 
списание „Guget Clar” (1939, № 3, р. 18). Тази дата се потвърж-
дава и от списъка на книги, предложени за награждаване с дър-
жавна награда „Елиаде Ръдулеску”. Там фигурира и сборникът 
на Д. Петреску99. От предисловието към самия труд на Д. Пе-
треску узнаваме, че главна помощ при съставяне на сборника е 
оказал „Алфред Тиберяну – млад поет от жудец Четатя Алба”100. 
Сборникът се състои от две части: стихове от различни беса-
рабски (Теодор Ненчев, Якоб Славов, Екатерина и Владимир 
Каварнали) и чужди автори (Александър Пушкин, Адам Миц-
кевич и др.) за Буджака, и фолклор, събран от местните жители, 
а също и препечатан от вече по-рано издавани списания. В своя 
рецензия Н. Йорга се изказва положително за представения на 
страниците на сборника фолклор, отбелязвайки че „побратимя-
ването чрез песни между румъни, българи и руси се явява един 
от най-радостните феномени за последните десетилетия. И ма-
гията на особената природа ги сближава едни към други”101. 

Голяма помощ за изследователите представляват библиог-
рафските указатели. Те имат историографска ценност, тъй като 
включват различни трудове относно преселването, социалното 
и икономическото устройство, а също и духовното и просвет-
ното развитие на българските колонисти. Сред този род извори 
може да се отдели „Новейшие труды по изучению южносавян-
99 Analele Academiei Române. Desbaterile. T. 60, 1939-1940, р. 52.
100 „А. Тиберяну”, това е псевдоним на поета Теодор Домусчиев. Той е роден на 
12 май 1909 г. в с. Троян, Кагулски жудец.
101 Guget Clar. Bucureşti, 1939, № 3, р. 18.

ской старины и народности” на Т. Флорински102. След това се 
появява работата на О. Леонтиев „Опыт указателя книг и ста-
тей, относящихся к Херсонской губернии”103. Бесарабският бъл-
гарин, библиографът Петр Драганов104 от Комрат, в своя указа-
102 Флоринский Т. Новейшие труды по изучению южнославянской старины и 
народности. Киев, 1894. 49 с.
103 Леонтьев А. Опыт указателей книг и статей относящихся к Херсонской 
губернии. Херсон, 1890. 208 с.
104 Петр Данилович Драганов. Роден е в 1857 г. в колония Комрат, Бесарабия, Ру-
ска империя. За своя произход той отбелязва следното „...Аз по език и по племе 
по бащина, и по майчина страна, както свидетелства нашата родословна фамилия, 
принадлежа към най-чистите българи от недрата на Балкана” (Струкова К. Л. Из 
эпистолярного наследия П. Д. Драганова. – Сов.Слав. Москва, 1970, №4, с. 42). 
Обучава се в Кишиневската гимназия, след нейното завършване без изпити е приет 
в V клас на Кишиневската губернска гимназия. По семейни причини е принуден да 
напусне Кишинев и по време на руско-турската война 1877−1878 г. да се устрои в 
Харков. Там през 1880 г. завършва Втора харковска гимназия. След това постъпва 
в Историко-филологическия факултет на Харковския университет. След това Дра-
ганов продължава обучението си в руско-славянското отделениe на Историко-фи-
лологическия факултет на Санкт-Петербургския университет. През 1885 г. той го 
завършва със степен „кандидат”.

По-нататък се посвещава на педагогическа дейност, работейки в общест-
веното образование. Учител е в Кирило-Методиевската гимназия на Българ-
ската екзархия в гр. Солун (1885–1887 г.), в Комратско реално училище (1888 
–1890 г.), а за времето от есента на 1890 г. до лятото на 1895 г. се посвещава на 
Севастополското и на Болградското реално училище. В течение на една учеб-
на година (1895−1896 г.) обучава учащите се в Кишиневската Първа женска 
гимназия. Апогей на неговата дейност може да се смята времето от 1896 до 
1904 г., когато първо е помощник-библиотекар на ръкописния отдел, а след това 
и завеждащ славянския раздел и ръкописите на латински и на полски език в 
Императорската публична библиотека в Санкт-Петербург. Това му позволява 
да се запознае с богат библиографски материал по история на Бесарабия. По-
ради тежко материално положение Драганов се връща в Комрат и се занимава 
с педагогическа работа. През 1906−1912 г. той вече е на длъжността инспектор 
на Комратското и на Астраханското реално училище, а през 1913 г. – е дирек-
тор на Ровненската учителска семинария (Самарска губерния) (Драганов П. 
Bessarabiana. Ученная, литературная и художественная Бессарабия. Кишинев, 
1912, с. 54-55; Струкова К. Л. Цит. съч., с. 42-43). От 1913 г. до 1918 г. е ди-
ректор на Кагулската гимназия, след което и учител в гимназията за момчета 
в Комрат (1918−1922 г.) и в Болградската гимназия (1922−1926 г.). Умира на 
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тел „Bessarabiana”, отпечатан през 1912 г. в чест на столетието 
от присъединяването на Бесарабия към Русия, включва издаде-
ната дотогава литература и за българите от Бесарабия105. Тази 
работа е забележителна и с това, че авторът сочи свои бележ-
ки по различните книги и статии от указателя. Представляват 
интерес био-библиографските сведения за исторически лица 
и автори, изследванията на които са свързани с Бесарабия. В 
указаните проучвания има и някои недостатъци. Основната по 
наше мнение, се заключава в това, че книгите не са подредени 
по тематични раздели, а са поместени последователно в азбучен 
ред. Това затруднява изследователя в селекция на трудовете по 
интересуващата го тема. Това, че книгата на П. Драганов не е 
загубила своята значимост, говори фактът, че през 1929 г. някои 
книги от „Бесарабиана” в румънски превод са представени от 
7 февруари 1928 г. в родния си град Комрат, където е и погребан. А приживе 
в къщата му е събрана богата библиотека, с архив и музей. В Болград успява 
да издаде каталог с подробно описание на всичко, пазено от него под название 
„Архив, Книгохранилище и Музей Драгановых в Комрате, Бендерский уезд” 
(без указана хронологична маркировка). След като през 1940 г. Бесарабия отно-
во преминава, този път към Съветския съюз, неговата библиотека е пренесена 
в Кишинев, където богатите ù фондове са разграбени. По-късно през 60-те г. 
на XX в. тази библиотека се опитва да възстанови дъщерята на П. Драганов 
Ангелина, но усилията ù са напразни. Съобщават ù, че голяма част от книгите 
е изпратена в Букурещ. Но тя свидетелства, че в едно от книгохранилищата 
на Кишинев тя видя част от бащините книги „които са разхвърляни по пода” 
(Colesnic I. Enigma arhivei Draganov. − B: Сhişinăul şi Chişinăuienii. Chişinău, 
2012, p. 573, 575).

Сред монографиите, публикувани от П. Драганов, „Bessarabiana... " има 
особено значение, тъй като обобщава известните до този момент трудове за 
Бесарабия. Подготовката на указателя продължава около осем години – в пери-
ода на работа на Драганов в публичната библиотека на Петербург. Проф. Борис 
Трубецкой изглежда най-добре характеризира този труд. „По широтата си, и за 
своето време, по уникалността на публикувания материал, трудът е наистина 
„Бесарабска енциклопедия”, запазваща своята историко-познавателна значи-
мост като важен справочно-библиографски труд” (Трубецкой Б. А. Пушкин 
в Молдавии. Кишинев, 1990, с. 37). Радостно е, че и днес гагаузи и българи не 
забравят името на своя земляк. Това личи от факта, че регионалната библиотека 
на Гагаузия носи името на П. Драганов. 
105 Драганов П. Цит. съч., 278 с.

П. Хаджи в кишиневското списание „Аrhivele Basarabiei” (Беса-
рабските архиви)106. През 1993 г. тази работа е преиздадена от 
Кишиневската общинска библиотека „Б. П. Хаждъу”.

Голямо значение има публикация „Материали за географи-
ята и статистиката на Бесарабия”107 на руския и украински 
етнограф Николай Могилянски. Авторът разделя своята работа 
на кратки информационни раздели, в края на които представя 
литературата. Той е предполагал, че така може да се покаже по-
подробна информация. Виждат се и някои недостатъци, напри-
мер при споменаването на книгата на А. Скалковски за българ-
ските колонии, той не отбелязва място и година на издаването й.

Руският етнограф Димитър Зеленин посвещава отделен раз-
дел с литература за българите от руския Юг в труда си под за-
главие „Библиографический указатель русской этнографической 
литературы о внешнем быте народов России 1700−1910”108. По-
късно част от указаната в библиографията литература е използва-
на и допълнена в работата на Сергей Цвятко „Огляд лiтератури 
про болгарськи колонiї на України, в Криму i Бесарабiї”. За съжа-
ление този труд така и не вижда „бял свят”, но се пази в Институ-
та за ръкописи към Централната научна библиотека „В. И. Верна-
дски” при Националната академия на науките на Украйна109. 

Може би справедливо ще бъде да отбележим, че и малко 
познатият Димитър Крънджалов пръв по темата за историята 
на преселванията на българските колонисти в Южна Русия се 
опитва да систематизира наличната българска и румънска ли-
тература110. В съветска Молдова навремето е издаден двутомен 
106 Hadji P. Bibliografia rusească după P. D. Draganov – AB. Chişinău, 1929, № 1, р. 77-80.
107 Могилянский Н. Материалы для географии и статистики Бессарабии. Спи-
сок книг и статей, отнощясияся к Бессарабии из библиотеки Н. К. Могилян-
ского. Кишинев, 1913. 142 с. През 1994 г. книгата е преиздадена в Кишиневска 
общинска библиотека „Б. П. Хаждъу”.
108 Зеленин Д. Библиографический указатель русской этнографической литера-
туры о внешнем быте народов России. 1870−1910. (Жилище. Одежда. Музыка. 
Искусство. Хозяйственный быт). СПб., 1913. 735 с.
109 Міхеєва В. Цит. съч., с. 15.
110 Крънджалов Д. Библиографски преглед върху преселванията на българи-
те в Бесарабия и Южна Русия. − ИБГД. София, 1942, кн. 9, с. 215-226. За авто-
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указател за съветската научна и научно-популярна литература 
„История, археология, этнография Молдавии”111. Там може да 
се намерят разработки и по „българската тематика”. Информа-
ционните сведения от съветския и международния печат за Бъл-
гария, а също и свързаните с нейната територия преселвания, са 
систематизирани от Г. Чернявский и П. Сохань112. А българската 
историческа литература за периода 1990−1994 г. по интересува-
щата ни тематика представят Б. Дончева и Н. Попова113. 

Румънската и руската литература, в превод на румънски 
език по история на Бесарабия за първи път е представена през 
1923 г. в „Статистически речник на Бесарабия”, съставен под 
ръководство на директора на статистиката в тази провинция Еу-
жениу Жиуржиа. В приложение към този речник са поместени 
повече от 500 наименования на книги по история, етнография и 
статистика на територията между Прут и Днестър114. Слабостта 
на този раздел се състои в това, че всички книги на руски език 
са дадени в превод на румънски, което е довело до грешки в 
названията. Така например известният труд на А. Скалковски за 
българските колони в Новорусийския край и Бесарабия (1848) е 
представен с името „Coloniile bulgare în Basarabia” („Български-
те колонии в Бесарабия”). Също така е отбелязано погрешно, че 
книгата е издадена през 1884 г. Погрешно е написано и името на 
българина Иоанн Дончев като съставител на първата румънска 
граматика. Вместо И. Дончев, написано е „Н. Дончев”115.

ра вж. Бешков Л. Добруджанци в науката, изкуството и културата. Кн. 1. До-
брич, 1992, с. 29-30.
111 История, археология, этнография Молдавии. Указатель советской литературы 
1918−1968. Т. 1. Кишинев, 1973. 562 с.; История, археология, этнография Мол-
давии. Указатель советской литературы 1969−1980. Т. 2. Кишинев, 1982. 602 с.
112 Чернявкий Г., П. Сохань. Советская печать о Болгарии XI. 1917−IX. 1944 
гг. Историческая библиография. София, 1970. 385 с. Същите. Советская и меж-
дународная периодика о Болгарии 1917−1944 гг. Историческая библиография. 
София, 1970. 177 с.
113 Дончева Б., Н. Попова. Българска историческа литература 1990−1994 г. − 
Болгарский ежегодник. Харьков-София, 1996, с. 402-415.
114 Dicţionarul statistic al Basarabiei. Chişinău, 1923, p. 675-686.
115 Пак там, р. 681-682.

Проф. Ион Симионеску през 1929 г. публикува кратка биб-
лиография относяща се към Бесарабия116. Сред посочените от 
автора 50 книги има публикации по народонаселението на про-
винцията, откъдето може да се извлече информация за колонис-
тите. Има и някои неточности. Така Павел Крушеван, автор на 
алманаха „Бесарабия” (1903), е представен в румънизирана фор-
ма, като „Н. Крушевану”. Още в междувоенно време свещени-
кът педагог Паул Михайлович117, в резултат на своето пътуване 
в България през 1931 г., е събрал материал по въпроси, които ни 
интересуват. Те били публикувани на страниците на списание-
то „Arhivele Basarabiei” под заглавие „Българската и руската 
библиография относно Бесарабия и българските колонисти”118. 
П. Михайлович запознава бесарабския читател с 72 различни 
заглавия. Много от тях са известни на българистите (А. Клаус, 
Вл. Дякович, Н. Державин), други са открити на страниците на 
периодични издания като „Дунавска зора”, „Родина”, „Свобода”, 
„Знаме”, които предстои да изучим. Тъй като тази тема не се явя-
ва базова (П. Михайлович се е интересувал предимно от въпро-
116 Simionescu I. Bibliografie română asupra Basarabiei. − AB. Chişinău, 1929, nr.1, 
p. 74-77.
117 Паул Михаил (Михаилович). Роден е на 29 януари 1905 г. в село Корнова, 
Оргеевски уезд, Бесарабия, Руска империя. Завършва Богословския факултет в 
Кишинев (1926−1930 г.), а също и секцията по Румънска история към Филоло-
гическия факултет на Яшкия университет. (1932 г.). През 1945 г. защитава док-
торски труд. Той е секретар на секция „Бесарабия” към Кишиневската комисия 
за историко-църковните паметници. Директор на църковно-историческия музей 
в Кишинев. В периода 1946−1980 г. работи във Филологическия факултет на Яш-
кия университет, и в Богословския институт в Букурещ. Умира на 12 октомври 
1994 г. в Букурещ. В резултат на научно-изследователската си работа в библиоте-
ките и архивите на България, Гърция, Турция и др. (той изследва архива на Атин-
ския метох в Истанбул) публикува повече от 400 работи по различни аспекти 
от историята на Бесарабия. Той води активна кореспонденция с известния бъл-
гарски църковен изследовател и публицист Недю Александров Недов, с Елена 
Българенска, с българския митрополит Йосиф (Диков), с архимандрит Инокен-
ти Софийски, с архимандрит Николай (Кацарски), с академик Иван Гошев и др. 
(ANR. SJAN Iaşi. F. 419, inv. 2557).
118 Mihailovici P. Bibliografie bulgară şi rusă referitoare la Basaarabia şi coloniştii 
bulgari. – AB. Chişinău, 1932, № 4, с. 322-325.
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са за църковното развитие), той допуска някои неточности. Така 
например, отбелязвайки някои издания, той не е маркирал мяс-
тото и годината на тяхното издаване; не винаги правилно на ки-
рилица е написано името на българските списания (въпреки, че 
както е известно, той е знаел български език); също така грешно 
дава имената на някои автори: вместо Степан Корнилович, той 
пише „И. Корнилович”, при други случаи той посочва като ав-
тор на работата „Статистическо описание на Бесарабия” Павел 
Крушеван, макар да е известно, че с това наименование работата 
принадлежи преди всичко на Корнилович – Крушеван е издал 
„Географски, исторически, статистически, икономически, етног-
рафски, литературен и справочен сборник „Бесарабия” (1903).

Капитални трудове на бесарабската школа, които включват 
систематизирана румънска литература за миналото на Бесара-
бия, са книгите на библиографа Александру Давид. През 1933 
г. в Кишинев той издава брошура „Библиография на трудове-
те за Бесарабия, издадени от 1918 г. до наши дни”, а в 1934 г. 
той публикува първи том (1814−1880) библиография „Румън-
ските издания в Бесарабия в периода на руското владичество 
(1812−1918”119. Поради трагичната кончина на автора (хвърля 
се под колелата на локомотив), румънският ръкопис на втори 
том така и не е издаден. Както признава в предисловието самият 
автор, библиографията е събирана на части, „започвайки от биб-
лиотеката на Академията на науките и завършвайки с библиоте-
ките и таваните на бесарабските църкви”120. Трудът включва 116 
публикации на румънски и руски език. Те са посочени хроноло-
гически, в различни раздели: 86 имат религиозно съдържание, 
а останалите представляват различни румъно-руски граматики 
и буквари (букоавни). Забележително е, че авторът е посочил 
мястото, където той е открил екземпляр на една или друга кни-
га, тираж, година на преиздаване, а също и публикации (повече 
от 400), в които се споменават тези религиозни книги. Важни 
119 David Al. Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812−1918). 
Bibliografie: Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoa-
ce. Chişinău, 1993.
120 Пак там, р. 6.

са и описанията, които А. Давид е направил за външния вид и 
съдържанието на изследваните издания.

Непълна библиография по история на населените пунктове 
на Република Молдова, където влизат и български села, издава 
молдовският изследовател Владимир Нику121. Забелязаната сла-
бост е в това, че върху основата сàмо на библиографски данни 
се дават понякога погрешни сведения за годината на първо атес-
тиране на селата. В началото на 90-те г. на XX в. проф. Анас-
тас Тотев и Лазар Георгиев в софийското списание „Население” 
публикуват библиографски сведения за литературните източни-
ци за българите в Бесарабия и Южна Русия (Таврия и Херсон)122. 
По-късно във Велико Търново Жана Колева и Дивна Гоцева, под 
научната редакция на Румяна Радкова, в седми том на списание-
то „Българите в Северното Причерноморие”, публикуват биб-
лиографски указател на литературата, издадена в България на 
различни езици и показваща различни аспекти на историята и 
културата на българите от Молдова и Украйна до 1945 г.123 

Може би един от фундаменталните трудове от разглежда-
ната област, включващ библиография на източниците и лите-
ратура за бесарабските българи, е разработката на молдовски 
българисти „Болгары Молдовы и Украины: вторая половина 
XVIII в.–1995 г. (Библиографический указатель литературы)” 
(„Българите в Молдова и Украйна: втора половина на XVIII в.–
1995 г. [Библиографски указател на литература])”124. Указателят, 
121 Nicu V. Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi. Îndreptar bibliografic. 
Chişinău, 1991. Vol I. 508 p.;Vol II. 434 p.
122 Тотев А. Библиографски източници за българите извън приделите на страната. 
– Население. София, 1992, кн. 5, с. 27-28; кн. 6, с. 44-46; 1993, кн. 1, с. 38-39; кн. 
2, с. 33-36; кн. 3, с. 34-35; 1994, кн. 3, с. 23-27; Георгиев Л. Библиографски източ-
ници за българите извън приделите на страната. Бесарабия и Ново Русия (Таврия 
и Херсон). – Население. София, 1993, кн. 2, с. 36-39.
123 Колева Ж., Д. Гоцева. Българите в Молдова и Украйна. Библиография. 
Българска книжнина (1878–1995). Под науч. ред. Р. Радкова – БСП. Том седми. 
Велико Търново, 2000, с. 633-733.
124 Грек И. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в.-1995 г. 
(Библиографический указатель литературы). Сост.: И. Грек, Н. Червенков, Е. 
Челак, И. Шпак. Кишинев, 2003. 664 c.



48 49 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

появил се през 2003 г., позволява да се откроят новите публика-
ции, които практически не са използвани от историците. Преди 
всичко той съдържа повече от 9000 заглавия. Те обхващат почти 
всички аспекти от историята, културата и езика на българското 
население в Молдова и Украйна. Важно е, че съставителите са 
включили и обобщаващи трудове по история на Бесарабия. Това 
дава на изследователите възможност да видят общата картина 
на колонизационния процес, преминал на юг от Руската им-
перия, да разберат неговата специфика и характеристика. Това 
е първият указател, който е представил в систематизиран вид 
почти всички укази на руския царски двор, относно заселените 
и устроени колонисти. Това е станало възможно в резултат на 
съсредоточената работа над „Пълно събраните закони на Руска-
та империя”. Този вид източници в Република Молдова са твър-
де недостъпни. На мен ми се наложи да работя с тях в мазето 
на библиотеката на Молдовския държавен университет. Но и в 
този твърде обемист труд има пропуски на източници, написани 
на български и румънски език, намиращи се в архивохранили-
щата и библиотеките на Румъния. 

По-късно, през 2005 г., молдовският историк И. Цуркан 
издава солидно издание под заглавие „Историческа библио-
графия на Бесарабия и Приднестровието”125. Указателят об-
хваща публикации, както за всички етноси, така и отделно 
онези, които са били посветени на българската диаспора. В 
тях литературата е представена твърде ограничено, макар че, 
както отбелязахме по-рано, да е издаден в Кишинев указател 
по библиография само за българите. Авторът не е споменавал 
този факт. Будят интерес разработките на молдовските из-
следователи Ион Шпак и Дину Поштаренку по съставяне на 
библиографски указатели за статии от периодиката, издавана 
в Бесарабия през царски и през румънския период, като на-
пример „Кишиневские епархиальные ведомости”126, „Arhivele 
125 Ţurcanu I. Bibliografia istorică a Basarabiei şi Transnistriei. Chişinău, 2005. 702 p.
126 Poştarencu D. Materialele referitoare la istoria ţinutului natal, publicate în pagini-
le revistei „Кишиневские епархиальные ведомости”. − Сugetul. Revistă de istorie 
şi cultură. Chişinău, 2006, № 3-4, p. 70-77.

Basarabiei” („Архивите на Бесарабия”), „Viaţa Basarabiei” (Жи-
вотът на Бесарабия)127. Тези материали имат особено значение 
за българистиката, тъй като по страниците на тези списания се 
печатат бележки, наблюдения и съобщения от местни учители, 
свещеници и архивисти за историята и духовното развитие на 
българската диаспора. Една от последните разработки в тази 
област е съставената през 2010 г. „Библиография гагаузов” от 
Елизавета Квилинкова128. Авторката, наред с това, че е пребро-
ила публикациите, в които се срещат бележки за гагаузите в 
Бесарабия, отразява и информация от съвременната периоди-
ка, издавана в Гагаузката автономия. Но и така трудът страда 
от непълнота за изворите от румънския период. Това, по наше 
мнение, е важен момент в историческата библиография, тъй 
като за периода на администриране на Бесарабия в състава на 
Кралска Румъния 1918−1940 г.; 1941−1944 г. по вопросите за 
народонаселението от областта са издадени достатъчно много 
изследвания. И макар мнозинството от тях да са предизвика-
ни от потребността да се доказва постоянството на румънския 
елемент на тази територия, в тях се очертава информация и за 
отвъддунавските преселници.

Cистематизация на източници. Преди всичко тук ще отбе-
лежим, че в историографията се откриват редица публикации, в 
които е предприет опит да се систематизира наличния архивен 
материал по интересуващата ни проблематика. Така украински-
ят българист Владимир Милчев представя на читателя богат из-
воров документален материал от архивите на Украйна по про-
блема за преселванията и устройването на българите в Север-
ното Причерноморие в края на XVIII в.129 Отделни проблемни 
127 Şpac I. Viaţa Basarabiei 1932−1944 : Cercetări bibliografice şi informative. Chi-
şinău, 2002. 328 p.; Същият. Revista „Arhivele Basarabiei” (1929−1938) : Studiu 
documentar-informativ. Сhişinău, 2006. 255 p.
128 Квилинкова Е. Библиография гагаузов. – В: Курсом развивающейся 
Молдовы. Т. 9. Москва, 2010, с. 395-460.
129 Мiльчев В. Джерела з історії болгарського населення Південної України ос-
танньої чверті XVIII століття в Державному архіві Херсонської області. – В: На-
укові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України Запорожского 



50 51 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

аспекти от тази тематика се проследяват и в дисертационната 
работа на украинския изворовед Анатолий Бойко „Источники 
по социально-экономической истории Южной Украиной по-
следней четверти XVIII столетия” („Източници за икономиче-
ска и социална история на Южна Украйна от последната четвърт 
на XVIII век”)130. На свой ред Алла Галкина, Александър Ганчев 
и Александър Пригарин издават анотиран каталог от архивни 
дела за отвъддунавските преселници, пазени във фондовете на 
Измаилския архив131. Списъкът на дела за български колонисти, 
пазени в ДАОО (Държавния архив на Одеска област) влиза в 
анотирания опис на фонда „Одеско управление за чуждестра-
ни преселници”132, а също и в шесттомното издание на „Попе-
чительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края 
России 1799−1876” („Попечителен Комитет за чуждестраните 
преселници в Южния край на Русия 1799−1876”)133. От своя 
Державного Университета. Запоріжжя, 1998. Вип. 4, с. 27-32; Същият. Ма-
теріали до історії болгарського населення України XVIII століття. Запоріжжя, 
1999. 236 с.; Същият. Джерела з історії формування балканських діаспор в Ук-
раїні XVIII століття у фонді Київської губернської канцелярії ЦДІА України 
(м. Київ). – В: Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсько-
го НАН України. Т. 7. Київ, 2001, с. 122-141.,
130 Бойко А. Джерела з соціально-економічної історії Південної України 
останньої чверті XVIII століття. Автореф. дисерт. на здобут. наук. ступ. докт. 
iстор. наук. Київ, 2001. 37 с.
131 Задунайские колонисты и болгары в фондах Измаильского архива: 
аннотированный каталог. Авторы составители: А. В. Галкина, А. И. Ганчев и А. 
А. Пригарин. Отв. ред. О. Б. Дёмин. Измаил-Одесса, 2008. 110 с. 
132 Одесская Контора иностранных поселенцев 1805−1806, 1814−1833. Анноти-
рованная опись фонда. Сост. В. Ю. Алексеева. Одесса, 2003. 432 с.
133 Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 
1799−1876. Т. 1. Аннотированная опись дел 1799−1818. Сост. О. В. Коновалова, 
О. М. Набока, Э. Г. Плесская. Ред. О. В. Коновалова. Одесса, 1998. 364 с.; Попечи-
тельный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799−1876 
гг. Т. 2. Аннотированная опись дел 1819−1826 гг. Сост. О. В. Коновалова, О. М. 
Набока, Э. Г. Плесская. Ред. О. В. Коновалова. Одесса, 1999. 242 с.; Попечитель-
ный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799−1876 гг. 
Т. 3. Аннотированная опись дел 1727−1833 гг. Сост.О. В. Коновалова, О. М. На-

страна молдовският историк Дину Поштаренку подробно обръ-
ща внимание на Фонд №1 „Сенаторите, председателстващите в 
Диваните на Молдова и Влашко 1808–1812 г.” в Националния 
архив на Република Молдова134. Неговите данни са важни, тъй 
като могат да покажат взаимоотношенията, от една страна на 
преселниците, а от друга – на местното население, помешчици-
те и молдовската администрация в периода на руско-турската 
война от 1806−1812 г. 

За първи път фонда на молдовския архив, отнасящ се за цър-
ковното развитие на населението на Бесерабия, се предоставя 
на широк кръг читатели от Иван Думиника135 и Теодор Канду136. 
Отбелязано е, че в него се среща информация и за духовното 
състояние на българските колонисти.

Подробен анализ на ред архивни източници (метрически 
книги, клирови и изповедни ведомости) за развитието на ду-
ховния живот на отвъддунавските преселници в Бесарабия през 
първата половина на XIX в., се съдържа в публикациите на таки-

бока, В. Ф. Оноприенко, Э. Г. Плесская. Ред. О. В. Коновалова. Одесса, 2000. 304 
с.; Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 
1799−1876 гг. Т. 4. Аннотированная опись дел 1834−1876 гг. Сост. О. В. Коно-
валова, О. М. Набока, В. Ф. Оноприенко, Э. Г. Плесская. Ред. О. В. Коновалова. 
Одесса, 2001. 312 с.; Попечительный комитет об иностранных поселенцах Юж-
ного края России. 1799−1876 гг. Т. 5. Аннотированная опись дел 1836−1839 гг. 
Сост. О. В. Коновалова, О. М. Набока, В. Ф. Оноприенко, Э. Г. Плесская. Ред. О. 
В. Коновалова. Одесса, 2002. 360 с.; Попечительный комитет об иностранных 
поселенцах Южного края России. 1799−1876 гг. Т. 6. Аннотированная опись дел 
1840−1841 гг. Сост. О. В. Коновалова, О. М. Набока, В. Ф. Оноприенко, Э. Г. 
Плесская, Е. А. Солончук. Ред. О. В. Коновалова. Одесса, 2005. 360 с.
134 Poştarencu D. Documente din fondul Arhiva Senatorilor de la Chişinău 
(1806−1812). – В: RI. Tomul XIV. Bucureşti, 2003, nr. 5-6, p. 243-257.
135 Duminica I. Consideraţii cu privire la metodologia studierii vieţii spiritual a bul-
garilor basarabeni. – В: Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inova-
re. Chişinău, 2012, р. 46-48.
136 Candu T. Fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi posibilitatea de cercetare isto-
rică. − B: Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate. Cluj-Napoca, 2013, p. 352-354.
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ва изследователи като Е. Квилинкова137, Н. Червенков138, М. Фи-
липова139, и И. Думиника140. 

На свой ред Георги Къшлали и Лиана Реулец, описват и 
класифицират източниците, в които се открива информация за 
местата в българските земи, откъдето се преселват българите, а 
също и за молдовските помешчически села, където най-напред 
са отседнали преселниците141. Пак те първи правят опит за кри-
тически анализ на редица статистически документи и детайлен 
анализ на първите семейни списъци в историята на отвъддунав-
ските преселници в Бесарабия, които са били съставени през 
1816 г. и 1818 г.142 

Значимата роля на архивните данни, включващи семейни 
списъци, е отбелязала Екатерина Челак. В отделна статия като 
137 Квилинкова Е. Н. Религиозность гагаузов и формы проявления религиозной 
идентичности (по этнографическим и архивным материалам XIX – первой поло-
вины XX в.). – В: Этнографические исследования в Республике Молдова. Киши-
нев, 2006, с. 341-363; Същата. Исторические и этнографические источники по 
традиционной духовной культуре гагаузов. − RIM. Chişinău, 2008. № 1, с. 76-85; 
Същата. Письменные источники по традиционной духовной культуре гагаузов. 
– В: Гагаузы. Москва, 2011, с. 44-56; Същата. Православие – стержень гагауз-
ской этничности. Комрат–София, 2013, с. 18-31.
138 Червенков Н. Петро-Павловская церковь села Чийшия (Городнее). Киши-
нев, 2013, с. 8-9.
139 Филипова М. Наличие метрических книг по церквам колоний Буджака 
первой половины ХІХ века. – В: Задунайские колонисты и болгары в фондах 
Измаильского архива: Аннот. кат. Одесса, 2008, с. 104–107.
140 Думиника И. Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические 
аспекты. Кишинэу, 2012, с. 9-12.
141 Кышлалы Г. К., Л. В. Реулец. Архивные источники начала XIX в. по формирова-
нию гагаузского и болгарского населения Буджака (источниковедческий анализ). – В: 
Курсом развивающейся Молдовы. Сборник статей. Т. 10: Личность и группа: векторы 
трансформационных изменений. Москва, 2010, с. 141-154.
142 Реулец Л., Г. Кышлалы. Первая перепись задунайских переселенцев в Бес-
сарабии как исторический источник. – В: България: метрополия и диаспора. 
Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 
2013, с. 92-106; Същите. Перепись задунайских переселенцев в Бессарабии 
1818 г.: именные списки и итоговые ведомости. – В: Бесарабските българи: 
история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 95-105.

автор тя, основайки се на т.н. ревизски сказки (посемейни спи-
съци), е направила анализ на динамиката, числеността, възрас-
товите параметри, раждаемост (1835-1859) и смъртност на на-
селението от колония Твардица143. Ревизската сказка на колони-
ята Гюлмян (Яровое) за 1859 г., е използвала и Надежда Кара144. 
По-късно Иван Грек в монография, посветена на с. Гюлмян, 
дава подробно антропонимическо и демографско описание на 
документи със статистически характер, касаещи неговото родно 
село145. Посемейните списъци на колонията Казаклия за 1835 г. 
подробно са анализирали Николай Руссев и Юлия Узун146. Тези 
източници са широко използвани в двутомника на тараклийския 
краевед Петър Кайряк. Авторът, във основа на метрически кни-
ги и ревизки сказки, прави подробен анализ на появата и ево-
люцията на отделните фамилии в колонията Тараклия. Работата 
изобилства от схеми на родословни дървета, които позволяват 
да се проследи еволюцията на българските семейства през це-
лия ХІХ и ХХ в.147 Аналогични документи, са станали предмет 
на статистико-демографски анализ в монографията на Н. Чер-
венков и И. Думиника „Тараклия – 200 години”148. 

В същото време краеведът Иван Манолов, въз основа на 
тези източници, е описал 58 от 71 фамилии от село Карйаклия 

143 Челак Е. И. Ревизские сказки колонии Твардица как историко-демографиче-
ский источник. – В: История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. 
Кишинев, 1999, с. 219-238.
144 Кара Н. В. Из истории антропонимии бессарабских болгар середины XIX 
в. – В: История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев, 
1999, с. 239-245.
144 Пак там.
145 Грек И. Гюлмян – Дюльмен – Яровое: (очерки истории болгарского села в 
Бессарабии). Кишинев, 2006, с. 28-55.
146 Руссев Н., Ю. Узун. Демографические сведения 1835 г. о „задунайских пере-
селенцах” колонии Казаклия. – БСП. Т. XI. Одеса–Велико Търново, 2012. с. 57-76.
147 Кайряк П. Родословные древа Тараклии. Кишинев, 1999. 140 с.; Същият. 
Родословные древа Тараклии. Книга II. Кишинев, 2000. 160 c.
148 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии – 200 лет. Том I (1813−1940). Науч. 
ред. К. Калчев. Кишинев, 2013, с.79-104.
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(Република Молдова)149. Наталия Дарадур върху основата на 
списъците на заддунавските преселници от 1818 г. разглежда 
демографската ситуация при гагаузите150. За обективност трябва 
да отбележим че изследователката се е опитвала да отдели гага-
узите от средата на населението на колониите Чешмикиой, Вул-
кънешти, Итулия, Картал, Бабели, Долукиой, Шикирли-Китай, 
Еникиой, Бешгиоз и Комрат151. Н. Дарадур се базира на съвре-
меното състояние на дадените села, където преобладава гагауз-
ко население. По този начин, тя практически повтаря, субектив-
но, без доказателства, хипотезата на Олга Радова-Каранастас, 
за по-голямата численост на гагаузкото население в сравнение 
с българите152. Последната се опира на списъци, съставени през 
1818 г., и определя гагаузите просто отделяйки тези фамилии, 
които са имали турско произношение или окончание „оглу”, с 
аффикс джы//джи, лы//ли, чы//чи, жы//жи, – и това и дава осно-
вание да нарече носителите на имена с тези частици – гагаузи.

Ясно се вижда, че в последно време източници със статис-
тически характер широко се използват в краеведските проучва-
ния. Трябва да се надяваме, че и в други нови краеведски пуб-
ликации историците няма да се ограничат само с публикувани-
те ревизски сказки, както това често се случва, а ще отразят на 
страниците на своите трудове, подробен всестранен анализ на 
този вид източници, което ще помогне на обикновения читател, 
да разбере характера на демографските процеси, протичащи в 
една или друга колония през първата половина на ХІХ в.
149 Манолов И. Родословные древа с. Кайраклия. Кишинев, 2009. 160 c.
150 Дарадур Н. А. Ретроспектива и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов 
Молдовы XIX – начала XX вв. в контексте демографических тенденций совре-
менности. Кишинев, 2010. 154 с.
151 Daradur N. Componţa familiilor coloniştilot de peste Dunăre pentru anul 1818 
ca izvor de studiere a proceselor demografice la găgăuţi din Basarabia în secolul 
XIX. − Pergament (Anuarul Arhivelor RM), Vol. VII-VIII (2004-2005). Chişinău, 
2005, р. 120-127.
152 Каранастас-Радова О. К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их 
поселения в Буджаке (конец XVIII – первая четверть XIX вв.). Кишинев-Комрат, 
2001, с. 57-58; Същата. Этническая идентификация задунайских переселенцев и 
расселение гагаузов в Буджаке конец XVIII – начало XIX вв. – В: Этнографические 
исследования в Республике Молдова. Кишинев, 2006, с. 269-288.

Данните с демографски и статистически характер из архи-
вите на Одеса, Измаил и Кишинев са подробно представени в 
работата на украинските колеги Александър Ганчев153 и Мари-
на Филипова (Кляус)154. По тази тема последната даже защи-
ти докторска дисертация. В частност те едни от първи правят 
антропологически анализ на такива важни документи като „Ре-
визские сказки” (семейни списъци) от 1835, 1850 и 1859 г. Тук 
би следвало да подчертаем, че за съжаление не всички българ-
ски колонии стават обект на изследване на тези автори, тъй като 
те се ограничават главно със села, намиращи се в украинската 
част на Бесарабия (Импуцита, Чешма-Варуита, Чийшия и др.). 
През 2010 г. е отпечатана статия на кишиневския изследова-
тел Иван Грек155. Там той използвайки архивни материали със 
статистически характер, първи разкрива особеностите на фор-
153 Ганчев А. Българското семейство в южна Бесарабия през XIX век (Етноде-
мографско развитие). – БСП. Том осми. Велико Търново, 2004, с. 227-235.
154 Филипова М. «Ревизские сказки» как источник изучения движения населе-
ния Бессарабии первой половины ХІХ века: материалы колонии «Чешма-Ва-
руита». − БСП. Т. Х. Одесса, 2009, с. 21-37; Същата. Половозрастной состав 
болгарского населения Буджака в контексте демографических характеристик: 
первая половина 19 века. – В: Българска Бесарабия. Випуск пети. Част 1. Бол-
град, 2009, с. 8-44; Същата. Развитие болгарской сложной семьи на Юге Украи-
ны в первой половине ХІХ в. на примере колонии «Чешма-Варуита»: этнодемо-
графический аспект. − Культура народов Причерноморья. Cимферополь, 2009, 
№169, с. 82-87; Същата. „Задунайските колонии” в Бесарабия през първата 
половина на 19 век: реконструкция на демографски и антропонимични харак-
теристики. − СпБАН. София. Кн. 6, 2010, с. 9-19; Същата. Масово-формулярні 
матеріали як джерело для історично-антропологічних досліджень болгарського 
населення Буджаку першої половини ХІХ століття. − Український історичний 
збірник. Київ, 2010. Вип. 13, с. 76-83; Същата. Сезонна модель народжуваності 
в «задунайських колоніях» Бессарабії в першій половині ХІХ століття. − 
Краєзнавство: науковий журнал. Ч. 4, Киев, 2011, с. 222-228; Същата. Особен-
ности рождаемости в «задунайських колониях» Бессарабии в первой половине 
XIX в. Этнодемографический аспект. − Revista de etnologie şi culturulogie. Vol. 
IX-X. Chişinău, 2011, c. 227-232; Фiлiпова М. Болгарське населення Південної 
Бессарабії у першій половині XIX століття: історико-демографічний аспект: ав-
тореф. дис. канд. іст. наук. Київ, 2012. 20 с.
155 Грек И. Антропонимия «задунайских переселенцев» (последняя треть XVIII 
− начало XIX вв.). − Stratum plus. Кишинев, 2010, №6, с. 289-340.
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миране на антропоними на задунавските преселници на терито-
рията на Молдовското княжество, а след това на Буджака, през 
втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ век.

В последно време към сравнителен анализ на „Списъците на 
заддунавските преселници в Бесарабската област за 1818 г.” при-
бягват и молдовските историци Марина Гуцу (Ябанжи) и Иван 
Думиника156. Авторите сравняват антропонимическите показате-
ли на две големи колонии − Тараклия и Комрат. 

Статистическите сведения имат особено значение за изу-
чаване развитието на българската общност в Бесарабия. Затова 
авторите отделят особено внимание на Ревизските сказки, по-
семейни списъци, съставени като резултат от преброяването на 
населението на Руската империя. За съжаление в НАРМ матери-
алите от първото преброяване (1821 г.), проведено с цел легали-
зиране на поземлените участъци на колонистите, в т.ч. и на от-
въддунавските преселници, практически ги няма. Обаче данните 
от това преброяване са включени в издаденото „Статистическо 
описание... на Буджака...”, включващо  описание на имуществата 
на колониите за 1822−1827 г.157 Липсващия пропуск запълват и 
Ревизские сказки от 1835 г. (VIII преброяване) и 1850 г. (IX пре-
брояване). Последните са валидни за 80 колонии на отвъддунав-
ските преселници, образувани до този момент158. Благодарение 
на тези източници, може да се проследи количественият, соци-
алнят и половият състав на населението, а също и процесите по 
вътрешното преселване от една колония в друга, доколкото са 
показани предишни местожителства на конкретни семейства, а и 
техни заминавания. В някои случаи се среща и „заминаха си зад 
156 Гуцу М., И. Думиника. Списки задунайских переселенцев колоний Ком-
рат и Тараклия 1818 г. как источник демографических процессов в Буджаке. − 
Buletin Ştiinţific al Tinerilor Cercetători. I (IV). Chişinău, 2012, с. 301-309.
157 Cтатистическое описание Бессарабии собственно так называемой, или Буд-
жака, с приложением генерального плана его края, составленное при граждан-
ской съемке Бессарабии, производившей по высочайшему повелению размеже-
вание земель оной на участки с 1822 по 1828 г. Аккерман, 1889. 526 с.
158 НАРМ. Ф. 134, оп. 2, д. 43, лл. 1-3, 45-47; д. 45, лл. 190-270б, 477-545; д. 50, 
лл. 35-38; д. 588, лл. 1-37; д. 52 (IV), лл. 319-361; д. 316 (I). лл. 14-15; д. 452 (VI), 
лл. 951-954; д. 455 (V), лл. 606-698об.; д. 742 (III), лл. 288-349 и др.

Дунав”. Вероятно това е ставало по социално-икономически при-
чини (недостиг на свободна земя, ограничаване правата от страна 
на местни чиновници и помешчици), а понякога и заради чумни 
епидемии, нерядко избухвали в Бесарабия159.

Молдовският историк Валентин Томулец обръща внимание 
върху значимостта на архивните източници от социално-ико-
номически характер. В частност неговата заслуга се състои в 
детайлния анализ и систематизация на така наречените „Дела 
на дворянските семейства”, в които се намира информация и 
за дворяните (нобилите) от български произход160. В този план 
голям интерес представлява публикуваният от изследвателя 
Силвиу Андриеш-Табак предварителен именен указател на 
фонда на Бесарабското дворянско депутатско събрание, както и 
на други архивни фондове на дворянските учреждения, които се 
пазят в молдовския архив161. 

Представеният по-горе историографски ракурс на публи-
куваната литература дава основание да се твърди, че по-ната-
тъшните търсения в сферата на историческата българистика 
в областта на изследванията за историята на отвъддунавските 
преселници са невъзможни без проучването и на нови материа-
ли, отразяващи всички страни от развитието на българската ет-
ническа общност в Бесарабия.

Публикация на архивни източници. Ще подчертаем, че 
документите по интересуващата ни тема се намират в архи-
вохранилищата на редица страни, вкл. Русия (Архив внешней 
политики Российской империи, Российский государственный 
военно-исторический архив, Российский государственный ис-
торический архив и др.), Украйна (Державний архів Одеської 
області; Комунальна установа „Ізмаїльський Архів”); Румъния 
(Arhivele Naţionale ale României: Direcţia Judeţeană Iaşi; Direcţia 
Judeţeană Ilfov), България (Централен държавен архив; Българ-
159 Пак там. Ф. 17, оп. 1, д. 146, л. 2.
160 Tomuleţ V. Basarabia în epoca modernă (1812−1918). Instituţii, Regulamente, 
Termeni. Vol. II, Chişinău, 2012, р. 27-35.
161 Tabac-Andrieş S. Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia. Instrumente de 
abordare a unui fond arhivistic. – Analecta Catholica. Vol VII-VIII. Chişinău, 2013, 
p. 145-212. 
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ски исторически архив при Национална библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий”) и др. По-нататък ще се ограничим с обзора на 
основните изследователски проекти по публикации на архивни 
документи от горепосочените учреждения.  

Тези извори могат да се разделят на официални и на такива 
от личен произход. Сред изворите от официален характер ва-
жно значение имат рапортите. Така например, още в началото 
на XX в. в румънския град Васлуй излизат на бял свят доку-
менти, открити в австрийските архиви от буковинския историк 
и един от първооснователите на румънската историография на 
новото време Еудоксиу Хурмузаки162. В 12-томното издание на 
документи, касаещи историята на румъните, биват включени и 
рапорти на официални лица, засягащи историята и на българ-
ските преселници в Дунавските княжества. В частност, в томо-
ве XVI−XXI е публикувана преписка на руските дипломати с 
техни колеги от Австрийската империя и Франция, където се 
споменават някои от проблемите по преселването и устройване-
то на българските колонисти163. 

За българистиката представляват интерес също и докумен-
тите със статистически характер, въведени в оборот от Иван 
Халипа. Той е бил добре запознат с това, тъй като е бил органи-
затор и ръководител на Бесарабската губернска научна комисия. 
Макар тези документи по правило да излагат данни за цяла Бе-
сарабия, сред тях се открива информация и за отвъддунавските 
преселници. Особено ценна информация има в „Преброяване 
на земевладението и съсловния режим през 1817 г.”, което се 
162 Вж. по-подробно: Grigoraş V. Eudoxiu Hurmuzaki şi Colecţia Hurmuzaki. Vas-
lui, 2007, р. 5.
163 Documente privitoare la istorie românilor. Vol. XVI: 1603–1824. Coresponden-
ţa diplomatica şi rapoarte consulare franceze. Bucureşti, 1912. 1265 p.; Documente 
privitoare la istorie românilor. Vol. XVII: 1825–1846. Corespondenţa diplomatica şi 
rapoarte consulare franceze. Bucureşti, 1913. 586 p.; Documente privitoare la istorie 
românilor. Vol. XVIII: 1847–1851. Corespondenţa diplomatica şi rapoarte consulare 
franceze. Bucureşti, 1916. 586 p.; Documente privitoare la istorie românilor. Vol. 
XIX: 1782–1797. Corespondenţa diplomatica şi rapoarte consulare austriece. Bucu-
reşti, 1922. 916 p.; Documente privitoare la istorie românilor. Vol. XXI: 1828–1836. 
Corespondenţa diplomatica şi rapoarte consulare austriece. Bucureşti, 1942. 726 p.

съставя във връзка с клетвата за вярност към императора от 
жителите на новопридобитата територия164. Също по данни на 
формулярите, пазени в архива на Кишиневската духовна кон-
систория, от него биват представени на публиката „Сведения за 
състоянието на църквите в Бесарабия през 1812−1813 г.”165. 
В частност, там се отразяват имената на църквите, от какво са 
били строени (дали са плетени, дървени или каменни) и доходи-
те им, а също и най-ранното им споменаване. Историкът Миха-
ил Попруженко е публикувал 13 документа, имащи характер на 
преписките на царските чиновници в Бесарабия, засягащи раз-
лични въпроси за устройството и статистиката на българите166. 
Следва да констатираме, че въпреки голямото значение на тези 
източници, за съжаление изследователите малко ги използват.

По-късно Константин Томеску, като главен секретар на Киши-
невската архиепископия (1918−1942) има достъп до църковните ар-
хиви, във връзка с което публикува в списание „Arhivele Basarabiei” 
под рубриката „Различни данни от архива на Съвета на Кишинев-
ската епархия” анотирани описания на повече от 300 дела на цър-
ковна тематика от царския период167. Тези публикувани извори и 
днес служат на българистите при изучаване историята на първите 
десетилетия от преживяването и развитието на българите в Буджака. 

Особена значимост за изучаване на темата имат документи-
те, въведени в научен оборот от кишиневския изследовател Тома 
Булат, изпреварил документалистите от Румъния, публикувайки 
редица извори в два свитъка – „Молдовският диван и бесараб-
ските българи”168 и „Нови известия за бесарабските българи”169. 
164 Халиппа И. Роспись землевладения и сословного строя населения Бесса-
рабии по данным переписи 1817 г. − ТБГУАК. Т. III. Кишинев, 1907, с. 1-230.
165 Халиппа И. Cведения о состоянии церквей в Бессарабии 1812−1813 гг. − 
ТБГУАК. Т. III. Кишинев, 1907, с. 231-296.
166 Попруженко М. Г. Из материалов по истории славянских колоний в России. 
− ЗООИД. Одесса, Т. XXVIII. 1910, c. 1-34.
167 Tomescu C. Diferite ştiri din arhiva Consiliului Eparhial Chişinău. − AB. Chi-
sinau, 1936, №1, р. 14-26 и др. 
168 Bulat T. Divanul Moldovei şi Bulgarii din Basarabia 1810–1812. − AB. Chişinău, 
1929, № 2, р. 8-30.
169 Bulat T. Ştiri noi cu privire la bulgarii din Basarabia. − AB. Chişinău, 1931, № 4, р. 213-230.
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В единия влизат 10 документа (отчети и рапорти на молдовски 
чиновници), свързани предимно с проблеми около преселването 
от Руската империя на българи в Бесарабия. В другия са 22 до-
кумента от 1806 г. до 1812 г., относящи се до разглеждането на 
жалби от отвъддунавските преселници до руския цар във връзка 
с тяхното устройване в Бесарабия. В тях се проследява особеното 
внимание към българите от страна на царската администрация. 

Твърде важно за българистиката се оказва излизането на со-
лидния сборник от документи „Българите във Влашко и Мол-
дова” през междувоенния период, под редакцията на българина 
Стоян Романски170. Той включва различни донесения, рапорти, 
статистически данни и др. Тъй като Стоян Романски се е зани-
мавал с проблеми на румънската история и е владеел румънски 
език, за него не е представлявало трудност да събере и преведе на 
български език документи, отразяващи положението на българ-
ските преселници в Дунавските княжества в края на XVIII в.171 
Неговата заслуга е в това, че той пръв публикува документи за 

170 Стоян Маринов Романски (1882−1959 г.), завършил Софийския универ-
ситет (1901−1905 г.) със специалност Славянска филология, получава възмож-
ност в течение на две години да специализира в Лайпцигския университет 
(1905−1907 г.). Там той защитава докторска дисертация, след което в две поред-
ни години работи като асистент по български език в Института по български 
език в Лайпциг. Именно там у него възниква и интересът към балканистиката. 
Във връзка с дисертационния си труд Ст. Романски често посещава Румъния. 
След завръщането си в България през 1909 г., е назначен за доцент по славян-
ско еизкознание и етнография при Софийския университет. През 1922 г. той 
вече е професор към Катедрата по българска и славянска етнография. През този 
период Ст. Романски развива активна дейност като декан на Историко-фило-
логическия факултет и като главен уредник-хранител на Славянския институт  
при университета. По предложение на проф. Л. Милетич, през 1918 г. той става 
дописен, а от 1929 г. и действителен член на Българската академии на науките. 
Романски е сред инициаторите за създаване на нови институти − такива като 
Института по българска история и Института по български език, а също и на 
Етнографския институт с музей. На последния е директор от 1949 г. до 1958 г. 
(Георгиева Т. Проф. Стоян Романски и българската етнография. − Известия 
на регионален исторически музей – Велико Търново. XXIV−XXV, 2009−2010. 
Велико Търново, 2010, с. 363-276).

политиката на молдовските и влашките владетели („господари”) 
към новопристигналото население, илюстриращи процесите на 
имиграция на север и реемиграция на юг от Дунава. В първия 
случай преселването на българи в пределите на Дунавските кня-
жества било обусловено от беззаконията на турската администра-
ция, а във втория − от натиска на едрите молдовски и влашки 
земевладелци, които принуждавали българите да се завръщат 
обратно в пределите на Османската империя. Документите обяс-
няват българския произход на редица румънски села, които в ре-
зултат на миграционните и асимилационните процеси загубили 
българския си облик. Въпреки внушителния си обем сборникът 
обхваща само част от документите от румънските архиви, отна-
сящи се до преселването на българи след руско-турската война от 
1828−1829 г. (редица материали по неясни причини не са включе-
ни от съставителя). Все пак трудът на Ст. Романски е поредното 
доказателство за неговото умение да намира и анализира истори-
чески документи и различни писмени източници172. Интересен е 
фактът, че твърде разпространеният сборник в България, е почти 
неизвестен в съседна Румъния. Така например румънският ис-
торик Л. Роман в една от своите статии констатира факта, че до 
1965 г. в неговата страна тази книга би могла да се намери само 
в частни колекции и едва в посочената година по негово предло-
жение от Българската академия на науките в библиотеката на Ру-
мънската академия на науките бива изпратен един екземпляр173.

Едни от значимите извори са грамотите на държавните 
лица, разрешаващи на преселниците свободно да се настаняват 
в пределите на държавата. В междувоенния период румънският 
публицист от български произход Димитър Минчев публикува 
в българското списание „Светоглас” грамотите на молдовските 
князе Гика Воевод от 20 април 1775 г. и Константин Ипсиланти 
от 11 юли 1800 г., засягащи контрола и регулирането на проце-
171 Романски Ст. Българите във Влашко и Молдова. Документи. София, 1930. 685 с.
172 Динеков П. Проф. Стоян Романски (1882−1859) – В: Динеков П. По следите 
на българската литература и наука. София, 1988, с. 189.
173 Roman L. Aşezarea statornică a românilor transilvaneni în Ţara Românească 
(1739−1831). − Studii. Revista de istorie. Bucureşti, 1971, T. 24, №5, p. 906.
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са по заселването на българи в пределите на Бесарабия от вла-
детелите174. С това доказва заинтересоваността на молдовската 
администрация от колонизация на посочения регион с чужди 
преселници (местната администрация вижда в преселниците 
изкусни търговци, способни да разширят молдовската търговия 
чак до Константинопол и Кайро). 

Редица документи от 1790–1810 г. в НАРМ, преди всичко 
грамоти, с които са били удостоени българските колонисти в 
Молдовското княжество, влизат в сборника „Грамотите на 
молдовските князе за приемането и настаняването на българи 
в Молдова през 1790–1810 г.”175. Той е съставен от молдовско-
български изследователски тандем Иван Дундаров и Валентина 
Пелин. За изследователите представлява значимост фактът, че 
източниците са написани на старобългарски език и в тях са при-
ведени фамилни списъци на преселниците, а също и селища от 
България, откъдето те са имигрирали, както и селищата в Беса-
рабия, където впоследствие се настаняват. 

Имат значение различните именни списъци на български-
те преселници, намиращи се в градовете на Придунавския край 
в края на ХVІІІ – началото  на ХІХ в., публикувани от Елена 
(Олена) Бачинска176. Те дават представа за местата на преселе-
ние, демографията на семейства, външно описание на главата 
на семейството и ономастика, с които се илюстрират имена и 
фамилии на мигрантите. Смятаме че, при публикациите на тези 
източници, ще се включат и други изследователи. По финансо-
ви причини, не винаги има възможност да се издават отделни 
174 Минчев Д. Н. Неизвестни документи за българите-бесарабци. − Светоглас. 
София, 4, 1939–1940. № 7–8, с. 2-8.
175 Дундаров И., В. Пелин. Грамотите на молдовските князе за приемането и 
настаняването на българи в Молдова през 1790–1810 г. Ямбол: ИК „Жельо Уч-
ков”, 2005. 148 с.
176 Бачинская О. Болгарские переселенцы в городах Придунайского края в кон-
це XVIII – начале XIX в.: происхождение, демография, внешность. По матери-
алам города-крепости Измаил. – В: Българите от Молдова и Украйна – език, 
литература, история, култура и образование. София, 2009, с. 87-94; Същата. 
Процес формування болгарських громад в мiстах Буджака на межi XVIII–XIX 
ст. – В: Человек в истории и культуре. Вып. 2. Одесса, 2012, с. 479-488.

сборници на документи, които включват и отделни именни спи-
съци. В същото време горепосоченият пример показва възмож-
ността за публикуване на отделни фрагменти, които също имат 
определена историко-информационна стойност.

В средата на XX в. в Съветския съюз, върху основата на 
документи, пазени в Кишиневския архив, са издадени рапорти, 
в които се отразява дейността на висшия команден състав на 
царската армия от XVIII–XIX в., в това число по привличането, 
материалното осигуряване и устройването на българските пре-
селници върху териториите, присъединени след руско-турските 
войни177. В резултат на плодотворна работа в архивите от изсле-
дователите К. Крижановска и Е. Руссев излиза сборникът с до-
кументи, посветени на дейността на декабриста А. П. Юшнев-
ски по събирането на информация за българските колонисти в 
Бесарабия в началото на XIX в., с цел тяхното по-нататъшно 
устройване и удостояване с права и привилегии178. Това е пър-
вата тематична публикация от обемист архивен материал, раз-
криваща една от неизучените страни от процеса по заселване с 
българи на Бесарабия и показваща върху какви начала е ставало 
устройването (настаняването) на отвъддунавските преселници, 
в какви форми се изразявала борбата им за права, както и ролята 
в това на царската администрация.

Също за изясняване на социално-икономическото положе-
ние на отвъддунавските преселници през изследвания тук пе-
риод има значение и анотираният каталог документи, публику-
вани от молдовския историк В. Томулец под заглавие „Хрони-
ка на протестите и исканията на населението на Бесарабия 

177 М. И. Кутузов в Дунайских княжествах. Сборник документов. Сост. Н. Берез-
няков, В. Богданова. Кишинев, 1948. 138 c.; Кутузов М. И. Документы. Сборник 
документов. Под ред. Л. Г. Бескровного. Т. 2. Москва, 1952. 609 с.; Фельдмар-
шал Кутузов. Сборник документов и материалов. Под ред. Н. М. Коробкова. 
Москва, 1947. 332 с.; Багратион в Дунайских княжествах: Сборник документов. 
Сост. Н. В. Березняков. В. А. Богданова. Кишинев, 1949. 120 с.
178 История Молдавии: Документы и материалы. Т. 2: Устройство задунайских 
переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Под ред. Л. В. 
Черепнина. Кишинев, 1957. 647 с.
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(1812−1828 г.)”179. Авторът издирва и дава кратко описание на 
повече от 1500 архивни източника, пазени във Фонд №2 („Кан-
целария на бесарабския губернатор”) в НАРМ. Сред тях нами-
раме информация и за българите, които са се обръщали към 
гражданския губернатор с жалби по ограничаване на правата им 
от страна на местни управници, арендатори, концесионери, тър-
говци и помешчици. Може да се намерят също и документи за 
молби по отделянето на свободни земи в Буджака и разрешения 
за заселване там, както и искания за намаляване на данъчните 
вземания.

Немалко значение за представяне търговската дейност на 
българските колонисти имат документите, публикувани от съ-
щия автор под заглавие „Търговско-митническата политика на 
руския царизъм в Бесарабия (1812−1830)”180. Тук за пръв път 
в научен оборот са въведени документи от архивите на Русия, 
Украйна и Република Молдова. В тях се излага информация как 
българите са развивали търговията с пшеница в пристанищните 
градове Рени, Измаил и Одеса. Отразени са също и сведения за-
това, че през 1829 г. сред колонистите се обособили австрийско 
и турскоподанни шляхтичи, които не принадлежали към Коло-
нисткото ведомство и поради това не били освобождавани от 
плащането на данъци. Показани са и предприеманите мерки за 
поправяне на ситуацията.

Вижданията на френските дипломати за историческото ми-
нало на българските преселници чрез описаното положение на 
техните колонии до 1856 г. добре е отразил Христо Глушков. Той 
е публикувал доклад на френския консул в Галац, изпратен на 12 
юни 1856 г. до граф Валевски, министър на външните работи на 
Втората империя181. Надяваме се, че тази  информация ще даде 
179 Tomuleţ V. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia 
(1812−1828) (În baza documentelor depozitate în Fondul 2 „Cancelaria guverna-
torului Basarabiei”). Vol. II. Chişinău, 2007. 404 p.
180 Tomuleţ V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812−1830). 
Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova. Chişinău, 
2002. 423 p.
181 Глушков Х. Френски документи за българските селища в Бесарабия в среда-

тласък за аналогични изследвания в архивите на министерствата 
на външните работи в други западноевропейски държави. 

В резултат от румъно-българското научно сътрудничество 
между Веселин Трайков и Константин Велики през 1980 г. е 
издаден сборник с документи, засягащ процеса на българска-
та имиграция през 1828–1829 г. във Влахия182. Тези документи 
имат особено значение, тъй като засягат масовото организирано 
преселване след сключването на Адрианополския мирен дого-
вор през 1829 г. Значението на този труд се състои в това, че в 
него се включват документи от пазения в Букурещкия национа-
лен архив – фонд на Вистерията (Министерство на финансите 
на Влахия), съдържащи нови факти и подробности за съдбата 
на българските преселници във Влашкото княжество. Предста-
вени са също и неизвестни документи, отразяващи и процеса 
на реемиграция на отвъддунавските преселници в пределите на 
Османската империя.

По-късно К. Велики публикува нови източници от румън-
ските архиви за българската емиграция във Влахия за време-
то 1831−1855 г. Изложените 66 документа съдържат данни за 
положението и обществения живот на българските емигран-
ти от Сливен, заселили се в имението Беряска (Нови Сливен), 
недалеко от Плоещ. Някои от документи, датирани от 1850 г., 
имат отношение към доктор П. Берон и неговите имения Салча 
и Дървар, разположени в жудеца (окръга) Михединць. В тези 
документи се съдържат също и сведения за дейността на Иван 
(Йордан) Селимински като адвокат по дела на българите. Об-
стойно са засегнати и отношенията между преселниците и офи-
циалните власти183.

та на XIX век. – БСП. Том шести. Велико Търново, 1997, с. 287-291.
182 Велики К., В. Трайков. Българската емиграция във Влахия след руско-тур-
ската война 1828–1829 г.: Документи. София, 1980. 409 с.
183 Велики К. Материали от румънски архиви за българските емигранти от 
Влашко (1831−1855). − ИДА. София, 1992, кн. 64, с. 233-266.
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Българските изследователи Максим Младенов, Николай 
Жечев184, Благовест Нягулов през 1994 г. е издават документал-
ния сборник „Българите в Румъния XVII–XX в.”185, представля-
ващ първо тематично издание, осветляващето важни историче-
ски процеси в историята на българската етническа общност в 
Румъния. Документите илюстрират заселването и устройването 
на българите по новите места в Дунавските княжества, демо-
графската структура, статуса и политиката на румънските вла-
сти по отношение на заддунавските преселници. Те показват 
също и политиката на денационализация и асимилация на но-
вопристигналото население, довела до бягството му в предели-
те на Бесарабия. 

По въпроса за просветата в българските колонии през пър-
вата половина на XIX в. особено значение имат архивните до-

184 Николай Жечев. Роден е на 26 ноември 1929 г. в с. Есеница, Провадийско. 
След завършване на специалност История в Софийския университет през 1952 г., 
постъпва на работа като библиотекар в Научния институт „Христо Ботев” (пре-
именуван скоро след това в Институт „Ботев-Левски”, който през 1960 г. се слива 
с Института по история при БАН). Десет години по-късно е избран за сътрудник 
в секция „Възраждане” на Института по история при БАН. През 1972 г. защищава 
кандидатска, а през 1988 г. – докторска дисертация, под название „Букурещ – 
културно средище на българите през Възраждането”, посветена на българската 
емиграция в Румъния. Своя научен живот той свързва с Института по история 
като става заместник научен секретар (1969−1972), научен секретар (1973−1977), 
заместник-директор, избран през 1989 и изпълняващ длъжноста директор. От 
1993 г. започва да ръководи секцията „История на българския народ XV−XIX в.”. 
През 2003 г. е хоноруван преподавател в Историческия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. (Радкова Р. Доктор Николай Жечев Ни-
колов на 60 години. – ИПр. София, 1989, № 7, с. 108-110; Дойнов Ст. Научното 
дело на профессор Николай Жечев. – ИПр. София, 2007, № 3-4, с. 3-6). 

Творческият път на Н. Жечев е свързан с историята на Българското възраж-
дане. Има над 300 научни трудове по стопанска, културна и обществено-полити-
ческа история на българските емигранти в Молдова и Влахия (За библиографи-
ята на трудовете на Н. Жечев вж.: Кирилова А. Библиография на трудовете на 
проф. д.и.н. Николай Жечев − ИПр. София, 2007, № 3-4, с. 18-48).
185 Българите в Румъния XVII–XX в.: Документи и материали. Съст. М. Младе-
нов, Н. Жечев, Б. Нягулов. София, 1994. 420 с.

кументи, публикувани от Иван Грек186 и Румяна Радкова187. Тези 
източници-ведомости за 1824 г. и 1846 г. представляват списък 
на всички учебни заведения в колониите, като се отбелязват 
дати на откриване на училищата, броят на обучаваните ученици, 
дават се имената на учителите и тяхното социално положение, 
изброяват се също и учебните предмети. За по-късния период 
1857−1878 г. (време, когато крайпрутската част на Бесарабия с 
уездите Болград, Измаил, Кагул влиза в състава на Обединените 
княжества Влахия и Молдова) имат особено значение и доку-
ментите, публикувани от българистите Игор Пушков188, Огня-
на Маждракова-Чавдарова189 и тяхната румънска колега Елена 
Сюпюр190. Макар тези документи да излизат извън рамката на 
нашето изследване все пак ще отбележим, че и сред тях може 
да се намери достатъчно информация за учителите – известни 
български възрожденци, които по-рано са развивали своя пре-
подавателска дейност в така наречена руска част на Бесарабия. 

Друга категория източници са многобройните дневници и 
спомени за руско-турските войни, в които се дава географско и 
стратегическо описание на България, привеждат се сведения за 
числеността на българското население в Османската империя, 
излагат се разнообразни сюжети за преселването на българи в 
Русия. Те започват да се появяват още в средата на XIX в., т.е. 

186 Грек И. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской импе-
рии в первой половине XIX века. Кишинев, 1993, с. 84-93.
187 Радкова Р. Нови данни за просветно-църковното състояние на българските 
колонии в Новорусийския край и Бесарабия през първата половина на XIX в. − 
ИБИД. София, 1978, № 32, с. 101-135.
188 Пушков И. Документальные и наративные материалы по истории Боград-
ской гимназии. – В: Південна Україна XVIII-XIX століття: записки науково-
дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ. Вип. 6. Запоріжжя, 
2001, с. 289-292.
189 Маждракова-Чавдарова О. Градиво за историята на Болградската гимназия 
и за българи − учители и учащи се в Южна Русия (60-е−70-е гг. на XIX в.). − 
ИДА. София, 1992, кн. 64, с. 329-352.
190 Сюпюр Е. Българските училища в Румъния през XIX век. Документи 
1858−1877. София, 1999, 578 с.
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скоро след описваните събития. Показателни са дневниците и 
мемоарите на етнографа, разузнавач и руски офицер от Гене-
ралния щaб И. П. Липранди191, които съдържат малко известни 
факти за преселването на българи. Авторът съставя описание на 
Европейска Турция, характеризира българския народ, привеж-
да редица сюжети за участието на българите в руско-турските 
войни от 1806–1812 г. и 1828–1829 г. Той подробно и обстоя-
телствено разказва за Бесарабия, за нейния етнически състав, за 
колонизацията на този край. Спомените са ценни с конкретните 
факти за усвояването на Бесарабия след руско-турската война 
от 1806–1812 г. и позволяват да се пресъздаде общата картина 
за заселването на тази територия и да се даде отговор на въпро-
са защо в тези години българите се преселват в Бесарабия, а не 
в Новорусийския край192. Според мнението на този мемоарист 
главната причина е в опасенията на преселниците, че в Ново-
русийския край ще ги закрепостят местните помешчици и че 
там е абсолютна пустиня, без хора, а почвата е неплодородна. 
Бесарабия, която към този момент още не е включена в предели-
те на Империята, се разглежда от българите като буферна зона, 
където могат да се дочакат военните действия и заселниците да 
се върнат в родните места. 

Немаловажен интерес за изследователите представляват и за-
писките на френския граф-емигрант генерала от инфантерията на 
руската армия Александър Ланжерон193. Той е водил дневник във 
всяка от военните кампании, в които му се е случвало да участва, 
191 Липранди И. П. Обозрение пространства, служившего театром войны Рос-
сии с Турциею с 1806 по 1812 г. СПб., 1854. 95 с.; Същият. Восточный вопрос 
и Болгария. „Чтения в Обществе истории и древностей российских”. Москва, 
1868, кн. I, отд. III. 140 с. Същият. Особенности войн с турками. Отрывок из 
книги: Некоторые за ме чания по поводу двух статей под заглавием „Малая во-
йна”. СПб., 1877. 200 с.
192 Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. − Русский 
архив. СПб., 1866, кн. 4, с. 1393-1491.
193 Journal des campagnes faites au service de la Russie, par le comte de Langeron 
(1809). – В: Documente privitoare la istoria românilor. Vol. III. Supliment 1: 1709–
1812. Сulese de A. I. Odobescu. Bucureşti, 1889. р. 176-183.

като привежда множество подробности и дава ярка, жива оценка 
на събитията. Особен интерес за българистите представляват не-
говите описания как в хода на руско-турската война от 1806−1812 
г. през Добруджа, българите под наблюдението и контрола на ру-
ските царски войници, се отправят към Бесарабия194. 

В междувоенния период в румънската периодика са пуб-
ликувани свидетелства на френския военен и дипломат Хек-
тор де Беарн, който описва видяното в Европейска Турция 
по време на руско-турската война от 1828−1829 г.195 Негови-
те записки и рисунки засягат Бесарабия, Добруджа, Северна 
Българии, където се среща информация и за българите. Фран-
цузинът посещава административния център на бесарабските 
българи, наричайки го „Болград-Таболски, около който нямало 
ни едно дърво”. Към колонистите се отнася с дълбоко съчу-
ствие, отбелязвайки, че „по-голямата част от българите, която 
е избягала от турската тирания и насилието, отишла при царя 
(Александър I – И.Д.) да моли за убежище. На тях им отделили 
земя в Бесарабия, именно натам и се отправят тези нещастни-
ци, мъкнейки всичко онова, което са могли да съберат набързо. 
В тяхно лице аз видях болката от всички тежести, които те са 
изтърпели под турско иго”196.

През 1891 г. се появяват и спомените на управляващия на 
Екатеринославската кантора на чуждестранните изселници 
(1817–1834) A. M. Фадеев. Авторът разказва за дейността на 
Попечителния комитет за чуждестранните изселници в Южни-
те краища на Русия през 1817–1834 г. и ролята на неговия ръко-
водител И. Н. Инзов в устройването на българите в Буджака197. 
Именно по негово настояване Александър I „дарява” права и 
194 Пак там.
195 Hector de Bearn. Quelques souvenirs d’une compagne en Turquie. Paris. 1828. − 
Analele Dobrogei. Vоl. IX. Cernăuţi, 1928, p. 174-214.
196 Пак там, р. 198.
197 Фадеев A. M. Воспоминания. − Русский архив. СПб., 1891, № 2, с. 289-329; 
№ 3, с. 385-424; № 4, с. 463-494.
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привилегии на българите, което им позволява да придобият и 
статуса на колонисти, даващ им определени социално-икономи-
чески свободи. 

Немаловажен извор за устройването и развитието на 
българите в социалната, икономическата и духовната област 
представляват бележките по история и етнография, публи-
кувани в разни периодични издания на Руската империя, в 
частност и в Кишиневските епархиални ведомости (КЕВ). 
Техните автори в голямата си част са свещеници от местните 
енориални църкви, като едновремено са и съвременници на 
събитията. Това са Е. Нефталимов198, П. Казанакли199, К. Ма-
лай200, С. Киранов201, М. Федоров202, Ф. Варзопов203, И. Ко-
зак204, Л. Лашков205, Д. Чакир206, М. Попов207, Н. Стойков208. 
198 Нефталимов Е. Из села Гайдар Бендерского уезда. Письмо в редакцию. − 
КЕВ. Кишинев, 1872, № 14, с. 446-448.
199 Казанакли П. Твардица. − КЕВ. Кишинев, 1873. № 18, с. 664-669; № 19, с. 
692-702; № 20, с. 731-735 и др.
200 Малай К. Приход Чок-Майдана Бендерского уезда. − КЕВ. Кишинев, 1875. 
№ 20, с. 830-843; № 24, с. 908-912.
201 Киранов С. Борьба приходского священника с предрассудками и суевериями 
прихожан-болгар. − КЕВ. Кишинев, 1875, № 21, с. 770-788; № 22, с. 818-823. 
202 Федоров М. Описание церкви и прихода села Задунаевки, Аккерманского 
уезда. − КЕВ. Кишинев, 1876, № 21, с. 789-794; № 22, с. 859-865. 
203 Варзопов Ф. Кукеры – обряд во время масленицы у болгар. − КЕВ. Кишинев, 
1877, № 9, с. 386-391. 
204 Козак И. Дезгинже, болгарский приход Бендерского уезда. − КЕВ. Кишинев, 
1878. № 6, с. 233-254.
205 Лашков Л. Историко-статистическое описание Кишиневской Георгиевской 
церкви. − КЕВ. Кишинев, 1878. № 14, с. 533-550; № 15, с. 659-671; № 16, с. 706-
715; № 17, с. 735-747; № 19, с. 822-833.
206 Чакир Д. Историко-статистическое описание церкви и прихода с. Исерлии, 
Аккерманского уезда. − КЕВ. Кишинев, 1891, № 17, с. 524-535; № 19, с. 610-
618; № 20, с. 628-639; № 21, с. 686-690; № 22, с. 736-742; № 23, с. 776-784.
207 Попов М. Некролог. с. Чумлекиой, Аккерманского уезда о Стефане Киранове. 
− КЕВ. Кишинев, 1891, № 24, с. 822-833.
208 Стойков Н. Религиозно-нравственное состояние болгарских колоний в 
Бессарабии со времени их основания до настоящего времени. − КЕВ. Кишинев, 
1910, № 36, с. 1267-1280; № 37, с. 1307-1311; № 38. с. 1355-1366; № 41, с. 1463-

Те са събрали и публикували ценен материал за историята 
и развитието на българските църковни енории. Благодаре-
ние на техните наблюдения над преселниците, може да се 
проследят и процесите по установяването и по-нататъшното 
развитие на българските колонисти в Бесарабия. 

По такъв начин архивните източници при цялата им не-
пълнота, фрагментарност, противоречивост на заложената в 
тях информация, в съвкупност с фактическите данни, приве-
дени в документалните издания, позволяват достатъчно пъл-
но да се осветли разглежданата тематика. 

1478; № 42, с. 1510-1516; 1911, № 1–2, с. 5-14; № 4, с. 142-152.
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ГЛАВА II. 
ДИСКУСИИ ЗА ПРЕСЕЛНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛ-

ГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ ОТ КРАЯ НА XVIII 
ДО СРЕДАТА НА XIX ВЕК

§ 1. ПРЕСЕЛНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ В КРАЯ НА XVIII В.

Въпросът за преселването и устройването на имигрантите 
от българските земи в края на XVIII в. намира свое оражение 
в различни изследвания, статии, публикации и бележки от ет-
нографски, статистически, краеведски и исторически характер. 
Тук ще се спрем преди всичко на трудове, засягащи по-ранната 
атестация за присъствието на българи по територии на Север-
ното Черноморие. 

Осветлавайки въпроса до XVIII в., някои български изсле-
дователи като П. Атанасов, И. Богданов, П. Бойчева, Д. Райков, 
П. Русев и А. Давидов се спират основно на въпросите около 
културното взаимодействие между българите и съседните наро-
ди чрез разпространението на българската църковна литература 
и върху дейността на представителите на българското духовен-
ство в Дунавските княжества и Русия209. Разкрива се главно ад-
министративно-църковната, обществено-политическата и твор-
ческо-културната дейност на един от значимите представители 
на Търновската книжовна школа през ХІV–ХV в. – Григорий 
Цамблак210. Руските историци Н. Капчерев и А. Муравьов само 
209 Атанасов П. Българо-руски литературни връзки през XVII−XVIII в. София, 
1986. 166 с.; Райков Д. Българите и България в чуждестранната книжнина: сви-
детелства за българското историческо наследство в чуждестранната книжнина 
от епохата на Възраждането. София, 1989. 464 с.; Бойчева П. Към въпроса за 
участието на среднобългарската литература в църковно-политическия живот на 
Молдова през XV−XVI в. − БСП. Том първи. Велико Търново, 1992, с. 82-91; 
Богданов И. Тринадесет века българска литература. Том 1. Cофия, 1999. 440 
c.; Райков Д. Българите и България в старата руска книжнина: Свидетелства за 
българското историческо и ръкописно наследство в руската книжнина от ХVІІІ 
и ХІХ век. София, 2002. 384 с.
210 Русев П., А. Давидов. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска ли-
тература. София, 1966. 198 с. Един от първите опити да се систематизират лето-
писни хроники за политическите и културните дейности на Киевски митрополит 

частично, но все пак споменават за някои представители от 
български произход, намиращи се на служба в императорския 
двор211. На свой ред българските изследователи В. Трайков и 
Н. Жечев в труда си „Българската емиграция в Румъния XIV 
в. – 1878 г.” се спират на изясняване на „живота на българската 
емиграция във Влахия”, тогава, когато на българите в Молдов-
ското княжество почти не е отделено внимание. Това, по мне-
ние на авторите, е задача за бъдещите изследователи, когато 
ще бъдат изучени архивните документи, съхранявани в архива 
на град Яш212. В многотомния труд по „История на България” 
М. Йонов и Хр. Гандев преселването през посочения период 
разглеждат в обобщаващ план за Влахия, Молдова и Трансил-
вания. Информация за българите в Буджака на практика от-
съства213. Един от първите, който специално се спира на про-
блема за емиграцията на българите в Прутско-Днестровското 
междуречие през XV – нач. на XVII в., е руският учен С. Мур-
тузалиев. На този въпрос е посветена негова статия, която впро-
чем е написана върху основата на издадени документи и публи-
кации. Все пак той има определена заслуга, която се състои в 
това, че успява да систематизира и даде необходимия анализ на 
известните източници214. Молдовският историк Ион Киртоага215 
Гр. Цамблак е направила Невяна Дончева-Панайотова (Дончева-Панайотова Н. 
Григорий Цамблак в западноруските летописи (извороведски и историографски 
преглед). – БСП. Том шести. Велико Търново, 1997, с. 169-175).
211 Муравьев А. Сношение России с Востоком по делам церковным. Том 1. 
СПб., 1858. 367 с.; Каптерев Н. Характер отношений России к православному 
Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914. 592 с.
212 Трайков В., Н. Жечев. Цит. съч., с. 11.
213 История на България. Том IV. София, 1983, с. 240-251.
214 Муртузалиев С. Емиграция на българи в Пруто-Днестровското междуречие през 
XV в. – началото на XVII в. − БСП. Том втори. Велико Търново, 1993, с. 74-82.
215 Ион Киртоага. Роден е на 10 февруари 1945 г. в с. Четирен, Унгенски район, 
Молдова. Учи в Историческия факултет на Кишиневския държавен универси-
тет (1963−1971). През 1990 г. защищава докторска (кандидатска) дисертация, a 
през 1999 г. и хабилитационен (докторски) труд. 

Занимава се с активна научноизследователска дейност в Академията на 
науките на Молдова в Института по история (1971−1979; от 1993 до наши дни), 
Института по етнография (1979−1986), Института по етнография (1986−1993).
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в статията „Етапи на установяването на някои групи балканско 
население на територията на Молдова” също отделя внимание 
на въпросите за първите поселения на българите216. По негови 
данни топонимическите проучвания свидетелстват, че вече в 
ХV–ХVІ в. в цинута (административна единица – И.Д.) Пятра 
Нямц (близко до град Пятра Нямц), а също в цинута Васлуй се 
откриват поселения под името „Bulgari”217. В допълнение на ка-
заното, авторът цитира пътни бележки на пътешественици как-
то Филип Станиславов и Павел Алепски, които при посещение 
в Измаил през втората половина на ХVІІ в. са срещали българи.

Оскъдността на информацията за българите през този пери-
од в пределите на Руската империя се обяснява и от българския 
изследовател А. Андреев. В своя статия този автор утвърждава 
тезата, че през XVI−XVII в. в Русия всички източнославянски 
народи са назовавани с термина „гърци”, който в конкретния 
случай отразява не етническата, а религиозната подчиненост, 
т.е. подчинеността  към гръцката църква. Независимо от това, 
на основата на архивни документи, а също и на пътни бележ-
ки на български духовници, изследователят стига до извода, 
че през този период върху територията на Руската империя са 
живеели основно български духовни лица, а също и търговци. 
Утвърждава се и идеята, че в Малорусия през XVII в. е била 
формирана българска колония, където често се е доставяла бъл-
гарска религиозна литература218. 

По-пълно е описанието за заселването с българи на Север-
ното Причерноморие през следващия период, т.е. през XVIII 
век. 

Областта на научните изследвания обхваща различни проблеми на демо-
графията и историята на територията на Буджака. Издава повече от 170 науч-
ни публикации, включително 24 монографии, учебници и брошури. (По-под-
робно за библиографията на научните трудове на И. Киртоага вж. в: Calendar 
Naţional−2015/Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, 2015, p. 82-83).
216 Сhirtoagă I. Etapele aşezării unor grupuri de populaţie din Balcani pe teritoriul Mol-
dovei.− B: Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chişinău, 1998, p. 87-92.
217 Пак там, с. 87.
218 Андреев А. Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век. − 
БСП. Том втори. Велико Търново, 1993, с. 84-85, 91.

Въпросите, засягащи тази проблематика, може да се разде-
лят в няколко категории. Това са въпроси за народната и воен-
ната колонизация в пределите на покрайнините на Русия, и в 
частност на Южна Украйна, а също и такива за заселването и 
устройването в междуречието между Прут и Днестър. 

Относно причините за преселването през посочения пери-
од в историографията съществуват няколко мнения. Основният 
мотив се свежда до нежеланието на българите да се примирят 
с османския гнет и с опасението от репресии заради сътрудни-
чество с царските войски219. 

Подобна причина се изтъква и по отношение на българските 
преселници, идващи от пределите на Хабсбургската монархия. За 
тяхната миграция в Русия украинският историк В. Милчев220 изтък-
ва редица причини. По негово мнение всяка една от тях била тол-
219 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи в Бессарабiи и Новороссiйскомъ крае. 
Статистическiй очеркъ А. Скальковскаго. СПб., 1848, с. 5; Кеппен П. Болгары в Бес-
сарабии – ЖМГИ. Ч. 52. СПб., 1854, № 7-9, с. 26-27; Защук А. Этнография Бессараб-
ской области. − ЗООИД. Т. V. Одесса, 1863, с. 512; Клаус А. Наши Колонии. Матери-
алы по истории и статистики иностранной колонизации в России. Вып. I, СПб., 1869, 
с. 296; Титоров Й. Българите в Бесарабия. София, 1903, с. 17; Атанасов Г., Липчев 
Р., Дончев К., Хинева М., М. Маринов. История на Алфатар. Алфатар, 1995, с. 52-
53; Калчев К. Цит. съч., с. 43; Мильчев В. С Дуная на Синюху: к истории заселения 
Ольшанки алфатарскими болгарами. – В: Очерки истории, языка и культуры оль-
шанских болгар. Под общ. ред д.и.н., проф. В. И. Мильчева. Киев, 2013, с. 158.
220 Владимир Иванович Милчев. Роден е на 22 април 1972 г. в гр. Запорожие, 
Украйна. В периода 1989–1994 г. следва в историческия факултет в Запорож-
ския държавен университет. През 2000 г. с успех защитава докторска (канди-
датска) дисертация на тема: „Болгарське населення Південної України у XVIII 
столітті”. През 2011 г. защитава големия си (докторски) дисертационен труд. 

Трудовата биография на В. Милчев е свързана с историческия факултет 
на Запорожския държавен университет: доцент (2005 г.), професор и заведващ 
катедра „Изворознание, историография и специални исторически дисциплини” 
(2011 г.), декан на факултета. В същото време той е старши научен сътрудник на 
Института по украинснка археография и изворознание „М. С. Грушевски” НАН 
Украйна (Запорожки филиал).

Научните му интереси са насочени към проучване на историята на българското 
население в Южна Украйна. Автор е на над 140 научни разработки (По-подроб-
но за библиографията на научните трудове на В. Милчев вж.: http://history.znu.edu.
ua/1601.ukr.html [Cайт на историческия факултет на ЗДУ]).
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кова солидна, че именно тя би могла да стане рещаваща за изселва-
не – неизпълнението от австрийското правителство на обещаните 
в края на XVII в. привилегии; фактът, че българските изселници 
са се отчаяли от възможността за освобождаване от Хабсбургите 
на техните етнически територии на Балканите; притесненията от 
католичеството, особено от страна на йезуитите; стремежът право-
славните българи да се покатоличат или да се тласнат към уния; на-
стъплението на местните феодали, които желаели да закрепостят 
българите; крайно суровата дисциплина, насаждана от австрийско-
то военно командване в ландмилицейските полкове, което водело 
до противопоставяне на балканците и немците221. От своя страна 
българският изследовател И. Тютюнджиев вижда в бягството на 
българи към пределите на Русия четири причини: първо, това бил 
натискът от страна на унгарските католици, които отмъщавали на 
българите за тяхното участие в потушаването на унгарското въс-
тание от 1703−1711 г., второ, засилване влиянието на Русия сред 
православния свят (след покоряването на Азов в 1696 г.) карало 
българите да мислят за продължаване на преселванията в преде-
лите на укрепващата се империя; трето – българите престанали да 
се надяват (след сключването на Карловацкия мир от 1699 г.) да 
освободят своята родина с помощта на Австрия, и четвърто, по-
вратен момент за българите било обявяването на Портата войната 
от Русия на 25 февруари 1711 г. Тогава, на 3 март, Петър I се обръ-
ща с манифест за помощ към балканските народи, обещавайки им 
свобода. Авторът изразява също увереността, че от преселването 
на българи именно в Русия била заинтересована и Австрия, тъй 
като тя виждала в нейно лице свой евентуален съюзник в борбата 
с Портата222. На свой ред Ст. Дойнов вижда в преселванията на ав-
стрийски българи преди всичко резултат от агитационната мисия 
на руските агенти223.

221 Милчев В. Ролята на австро-турското съперничество на Балканите за 
преселването на българи в Руската империя през първата половина на XVIII 
в. − СпБАН. Кн. 6. София, 2010, с. 27.
222 Тютюнджиев И. Български военни формирования в Украйна през XVIII век. 
− БСП. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 132.
223 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, c. 27.

Грабежите и насилията от разбойническите банди на кър-
джалии, междуособиците от страна на местните турски феода-
ли като основен мотив, тласнали българите към бягство на север 
от Дунав, се изтъкват най-вече от К. Иречек, Н. Начов и В. Му-
тафчиева224. 

Икономическото положение на Османската империя като 
фактор за преселването на българите се определя най-катего-
рично от И. Мешчерюк, С. Димитров, Кр. Манчев и А. Ганчев. 
В частност те се придържат към гледната точка, че въвличането 
на Османската империя през XVIII в. в европейския капиталис-
тически пазар и разширяването на стоково-пазарните отноше-
ния са довели до реформиране на старите икономически поряд-
ки и до тяхната замяна с нови. Тези процеси водят до увеличе-
ние на данъците и засилване на икономическия гнет. Това се 
наблюдава особено там, където са били съсредоточени важните 
пристанища и крепости и преминавали военните и транзитните 
пътища през Добруджа към Русия. Затова, според заключенията 
на авторите, българското население от тези територии особено 
силно се било подложено на асимилация и насилия от страна на 
турците225. В този контекст интерес представлява и мнението на 
В. Дякович226 по интересуващия ни въпрос. Тук обособяват три 
224 Иречек К. Княжество България. Т. 2. Пловдив, 1899, с. 375; Начов Н. Кало-
фер в миналото, 1707−1877. София, 1927, с. 17-25; Мутафчиева В. Кърджалий-
ско време. София, 1993, 415 с.
225 Мещерюк И. Переселение болгар…, с. 22; Димитров С., Манчев К. История 
на балканските народи. София, 1999, с. 9-10; Ганчев А. Процесс адаптации 
болгарских переселенцев к новым условиям Бессарабии на протяжении первой 
половины XIX века. − Одеська болгаристика. Одесса, 2005-2006, № 3-4, с. 13.
226 Владимир Иванов Дякович е роден на 15 август 1864 г. в Болград. Основно-
то и средното си образование завършва в Болградската гимназия, а висшето – в 
Новорусийския университет в гр. Одеса. Тук той следва в естественно-истори-
ческия отдел на Физико-математическия факултет и защитава кандидатската си 
дисертация. След това преподава в такива български градове като Лом, Търно-
во, Пловдив, Шумен, Солун и София. Едновременно с това В. Дякович се заема 
с научна и общественно-организационна дейност. В столицата на България е 
основал II Софийска мъжка гимназия и станал неин пръв директор (1903−1907 
г.). Също така В. Дякович участва и в политическия живот на своята държава. 
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причини, довели до преселвания на българите – това били теж-
кото положение под османско иго (злоупотреби с данъци, тър-
говия с роби, ограничаване на религиозната свобода, разбойни-
чества, насилия и грабежи от османските еничари), народните 
въстания и войните на Османската империя с други държави227. 
А експлоатацията от богатите чорбаджии, преследванията от 
турските чиновници и грабителските набези от разбойниците 
се явяват, по мнението на В. Зеленчук, основните вътрешноос-
мански фактори, генериращи процесите на преселвания в края 
на XVIII в.228 

В периода от 1909−1911 г. е депутат в XIV Обикновено народно събрание. 
Той се занимава също така и с научно-издателска дейност. Публикува редица 
статии под псевдонима „Шуменов” и „Вултур”. Дякович е един от основателите 
и идеолозите на Всебългарския съюз „Отец Паисий” и председател на съюза 
на Бесарабските българи. Умира в София на 31 декември 1929 г. (Макавеева Л. 
Фамилията Дякович и нейното място в общественно-политическия и културния 
живот на България. – Родознание. София, 1994, Г. III, Кн. 2, с. 36-37; Жечев Н. 
Човекът на дълга. Черти от учителската, обществената и книжовната дейност 
на Владимир Дякович (1864−1929). – БСП. Т. IV. 1995, c. 265-284). Творчество-
то на Вл. Дякович пряко е свързано с историята на бесарабските българи. Под 
неговото перо виждат свят две фундаментални книги: Първата − „Българска Бе-
сарабия. Историко-етнографски очеркъ съ спомени за генерала Иван Колев…” 
(Cофия, 1918) има основна цел да хвърли светлина върху историята на беса-
рабските българи. Второият му труд, „Българите в Бесарабия. Кратък истори-
чески очерк с пет приложения” излязъл след смъртта му през 1930 г. Книгата 
касае преселването и организирането на българското общество в Бесарабия от 
средата на XVIII век до двадесетте години на XX век. Има значение приложе-
ният списък и кратките биографични данни на 220 бесарабски българи, които 
оставят своята следа в строителството на следосвобожденска България. В рецен-
зията на бесарабския библиограф Александру Давид тази книга е наречена както 
„много важна за всеки, защото в нея се дават кратки, но точни сестематични 
информации за българските поселения в южната част на Русия и в нашата дър-
жава”. В същото време А. Давид погрешно отбелязва че книгата е издадена през 
1931 г. (Bulgarii din Basarabia. − VB. Chişinău, 1932, №7. Подпис: A. D., p. 60-61).
227 Дякович В. Българска Бесарабия. Историко-етнографски очеркъ съ спомени 
за генерала Иван Колев оть съучениците му по гимназия съотечественици: Вл. 
Дякович, Д. И. Николаев, П. Бачурски и д-р К. Бачурски. София, 1918, с. 66. 
228 Зеленчук В. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.: Этнические и 
социально – демографические процессы. Кишинев, 1979, с. 65.

На свой ред Веселин Трайков229 смята, че на първо място 
масовото преселение се явява резултат от военните действия, 
като признава също, че на миграционния процес са влияели и 
кърджалийските зверства230.

Другата причина се свежда до последователната политика 
на Русия по колонизацията на нейните малозаселени и необра-
ботени южни покрайнини. Едно от следствията на този про-
цес става образуването на две административно-териториални 
единици в Изтока и Запада на Малорусия. Съобразявайки се с 
общата религиозна и етническа принадлежност на балкански-
те народи, живеещи там, тези единици получават имената Но-
восърбия и Славяносърбия. Тази гледна точка се поддържа от 
изследователи като Г. Писаревски231, Н. Державин232, В. Кабу-
229 Веселин Трайков. Роден е на 21 юли 1921 г. в гр. Гюргево, Румъния. Завърва 
юридическия факултет на Софийския университет „Cв. Климент Охридски” през 
1943 г. Работи в документационния отдел в Министерството на външните рабо-
ти, в Библиографския институт към Народната библиотека „Кирил и Методий”. 
От 1967 г. започва да работи в Международния център за научни изследвания и 
документация, а от 1973 – към секцията „Балканите през XV−XIX в.” – и двете 
научни звена на Института по балканистика към БАН. По-късно той става ди-
ректор на този институт. В. Трайков доктор на историческите науки, старши 
научен сътрудник I ст. (професор). От 1978 г. до 1989 г. е заместник-директор на 
Единния център за исторически науки към БАН. Умира на 10 април 2011 г. в гр. 
София (Жечев Н. Неуморим труженик-изследовател. – В: Изследвания в чест 
на проф. Веселин Трайков (Studia balcanica, 24). София, 2003, с. 13-17; Маждра-
кова-Чавдарова О. Веселин Трайков (21 юли 1921−10 април 2011 г.). – ИПр. 
София, 2011, № 1-2, с. 289-295).

В. Трайков проучва и история на българската емиграция в Румъния през 
XVI−XIX в. (За библиографията на трудовете на В. Трайков вж. подробно в: 
Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков (Studia balcanica, 24). София, 
2003, с. 435-448).
230 Трайков В. Руско-турските войни през XVIII−XIX в. и преселенията на 
българи на север от Дунава. − ВИС. София, 1986, № 3, с. 7.
231 Писаревский Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. 
(По неизданным архивным документам). Москва, 1909, с. 338-340.
232 Державин Н. Болгарскiя колонiи въ Россiи (Таврическая, Херсонская и Бес-
сарабская губернiи). Матерiалы по славянской этнографiи. − Сборник за народ-
ни умотворения. Кн. XXIX. София, 1914. с. 29.
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зан233, С. Бернщайн234, Й. Колев235, А. Гарабедян, Р. Комсалова236 
и В. Милчев237. Последният добавя, че немалка роля за при-
вличането на българите играят обещаните привилегии. Така в 
условията на Османската империя, когато селското население 
било юридически несвободно, обещаните права и привилегии 
„са им се стрували манна небесна”238. Като пример се посочват 
българите от с. Долни Богров, селище до София, преселението 
на които през 1765 г. в Киевска губерния не е било свързано с 
резултатите от руско-турските войни, при които тук на първи 
план се проявило желание „да повишат своя юридически ста-
тус и в икономическото си състояние, гарантирани от царските 
привилегии”239. 

Виктор Цвиркун смята, че причините за преселенията се 
различават през различните етапи. За ХVІІІ в. той посочва два 
периода: първият (завършва през 40-те години), стимулиран от 
икономическия и политическия гнет на Портата и външнополи-
тическите интереси на Русия, а през втория (започва през 50-те 
години) – към тези стимули се добавят и интересите на Петер-
бург, които имат народнодържавнически и вътрешнополитиче-
ски характер: бързото заселване на Северното Причерноморие 
и подчинението на запорожкото казачество240.

В същото време изследователи като В. Шишмарьов и Е. Бе-
лова са склонни да видят за причина народната колонизация като 

233 Кабузан В. Заселение Новороссии…, с. 45-78.
234 Бернштейн С. Основные этапы переселения болгар в Россию в XVIII–XIX 
вв. − Сов.Слав. Москва, 1980, № 1, с. 46.
235 Колев Й. Бесарабските българи. – Население. София, 1995, кн. 3-4, с. 57.
236 Гарабедян А., Р. Комсалова. Переселение болгар и сербов в Россию во вре-
мя Петра Великого и его наследников. – В: Сеоба Срба у Руско царство поло-
винном 18 века. Нови Сад, 2005, с. 150.
237 Мiльчев В. Болгари в системi iноземної цивiльної колонизацiї в Українi 
(1762−1768 рр). – В: Българска Бесарабия (Страници от историята на 
българите в Бесарабия и Приазовието). Випуск втори. Болград, 2003, с. 30-42.
238 Пак там, с. 33.
239 Пак там, с. 34.
240 Цвиркун В. Переселение из Юго-Восточной Европы в Россию в ХVІІI в. 
(вопросы периодизации). – В: Россия и Юго-Восточная Европа. Кишинев, 
1984, с. 57.

икономически фактор. Така, според тях, развитието на промиш-
леността в централните райони, които били плътно заселени, 
поставило въпроса за разширението на площите за развитие на 
земеделието за сметка на новите земи на Юга. Това по тяхно мне-
ние заставило правителството да предприеме спешни мерки по 
най-бързото усвояване на тези степи241. 

Съвкупността от икономически и политически причини, за-
ставили българите да напуснат родните предели, се отбелязва и 
от молдовските българисти И. Грек и Н. Червенков242. Изследо-
вателят от Ленинград Д. Димитров се опитва да систематизира 
съществуващите причини за преселването на българи, отбеляз-
вайки че последните станали жертва на независещи от тях об-
стоятелства, извикани на живот от глобалното противопоставяне 
между двете империи – Османската и Руската. На първо място 
това е експлоатацията и гнета на българския народ, принудила 
го да напусне отечеството си, а на второ място втората – Русия, 
едновременно търсейки за себе си политически и икономически 
изгоди, поощрявала българите да се заселват в нейните предели, 
използвайки ги след това по свой вкус и усмотрение243. 

По въпроса за военната колонизация българската изследова-
телка Румяна Михнева обособява желанието на някои мъже от 
българите да постъпят на военна служба. Като правило такива 
хора ги зачислявали в полкове, охраняващи южната граница на 
Руската империя. Авторката заключава, че към това ги тласкало 
не само желанието да се спасят от османско иго, но и „стреме-
жът към действия против османското владичество в полза на 
наченалата да се възражда национална идея”244. За разлика от 

241 Шишмарев В. Романские поселения на юге России. Ленинград: Наука, 1975, 
с. 29-30; Белова Е. Цит. съч., с. 56.
242 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., c. 11.
243 Димитров Д. Болгарское переселение в Украину и Крым (К истории южно-
славянских передвижений XVIII–XIX вв.). – В: Ленинградский государствен-
ный историко-литературный институт. Сборник работ студентов-выдвижен-
цев, аспирантов и научных работников. Ленинград, 1931, с. 8.
244 Михнева Р. Български преселници на служба в Русия през 30-те и 40-те 
години на XVIII век. − Векове. София, 1979, № 6, с. 75.
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нея изследователката Елена Белова245 отбелязва, че миграцията 
на балкански народи на територията на Южна Украйна през 50-
те г. на XVIII в. има преимуществено военен характер. По нейно 
мнение правителството при императрица Елизавета Петровна, 
създавайки военни поселения, решавало две най-важни задачи: 
първо, да постави заслон на границата; второ, да огради опреде-
лената територия от запорожците, чиито политически и социа-
лен статут е препятствал за провеждането на централизирана 
политика246. От своя страна В. Милчев вижда пък във военната 
колонизация няколко причини от външен и вътрешен характер: 
първо, това бил външнополитическият курс на Руската импе-
рия, насочен към ликвидация на турско-татарското влияние в 
Северното Черноморие и към надеждна защита на нейните 
южни граници; второ, царизмът се стремял да противопостави 
военно-земеделските формирования на запорожките казаци от 
южноукраинските райони; и трето – елитът се опитвал да се съ-
образи със стремежа към преселване на южнославянско насе-
ление от Банат, което не било доволно от това, че австрийското 
правителство не спазвало техните права247. 
245 Елена Владимировна Белова. Родена е на 17 декември 1966 г. в гр. Сине-
горск Сахалинска област СССР. Следва в историческия факултет на Киевския 
държавен университет Т. Г. Шевченко. От 1996 г. е аспирант в катедрата по юж-
ните и западните славяни в Историческия факултет на Московския държавен 
университет М. В. Ломоносов. През 2004 г. защити кандидатска дисертация в 
Ярославския държавен педагогически университет „К. Д. Ушинский”.

От 1992 г. и до 1996 г. работи на историческия факултет в Приднестров-
ския държавен университет Т. Г. Шевченко. Cлед 2004 г. е преподовател в ро-
дица руски вузове. 

Научните интереси са насочени към проблемите на преселването на юж-
ните славяни в Руската империя. Автор е на около 40 статии и 2 монография за 
переселването на балканските народи в Русия (По-подробно за библиографията 
на научните трудове на Е. Белова вж.: http://mggu-sh.ru/ffl/litca-faculteta/belova-
elena-vladimirovna [Cайт на факултет по чуждестранни езици и международни 
комуникации]). 
246 Белова Е. Цит. съч., с. 50.
247 Мiльчев В. Болгарськi переселенцi на пiвднi України…, с. 10; Същият. Два 
хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колони-
зация в южна Украйна (1759−1762/63). − ИПр. София, 2002, № 5-6, с. 154.

В историографията се откроява и информацията относно ус-
тройването на българските преселници. Николай Державин248 е 
248 Николай Севастианович Державин. Роден е на 3 (15) декември 1877 г. в с. Пре-
слав, Бердянски уезд, Таврическа губерния. Завършва със златен медал в гр. Симфе-
ропол (1896 г.) и постъпва в Историко-филологическия факултет на Санкт-Петер-
бургския университет; от втори курс става студент по специалност Славяноведение 
в Историко-филологически факултет в гр. Нежин. Тук той се запознава с известния 
славист М. Дринов, който поддържа младия учен в неговите научни българистични 
проучвания. След завършване на университета, Н.Державин в периода 1900–1907 г. 
преподава в училища в гр. Батуми и Тифлис (Тбилиси). Едновремено се занимава с 
научни проучвания. През 1903 г. става член на Руския археологически институт в 
Константинопол. През 1907 г. вече е в Санкт-Петербург и тук, в местния университет, 
успешно полага магистърските изпити. През 1912 г. бива избран за частен доцент 
по славянска филология, а през 1917 г. – за редовен професор в Катедрата по славя-
нознание на Санкт-Петербургския (Петроградския) университет.

В периода 1922−1925 г. е ректор на Петроградския (Ленинградския) уни-
верситет. През 1925−1928 г. е декан на Факултета по езикознание и материална 
култура; също тук до края на живота си ръководи и Катедрата по славянска 
филология. В периода 1931–1934 и 1947−1953 г. възглавява Института по сла-
вянознание при АН СССР. 

Н. Державин е избран за действителен член (1931) и член на Президи-
ума (1942) на Академията на науките в СССР. Избират го и за почетен член на 
БАН, става Doctor honoris causa на Софийския университет. С негово активно 
съдействие открит е български педагогически техникум, където процесът на 
обучение се води на български език. Акад. Н. Державин умира на 26 февруари 
1953 г. в Ленинград (Ангелов Д., Г. Тодоров. Н. С. Державин като историк на 
българския народ. – ИПр. София, 1963, № 6, с. 74-75).

Творческият му път е свързан с проучване на историята и културата на бъл-
гарския народ. Това се обяснява главно с обстоятелството, че той е бил роден и 
израсъл сред южноруските българи. Непосредственото общуване с тях му дава 
богат етнографски материал. Още като студент той започна да се интересува от 
тяхната култура. През 1908 г. той обобщава своите изследвания в етнографска 
монография „Болгарские колонии Новороссийского края. Херсонская и Таври-
ческая губернии”, публикувана по страниците на списание „Известия Таври-
ческой ученной архивной комиссии” (бр. 41). През 1912 г. той завършва своя 
фундаментален труд „Болгарскiя колонiи въ Россiи (Таврическая, Херсонская 
и Бессарабская губернiи). Матерiалы по славянской этнографiи”. (Подробно 
за библиографията на трудовете на акад. Н. Державин вж. в: Державин К. Н. 
Список трудов академика Н. С. Державина в области славяноведения. – КСИС 
АНСССР. Москва, 1953, № 11, с. 87-94). 
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един от първите отбелязали, че най-ранната достоверна инфор-
мация за българите в Новорусийския край трябва да се отнесат 
към Указа на Правителствения Сенат от 24 април 1752 г., когато 
българските преселници били заведени първоначално в Ново-
мирград на река Виси, а след това в земите на сръбския хусарски 
полк на река Синюха249. Историкът Стефан Дойнов на основата на 
архивен материал представя картината по създаването на първи-
те военно-изселнически селища в Новорусийския край. Според 
неговите данни тяхната основа съставлявали хусари и пандури, 
занимаващи се с военни и стопански дела. Авторът заключава, 
че независимо от привилегиите, с които се ползвали българите, 
животът им бил сложен, тъй като се налагало да участват както 
в укрепването на крепости, така и във военни действия далеч от 
своите селища250. Е. Бачинская251 отбелязва как военно-земедел-
ските поселения на българите, например Щербани и Димовское, 
активно са участвали в различни бойни акции на волонтерския 

В едно от писмата на българите в Русия, изпратено на 13 август 1937 г., виж-
даме признателността към изследователя на тяхната история: „В… културно-ис-
торическия живот на българския народ, Вашето име, дълбокоуважаеми Николай 
Севастиянович, заема почетно място. И не без основание. Със своята тридесетго-
дишна неуморима педагогическа, научна и обществена дейност, значителна част от 
която е посветена на изследване въпроси от етнографски, исторически и обществен 
характер на българския народ; със своето безкористно и самоотвержено застъпни-
чество за тоя народ през време на най-големите за него исторически изпитания – с 
всичко това Вие придобихте право на онова почетно място, за което бе казано по-
горе” (Цит. по: Ангелов Д., Г. Тодоров. Н. С. Державин като историк…, с. 78-79).
249 Державин Н. Болгарскiя…, с. 9.
250 Дойнов С. Първите български военно-земледелски селища в Русия през 
XVIII век. − БСП. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 273-282; Същият. 
Българите в Украйна и Молдова…, с. 39-52.
251 Елена Анатольевна Бачинская. Родена е на 3 април 1971 г. в гр. Одеса, 
Украйна. Завърши историческия факултет на Одеския национален университет 
„И. И. Мечников. Защитава през 1997 г. кандидатска, а през 2003 г. докторска 
дисертация. Работи в университета на Катедрата по история на Украйна.

Научният ù интерес е посветен на историята на населението в Южна 
Украйна през ХVІІІ – ХІХ вв. Като автор има повече от 120 научни стати и 5 
монографии. (Подробно за библиографията на научните трудове на Е. Бачин-
ская вж.: Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник. 
Том 1. Упорядник: І. Лиман. Київ, 2013, с. 40-44).

полк252. Изследователите В. Шишмарьов и В. Милчев подробно 
описват процеса по преселването на българите от село Алфатар 
(близко до българския град Силистра) през 1774 г. в пределите на 
южна Украйна. Отразени са всички трудности, които са изпитали 
бежанците по пътя253. Тогава и М. Гавазов отразява последвало-
то устройване на тези българи в село Олшанка254. Положението 
на българите в Киевска губерния, и в частност на онези, които 
живеели в най-старото от българските села на Украйна Боршча-
говка, описва В. Милчев. Той изследва обстоятелствата около не-
говото възникване. Върху широк източников материал, на първо 
място от архивите, биват изяснени причините, хода и условията 
за преселването на жителите от с. Богданов дол, намиращо се в 
Западна България, на новото място. Авторът обобщава, че макар 
това население да имало селскостопанска ориентация, желаещи-
те българи могли да се запишат в съседния Киев в съсловието на 
еснафите или търговците255. Много важно е също, че В. Милчев 
на основата на архивни материали установява по-ранното дати-
ране на образуването на тази колония, като го свежда до 1765 г.256 
От своя страна Г. Аствацатуров, също върху основата на архивни 
материали, показва положението на българите по левия бряг на 
Днестър. Той показва и непроучения аспект на тази тема, заклю-
чаващ се в бягството на жители от Тирасполски уезд на десния 
браг на р. Днестър. Подчертава, че този процес не трябва да се 
разглежда като страх от крепостното право, а по-скоро като не-
доволство от различните видове парични и натурални данъци. 
Същият автор заключава, че неустойчивостта на националния и 
числения състав по левия бряг на Днестъра в края на XVIII в. 
252 Бачинская Е. Болгары в казачьих формированиях южной Украины в конце 
XVIII−XIX вв. − БСП. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 284.
253 Шишмарев В. Романские поселения на юге России. Ленинград: Наука, 1975, 
с. 52-60; Мiльчев В. С Дуная на Синюху…, с. 157-168.
254 Гавазов М. Алфатарските българи в Олшанка: минало, бит, съвремие. 230 
години от тяхното изселване. Силистра, 2004. 98 с.
255 Мiльчев В. Болгари в системi iноземної цивiльної…, с. 38-39.
256 Мiльчев В. Перше поселення болгар-колоністів в Україні: з історії виник-
нення Борщагівської колонії у 1765 р. − Музейний вісник. Запоріжжя, 2011, Вип. 
11 (2), с. 212.
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се обяснява с отсъствието от страна на царското правителство на 
ясна програма за заселване на скоро придобитите земи. В същото 
време той признава, че тези неудачи са предизвикали приемането 
на цял пакет конкретни укази по устройване на бита и поминъка 
на преселниците257. 

Положителната роля на българските изселници за разви-
тието на аграрната инфраструктура на южна Украйна отразяват 
В. Милчев и Ст. Дойнов. Последният отбелязва, че на новите 
територии българите изразяват своя особен интерес към земе-
делието и в частност към формата на земеделието. Обръща се 
внимание и на заинтересуваността на царските власти от ин-
тензивното усвояване на степите и по-нататъшното привличане 
на изселници. По негово мнение това е и главната причина цар-
ското правителство да не прилага крепостното право над бъл-
гарските преселници. Освен това, при първите неплодородни 
години държавата всячески подкрепяла българския селскосто-
пански производител. От своя страна, В. Милчев посочва, че 
благодарение на българите тук се появяват нови сортове пшени-
ца, плодове, зеленчуци, храстови растения, а също и непознати 
дотогава породи добитък, както и методи на тяхното отглежда-
не. Особено впечатлява приносът на българите за развитието на 
лозарството и градинарството. Обобщава се, че поради прене-
сените тук нови сортове жита украинският Юг се превръща в 
най-значителния център за производството на жито за пазара258. 

Недостатъчно пълно са определени етапи на преселението 
на българите в Северното Причерноморие през първото десе-
тилетие на ХІХ в. Някои автори датират процеса 1801–1804 г., 
а други − 1800–1806 г.259 Практически всички историци смятат, 
257 Аствацатуров Г. Переселение болгар в левобережное Поднестровье в конце XVIII 
века. – В: Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chişinău, 1998, c. 83-84.
258 Мiльчев В. Перше поселення болгар-колоністів…, с. 214; Същият. Внесок 
господарств болгарських переселенцiв в аграрну iнфраструктуру пивденної 
України XVIII cт. − Дриновський збірник. Т. IV. Харків-София, 2011, с. 435-443; 
Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с. 176-178.
259 Станко В., Пригарин А., Е. Самаритаки. Материалы по греко-болгарским 
переселениям из Румелии в Северное Причерноморие 1801–1806 г. – БСП. Т. 
IX. Одеса, 2006, с. 209.

че основна причина да поискат българите убежище на север от 
Дунав е наличието на вътрешна криза, която спъвала икономи-
ческия и политически живот на Османската империя. Тази криза 
е резултат от фактори като междуособиците на крупни феодални 
паши и групиращите се около тях малки феодали-аяни, които не 
били доволни от реформите на Селим ІІІ; грабежи и разбойни-
чество от страна на кърджалийските банди; рязко увеличените 
данъци от страна на официалните власти, а също и от местните 
паши, постоянните заплахи от икономически разорения и физи-
ческо унищожаване260. В. Грачев, въз основа на архивни данни е 
определил, че преселението през този период е минавало по два 
пътя: на кораби по Черно море и по сушата път през територии-
те на Влашко и Молдова. Той е установил, че през Дунавските 
княжества преселението е било по-малко интензивно, тъй като 
този път е препятстван от османските власти, турските феодали 
и румънските господари261. Колеги от Одеса също подържат това 
мнение, уточнявайки, че 70% от преселниците били превозени по 
море, докато в същото време по суша се придвижвали родствени-
ците, на тези които са се преселили по-рано. Те също стигат до 
извода, че морският превоз струвал повече разходи на хазната, 
затова царизмът давал приоритет на сухопътното преселване262.

За сега е доста сложно да определим, точният брой на пресел-
ниците през дадения период. На В. Грачев му се е отдала възмож-
ността да установи, че от 1800 до 1804 г. на кораби са били прево-
зени всичко 3 971 човека263. От своя страна В. Станко, А. Прига-
рин и Е. Самаритаки потвърждават, че за периода 1801–1806 г. 
от Румелия в Северното Причерноморие са се преселили над 4 
260 Дойнов Ст. Българската емиграция от втората половина на XVIII в. и пър-
вото десетилетие на XIX в. в земите на север от Дунава. – В: Сборник в чест 
на акад. Д. Косев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. Со-
фия, 1974, с. 82; Грачев В. П. Към въпроса за преселването на българи в 
Русия в началото на ХІХ в. (1800-1806 г.). – В: Българското Възраждане и 
Русия. София, 1981, с. 286-287; Белова Е. Цит. съч., с. 277; Станко В., При-
гарин А., Е. Самаритаки. Цит. съч., с. 210.
261 Грачев В. П. Към въпроса…, с. 288.
262 Станко В., Пригарин А., Е. Самаритаки. Цит. съч., с. 212.
263 Грачев В. П. Към въпроса…, с. 288.
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хиляди българи и гърци, като повечето от тях съставлявали пре-
селниците на Адрианополския окръг264. Е. Белова доказва, че ос-
новната маса от българските преселници били земеделци265.

Имат значение разработките на Г. Аствацатуров266, Е. Уваро-
ва267, Н. Калмакан268, В. Станко, А. Пригарин и Е. Самаритаки269, 
които подробно отразяват устройството и развитието на пресел-
ниците през този период в така наречените гръцко-български и 
български колони на Северното Причерноморие, като Кубанка, 
Малък и Голям Буялък, Катаржина, Терновка, Паркани и др. И 
сега остава дискусионен въпросът затова кое население в тези 
колонии преобладава – гръцкото или българското. По-обстойни 
проучвания в украинските архиви трябва да дадат гласност на 
този проблем. Разработките на Александър Середа показват по-
ложението на българите по Очаковските земи и Приднестров-
ския регион през ХVІІ–ХVІІІ в. Въз основа на бележки на пъте-
шественици, той отбелязва, че до 1791 г. българските преселни-
ци в Северозападното Причерноморие са заемали преди всичко 
селата, разположени по течението на река Днестър. Тук пресел-
ниците се занимавали главно с риболов270.
264 Станко В., Пригарин А., Е. Самаритаки. Цит. съч., с. 214.
265 Белова Е. Цит. съч., с. 85.
266 Аствацатуров Г. Очерки истории села Парканы. Бендеры, 1995. 186 с.; Същи-
ят. Болгары – 200 лет в Парканах. Бендеры, 2006. 208 с. 
267 Уварова Е. К вопросу об основании и этническом составе первых греко-болгар-
ских поселений на территории Херсонской и Таврической губерний. – Історичні і 
політологічні дослідження. Донецк, 2003, № 2, с. 28-32; Уварова О. О. Материалы 
Государственного архива Одесской области по истории колонии Терновка начала 
ХIХ в. – Одеська болгаристика. Одеса, 2004, вип. 2, с. 30-32; Същата. Матеріали 
Державного архіву Одеської області про заснування греко-болгарських поселень в 
Північному Причорномор'ї на початку ХІХ ст. – Записки історичного факультету 
ОНУ ім .І. І. Мечникова. Одеса, 2004, вип. 15, с. 394-399.
268 Калмакан Н. Малобуялыкские греки. 200 лет на Одесщине. Введение в 
историю, именные списки по данным метрических книг Иоанно-Предтечен-
ской церкви за 1814−1833 гг., 1881−1917 гг. Т. 1. Одесса, 2002. 362 с.
269 Самаритаки Е.С., Уварова Е.А., Пригарин А.А., Станко В.Н. Терновка: 
документы и материалы по истории. (1792−1822). Т. 1. Одесса, 2004. 154 с.
270 Середа А. Българите в етническата палитра на Приднестровски регион през 
XVIII век. – Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, 

Царското законодателство, засягащо въпросите около при-
вличането и устройването на българите, също е обект на изслед-
ване. Историкът Е. Белова прави анализ на руските законодател-
ни актове, в които става дума за българите-преселници. Тя стига 
до извода, че първите укази поощрявали колонизацията, но не 
са урегулирали паричните отношения между държавата и пър-
вите колонисти. Отсъствието на ясно разработена програма по 
привличането на осигурени преселници е довело до необосно-
вани загуби за държавния бюджет271. Изследователят В. Синица 
подробно се спира върху документи, регламентиращи статуса 
на военните изселници. От него се прави извод, че тези зако-
ни са били изгодни за българите, тъй като им давали широки 
права и привилегии, което обусловило и тяхното активно учас-
тие във военните формирования272. Изследователката А. Бажова 
също вижда положителна страна на царските закони относно 
колонистите, сред които тя обособява указа на императрицата 
Елизавета Петровна от 24 юли 1752 г., според който две пре-
селнически области са се обявили за безмитни икономически 
зони. Това значело, че колонистите са можели да продават свои 
стоки на руски търговци на високи цени. По този начин, смята 
авторката, царското правителство било заинтересовано пресел-
ниците да обработват своята земя по-усърдно273. Но на свой ред 
В. Милчев намира и отрицателни страни на някои закони, осо-
бено на ония, които били издадени през 1767 г. Според него, в 
икономически план те налагали, преди всичко на българите от 
Киевска губерния, така наречената круговая порука (солидарно 
поръчителство), а също и ограничавали свободата им на прид-
вижване. Това, по мнение на автора, задържало развитието на 
производителните сили на колонистката общност274. Правовият 

култура и образование. София, 2009, с. 110-113. 
271 Белова Е. Цит. съч., с. 75. 
272 Синица В. Проблема югославянской эмиграции в русской политике 50–60-х 
годов XVIII в. − ВБГУ. Сер. III. Минск, 1974, № 1, с. 14-18.
273 Бажова А. Югославяне в России в 50-70 гг. XVIII века. – В: Jугославенские 
земле и Росиja у XVIII веку. Београд, 1986, с. 226-228.
274 Мiльчев В. Болгари в системi iноземної цивiльної…, с. 39-40.
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статус, правата и привилегиите на имигрантите, които се опре-
дяляли от цяла поредица разпореждания, укази, манифести и 
закони, се анализират от С. Петков. Той стига до извода, че по-
литиката на привилегии по отношение на чуждестранните пре-
селници се определяла от политическите задачи, стоящи пред 
правителството и способстващи за укрепването на позициите на 
Руската империя в Северното Причерноморие275. 

Относно въпроса за първата преценка за българите в Беса-
рабия в историографията съществуват няколко мнения. Най-
ранна дата привежда С. Муртузалиев, отбелязвайки, че още и с 
цел да се заселят обезлюдените завоювани територии османски-
ят султан преселва тук българи. Това, по негово мнение, станало 
през 1484 г., когато в крепостта Килия били устроени българи 
от гр. Силистра. Те трябвало да се занимават с риболовство и 
да плащат затова данък на османската хазна276. Изследователят 
Самуил Бернщайн277 счита, че най-ранните сведения за българи-
275 Петков С. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII–XIX 
вв.). Запорожье, 1997, с. 19-21.
276 Муртузалиев С. Емиграция на българи в Пруто-Днестровското междуречие 
през XV в. – началото на XVII в. − БСП. Том втори. Велико Търново, 1993, с. 77.
277 Самуил Борисович Бернщайн. Роден е на 3 януари 1911 г. в с. Баргузин, Забай-
калска област, Русия. През 1928 г. е постъпил да следва в историко-етнологическия 
факултет в Московския държавен университет В. Ломоносов. През 1934 г. в Ленин-
град е защитил кандидатска, а през 1946 г. в Москва – докторска дисертация.

През 1938–1938 г. ръководи катедрата по български език и литература 
при Одеския педагогически институт, а през 1937–1939 г. е декан на лите-
ратурния факултет при Одеския университет. Продължава трудовата си дей-
ност в Москва към Московския институт по философия, литература и история 
(през 1941 г. е влязъл в състава на МГУ). Дълги години (1948–1970 ) работи 
като професор и завеждащ катедра по славянска филология при МГУ. От 1947 
до 1997 г. е работил в Института по славяноведение и балканистика при Ака-
демията на науките на СССР и Русия. През периода 1951–1977 г. ръководи 
сектор по славянско езикознание (1977–1981 г.) (Венедиктов Г. К. Восемьде-
сят лет старейшине советских славистов. – Сов.Слав. Москва, 1991, № 1, с. 
67-77). Починал на 6 октомври 1997 г. в Москва.

Основната му научна дейност е била насочена към изучаване на славян-
ската и особено на българската диалектология. В същото време е издал редица 

те в Буджака би следвало да се отнесат към средата на XVII в. 
Тази теза се основава предимно на описание пътешествието на 
антиохийския патриарх Макарий, който през 1657 г. в гр. Изма-
ил отбелязва сред живеещите там народи и българи278. В също-
то време Д. Минчев намира, че първите български преселници 
проникват в Бесарабия през 1752 г.279 А по-рано Г. Занетов280 и 
В. Дякович считат, че появата на българите в Буджака ста-
ва между 1752 г. и 1753 г., когато 70 български семейства 
основали село Чешма281. От друга страна Ион Нистор282 да-
научни статии за българските преселници в Бесарабия. (Подробно за био-биб-
лиографиите на научните трудове на С. Берштейн вж. в: Можаева И. Е. Биб-
лиография трудов проф. С. Б. Бернштейна (1935–1970). – В: Исследования по 
славянскому языкознанию. Сборник в честь  шестидесятилетия профессора С. 
Б. Бернштейна. Москва, 1970, с. 5-17).
278 Бернштейн С. Основные этапы переселения…, с. 45.
279 Mincev D. Bulgarii din Bsarabia de Sud. Constanţa, 1938, р. 7.
280 Гаврил Занетов. Роден е през 1863 г. в с. Конгаз, Бесарабия, Руската импе-
рия. След завършване на училище в родното село, той продължава образование-
то си в Болградската гимназия, която завършва през 1884 г. Относно мястото, 
където Г. Занетов учи право, в историографията съществуват разминавания: К. 
Миславски в своя очерк за Болградската гимназия посочва, че той е „кадър” на 
Новорусийския университет (Мыславский К. Исторический очерк гимназии 
императора Александра III в Болграде. Болград, 1904, с. 227), литературоведът 
Й. Василев предполага, че Занетов е завършил университет в Женева (Василев 
Й. Мнения. София, 1989, с. 48), обаче историкът Н. Проданов счита, че той е 
завършил Одеския университет (Проданов Н. Малко познати български исто-
рици. 1. Гаврил Занетов (1863–1934). – БСП. Т. VII. Велико Търново, 2000, с. 
397). След дипломирането си младият юрист заминава за България. Тук Занетов 
заема различни дължности в областта на правосъдието.

Творчеството му засяга различни аспекти от историческото минало на 
българския народ. Умира в София на 24 февруари 1934 г. (По-подробно за на-
учното творчество на Г. Занетов вж. статия на доц., д-р Николай Проданов от 
Великотърновския университет „Cв. Св. Кирил и Методий” [Проданов Н. Малко 
познати български историци…, с. 395-409]).
281 Занетов Г. Българските колонии в Русия. − ПСпБКД. Средец, 1891. №№ 
37-38, с. 5; Дякович В. Цит. съч., с. 78.
282 Ион Нистор. Роден e нa 4 (17) август 1876 г. с. Биволери, Редиуцки дис-
трикт, Австро-Унгарска империя. Висше образование получава във Фило-
логическия факултет на Черновицкия университет през 1897–1899 г. Док-
торантура записва във Виенския университет (1908–1909). Занимава се с 
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тира това през 1769 г.283 Тази дата се поддържа и в разра-
ботки на Г. Мунтяну-Мургоч284 и И. Попеску285. Известният 
изследовател на историята на Днестровско-Прутского междуре-
чие от XVIII в. Д. Хайдарли също защитава тезата за ранното 
проникване на българите в Буджака. В една от своите статии 
той отбелязва, че налични извори му позволяват да смята, че 
група „задунайски преселници са се заселили тук преди всичко 
до руско-турската война от 1768−1774 г.”. Освен това, според 
него, „преселници от България отсядат в село Волканешти 
в 1732 г.”286. От своя страна руският учен А. Скалковски ут-
върждава, че за първо официално споменаване на български 
пришълци в Бесарабия следва да се смята промеждутъка от 
1769−1791 г., когато българи се заселват в крепостите Килия, 
Бендер, Акерман и Измаил, в градовете Кишинев и Рени, вър-
ху земи на молдовски боери и „заедно с ногайците в къшли”287. 
По-късно това мнение се поддържа от Н. Державин и А. Ар-

преподавателска работа в редица румънски университети. По-значителен не-
гов труд е „Istoria Basarabiei” („История на Бесарабия”), издаден през 1923 
г. в Черновци. През 1991 г. тази книга бива преиздадена в Кишинев. Сама 
по себе си тя представлява сборник от лекции на И. Нистор, четени от него 
пред педагогически курсове и в Народния университет в Кишинев. През 1944 
г. в Годишника на Румънската академия на науките се появява една от най-
важните негови статии „Aşezările bulgare şi găgăuţe din Basarabia” („Селени-
ята на българи и гагаузи в Бесарабия”). Тогава тя е издадена като извадка и 
разпространена в библиотеките на Бесарабия (По-подробно относно библио-
графията на научните трудове на И. Нистор вж. в: Colesnic I. Lecţia…, р. 112).
283 Nistor I. Populaţia Basarabiei 1812−1918. – В: Arhiva pentru ştiinţa şi istorie socială. 
Bucureşti, 1919, An. I, № 1, p. 94; Cъщият. Istoria Basarabiei. Cernăuţi, 1923, р. 286.
284 Munteanu–Мurgoci G. La population de la Bessarabie: étude démographique avec 
cartes et tableaux statistiques avec cartes et tableaux statistigues. Paris, 1920, р. 20.
285 Popescu I. Basarabia. Studiu istoric, politic, etnografic. Chişinău, 1932, p. 110.
286 Хайдарлы Д. Юг Пруто-Днестровского междуречья в XVII-начале XIX вв.: 
этно-миграционные аспекты. – В: Курсом развивающейся Молдовы. Т. 2. Мо-
сква, 2007, с. 480-496.
287 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 4-5; По-подробно за неговата 
биография и творческа дейност вж.: Дроснева Е. Аполон Александрович 
Скалковски и българите (предварителни бележки). − БСП. Том първи. Велико 
Търново, 1992, с. 101-113.

боре288, докато А. Клаус е уверен, че именно от 1760 г. до 1791 
г. българите най-напред се преселват в Бесарабия. Той свързва 
този период с началото на „непрекъснатото, повече или по-мал-
ко значително преселване на татари от Бесарабия в Турция”289. 
На свой ред Г. Писаревский свързва появата на българи с руско-
турската война от 1787−1791 г. Тогава, според него, по левия 
браг на Днестъра са били заселени 831 семейства на българи, но 
тъй като 51 от тях избягали в Молдовското княжество, всичките 
„съмнителни и склонни към бягство българи на брой 287 семей-
ства били прехвърлени на лявата страна на река Буг”290. От своя 
страна Замфир Арборе отбелязва, че „преминаващите Дунав 
българи, се установявали в Молдовското княжество, откъдето 
по-късно между 1789−1791 г. с разрешение на владетеля преми-
нали в Бесарабия”291. Румънският историк Щ. Чобану292 счита, 
че мнението за преселване на българи в Буджака през втората 
половина на XVIII в. въобще няма сериозна обосновка, тъй като 
преселниците не биха могли да живеят редом с ногайците, кои-
то са преди всичко мюсюлмани и съюзници на Османската дър-
жава, и че за първо проникване на българи между Прут и Днес-
тър може да се датира периодът 1806−1812 г., когато ногайците 
били евакуирани от Бесарабия293. 
288 Державин Н. Болгарскiя колонiи въ Россiи…, с. 10; Arbore A. Informaţiuni etno-
grafice şi mişcări de populaţiune în Basarabia sudică şi în Dobrodjea în veac.XVIII – XIX 
cu specială privire la coloniile din aceste regiuni. Cernăuţi, 1929, p. 10.
289 Клаус А. Цит. съч., с. 296.
290 Писаревский Г. Цит. съч., с. 338.
291 Arbоre Z. Basarabia în secolul XIX. Bucureşti, 1898, р. 101.
292 Щефан Чобану. Роден е на 24 ноември 1883 г. в село Талмаз, Бендерски 
уезд, Бесарабия, Руска империя. През 1905 г. в Кишинев завършва Мъжки ли-
цей № 1 и Нормално училище. От 1905 до 1907 г. работи като преподовател. 
През 1907−1911 г. е студент в секцията Славистика на Факултета по фило-
логия към Киевския университет. Специализира в Москва и Санкт-Петербург 
(1911−1912 г.). След това преподава руски език и литература в един от лицеите 
в гр. Житомир (1912−1914 г.). През 1917 г. отблизо се запознава с българите, 
тъй като учителства в Болград. Умира на 28 февруари 1950 г. в гр. Букурещ, 
Румъния (Ciobanu Şt. Basarabia: Populaţia, istoria, cultura. Chişinău, 1992, р. 
7-11; Popovschi V. Însemnări despre viaţa şi activitatea lui Ştefan Ciobanu. – Destin 
Românesc. Chişinău-Bucureşti, 1995, № 3, р. 80-85).
293 Ciobanu Ş. Basarabia. Populaţia, istoria, cultura. Chişinău, 1992, р. 35.



94 95 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

Струва си да отбележим, че в историческата наука има и 
опит за периодизация за масовите прониквания на българи в Бе-
сарабия през XVIII в. Така А. Скалковски294 дели процеса на 
294 Аполон Александрович Скалковски. Роден е на 1 януари 1808 г. в гр. Жито-
мир. Завършва Медицинския факултет на Московския университет. След това 
се преселва в Одеса. През 1828 г. е назначен за чиновник в канцеларията на 
губернатора на Бесарабия и Новорусия граф М. С. Воронцов. От 1841 г. работи 
както секретар, а от 1845 г. като директор на Статистическия комитет на Ново-
русийския край. Възглавява архива на Министерството на външните работи в 
Одеса. През 1835 г. започва да работи с архивите. Това му позволява да открие 
нови неща за историческото минало на този край. Един от фундаменталните 
трудове на Скалковски беспорно е „Болгарские колонии в Бессарабии и Ново-
российском крае” (СПб, 1848). С тази работа се полага начало на изследването 
на историята на бесарабските българи. Той ползва статистически данни, а също 
и информация, придобита от лични наблюдения и разпитвани информатори. 
Макар че върху някои от положенията на монографията може да се спори при 
привличане на архивни материали, все пак изцяло тя и сега не губи своята акту-
алност. През 50-е г. на XIX в. Скалковски постепенно изчезва от историческата 
арена, което се дължи на неговия конфликт с Н. Мурзакевич − секретар на Оде-
ското общество по история и античност, започващо да играе важна роля в ис-
торическата наука в Новорусийския регион (Şarov I. Цит. съч., р. 118). Аполон 
Скалковски умира в Одеса на 2 декември 1898 г. Българската изследователка 
Е. Дроснева очертава значимоста на личността на А. Скалковски за българи-
те, която произтича от „мястото и ролята му в изследванията за българите в 
Бесарабия и Новорусийския край, а също така и от непроучените му връзки с 
Васил Априлов и Одеския окръг българи, а и с българите изобщо” (Дроснева 
Е. Аполон Александрович Скалковски…, с. 101-113;). Още съвременникът на 
А. Скалковски, А Мурзакевич справедливо го назовава − „Новорусийския Ка-
рамзин”, а значимоста на неговите работи е сравнена с откриването на Америка 
от Колумб (Мурзакевич А. А. А. Скальковский – ЗОИИД. Т. XXII. Одесса, 
1900, c. 29). Обаче молдовският историк Игор Шаров счита, че дейността на 
Скалковски е надценена и това се дължи на факта, че през 30-е г.г. на XIX в. 
се е образувал вакум в изследванията за историята на Новорусия и най-вече в 
проучването миналото на Бесарабия. По мнение на И. Шаров трябва да бъде 
определена една граница между Скалковски-историк и Скалковски-статистик. 
Според него, второто доминира над първото, защото материалите по статистика 
на Бесарабия имат голяма ценност, а също така и защото Скалковски не е имал 
историческо образование и неговите проучвания в тази области „имат случаен 
и несистематичен характер”. В същото време молдовският историк признава 
заслугата на руския изследвател в проучване на архивите от различните градове 

преселване на два етапа, които съвпадат с периодите на воде-
не на руско-турските войни от 1769−1774 г. и 1787−1791 г.295 
Българският изследовател Й. Титоров се съгласява с данните на 
А. Скалковски, пресмятайки само, че вторият период завърш-
ва година по-късно, т.е. през 1792 г., а също като добавя и още 
един, трети период на преселване, отнасящ се до 1792−1804 г. 
Последният етап той нарича: „кърджалийски времена”, т.е. пе-
риод, когато в българските земи своеволничели разбойнически-
те банди на местните феодални владетели296. Изследователят 
С. Бернщайн свързва преселванията със събития от руската 
история от втората половина на XVIII века. Първият етап се 
отнася към 1752−1754 г. Вторият и третият етап се свързва с 
руско-турските войни от 1768−1774 г. и 1787−1791 г.297 Инте-
рес буди и предложеният подход от А. Шабашов. Признавайки 
наличието на двата етапа, предложени по-горе от С. Бернщайн, 
авторът си поставя за задача да определи «имало ли е през този 
период две или е имало само едно значително, както е имало 
и друго „немасово” преселване». Основавайки се на наличните 
свидетелства, той определя, че макар те да имат разпокъсан и 
опосредстван характер, все пак процесите говорят в полза на 
това, че са две, повече или по-малко значителни, повече или по-
малко съпоставими преселвания. Основавайки се на тези източ-
ници, авторът предлага да се премести горната рамка за първия 
етап на преселването към 1770 г., тъй като тогава е станала обса-
дата на Бендерската крепост и преминаването на част от ногай-
ците към руско поданство298. Руският изследовател Н. Лашков 
посочва пряката връзка на руско-турските войни от втората по-
ловина на XVIII − първата третина на XIX в. с преселването на 
българите в Бесарабия. По негови изчисления се наблюдават три 

на Новорусия (Şarov I. Цит. съч., р. 83-88).
295 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, р. 12.
296 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 14.
297 Бернштейн С. Основные этапы переселения болгар…, с. 47-48.
298 Шабашов А. К вопросу о переселении болгар и гагаузов в Российскую им-
перию и Бессарабию. – В: България: метрополия и диаспора. Сборник по слу-
чай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 2013, с. 109, 111.
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масови преселвания: след руско-турската война от 1787–1791 
г., по време на войната от 1806−1812 г. и през 1830−1834 г.299 
Няколко етапа на преселванията обособява и Г. Мунтяну-Мур-
гоч. Тях той дели на три незначителни 1769−1770, 1789−1792, 
1806−1812 г. и едно най-масово след 1828 г.300 На свой ред Щ. 
Чобану пряко свързва миграционните вълни с руско-турските 
войни от 1768−1774, 1787−1791, 1806−1812 и 1828−1829 г.301 
От своя страна пък Ал. Арборе предлага периодизация, обосо-
бяваща три големи вълни: 1769−1791, 1801−1812, 1828−1829 
г.302 Д. Минчев, позовавайки се на източници, привежда своя 
периодизация, обхващаща периодите: 1752−1754, 1769−1774, 
1787−1792, 1792−1804, 1806−1812, 1828−1829 г.303 Друг румън-
ски общественик Г. Брътиану разделя колонизацията на Буджака 
на две масивни вълни: 1787−1791 и 1806−1812 г.304 По-детайлна 
периодизация прави В. Дякович, който предлага осем периода 
на изселванията: I-ви период до 1769 г., II-ри – 1769−1774 г. III-
и – 1787−1791 г., IV-и – 1792−1806 (кърджалийски години), V-и 
– 1806−1812 г., VI-и – 1828−1829 г., VII-и – 1853−1856 и VIII-и 
– след 1856 г.305 

И. Киртоага свързва основните етапи на преселението на бъл-
гарите с определени дати. Той отбелязва седем етапа на пресел-
ване: първият етап обхваща края на ХІV и целия ХV в.; вторият 
– началото на 1484 г. и първите години след Яшкия мирен договор 
(1791/1792 г.); третият етап е свързан с вътрешните междуособици 
в Османската империя в края на ХVІІІ в.; четвъртият етап започва 
своето начало през 1809 г., а петият – през 1811 г.; шестият етап се 
свързва с 1812 г., когато след присъединяването на Бесарабия към 
Русия тук прониква по-голяма вълна от преселници, последният 

299 Лашков Н. Бессарабия. К столетию присоединения к России. 1812−1912 гг. Гео-
графический и историко-статистический обзор состояния края. Кишинев, 1912, с. 58.
300 Munteanu–Мurgoci G. Цит. съч., р. 20.
301 Ciobanu Ş. Basarabia…, р. 34.
302 Arbore A. Цит. съч., р. 20-21.
303 Mincev D. Цит. съч., р. 9.
304 Brătianu Gh. La Bessarabie. Droits nationaux et historiques. Bucarest, 1943, р. 75.
305 Дякович В. Цит. съч., с. 78-85.

етап датира 1830–1831 г.306 За процеса на заселване на земите и ус-
вояване на новите територии изследователката Е. Белова обособя-
ва четири големи етапа: Първият етап е втората половина на XVIII 
в. – период на единични преселвания на българи; Вторият – 1800–
1827 – етап на три миграционни вълни, като в същото време за този 
етап не се посочват точни хронологически граници на преселвани-
ята. Третият етап се дели на два периода: първи 1828−1829 г., ко-
гато според авторката емиграцията е носила единичен характер; 
втори период, около 1829−1830 г., когато е масовата миграция на 
българско население от България към Русия и Дунавските княже-
ства. Третият етап включва 1831−1834 г., когато има и реемигра-
ция на българи, вследствие на това, че малоимотни българи не са 
се стремели да се задържат на новите места. Четвъртият eтап се 
свързва с политическата обстановка през 50-те–60-те г. на XIX в. 
в Югоизточна Европа307.

Изследователите имат разногласия за данните, отразяващи 
общото количество на българите в Бесарабия и Новорусийския 
край до началото на XIX в. Така А. Скалковски твърди, че т. нар. 
„старые болгары” („старите българи”), т.е. онези които са живе-
ели в Бесарабия във времето 1769−1791 г., били до 2000 души от 
двата пола308. Молдовските българисти И. Грек и Н. Червенков 
отбелязват само, че до руско-турската война от 1806−1812 г. тук 
са живеели 8 000 отвъддунавски преселници309. На свой ред А. 
Шабашов, отчитайки „Ведомости о числе семейств задунайских 
переселенцев 1818 г.”, стига до извода, че „старите българи” са 
наброявали 2 294 семейства или 11 080 човека310. Относно об-
щата численост на българските преселници в пределите на Ру-
ската империя също няма точни данни. Така например В. Кабу-
зан, обосновавайки се с архивни данни, стига до заключение, 
че към 1761 г. в Новосърбия са живеели всичко 6305 души от 

306 Сhirtoagă I. Etapele aşezării unor grupuri…, р. 91.
307 Белова Е. Цит. съч., с. 222-224.
308 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи..., с. 4-5.
309 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 12-13.
310 Шабашов А. К вопросу о переселении болгар…, с. 108-109.
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двата пола311. В. Синица твърди, че към 1764 г. максималният 
брой на славяно-сръбските заселници не надвишавал 10 хиляди 
човека. В същото време, според него, общият брой заселници в 
Новосърбия и Славяносърбия стигал до 25 хил., „предимно от 
Османската империя и австрийските владения”312. Както личи, 
авторите не отделят от тази обща маса българите. По-точен е В. 
Милчев, определящ че към 1770 г. в басейна на р. Синюха (при-
ток в басейна на Южен Буг) са живеели около 4 000 българи313. 
В друга статия същият автор твърди, че в действителност об-
щото количество на българите било по-голямо. За установяване 
на тяхната численост той предлага да се проведе анализ по ан-
тропонимика на имената, фамилиите, прякорите, етнонимите на 
изселниците, които са отбелязани в официалните документи. Но 
и в този случай изследователят признава, че съществува опас-
ност от погрешна трактовка на данните314. Г. Казанджиев твърди, 
че само през периода 1768–1774 г. над 160 000 българи, а през 
1790 г. още 360 000 „напускат страната си и прецапват Дунава 
в направление Влахия, Молдова и Украйна (Бесарабия)”315. От 
своя страна Ст. Дойнов, опирайки се на източници, твърди, че 
към началото на руско-турската война от 1806−1812 г. в целия 
Новорусийски край са живеели не по-малко от 17 000−18 000 
българи316. 

На свой ред цитираният вече молдовски историк И. Киртоага, 
описвайки Буджака, твърди че в много селища, където живеели бъл-
гарски преселници, са се заселвали и румънски имигранти. Според 
него последните до 1806 г. уж съставлявали 82% от общия състав на 
311 Кабузан В. Заселение Новороссии…, с. 54.
312 Синица В. Цит. съч., с. 16.
313 Мiльчев В. Болгарськi переселенцi на землях запорозьких казакiв 
пид час росiйсько-турецької вiйны 1768−1774 рокiв: миж антипатiею та 
комплiментарнiстю. − БСП. Изследвания и материали. Том девети. 2006, с. 84.
314 Мiльчев В. Проблема ідентифікації болгар у загальнобалканській імміграційній 
хвилі до Південної України у XVIII ст. – В: Південна Україна: проблеми історичних 
досліджень. Збірник наукових праць. Частина І. Миколаїв, 1998, с. 140-144. 
315 Казанджиев Г. Цит. съч., с. 69. 
316 Дойнов С. Преселнически движения…, с. 299-301; Същият. Българите в 
Украйна и Молдова…, с. 65.

имигрантите317. Освен това в някои колонии той бил разкрил и „ко-
ренни румъни”. В много отношения неговите статистически показа-
тели се свеждат до предположения, например в тезата, че в „такова 
селище, биха могли да живеят само румъни” или „не изключвам, че 
сред „старите колонисти” биха могли да бъдат и коренни румънци”318. 
По въпроса за устройването на българите в такива бесарабски градо-
ве като Кишинев и Измаил, И. Дундаров и В. Пелин представят на 
читателя публикувани архивни документи от Националния архив на 
Република Молдова. Тези източници имат характер на господарски 
грамоти, даващи разрешение на българите да отсядат в градовете. С 
тяхната помощ може да се установи количественият състав на пре-
селниците от този период. Те отразяват също и заинтересуваността 
на администрацията на Молдовското княжество от привличането на 
български търговци именно в градовете319. 

В историографията се чувства липсата на подробно изуча-
ване състава на изселниците от този период. В дадения контекст 
можем да отбележим, че в началото на 90-те г. на ХХ в. Бълга-
рия повдига въпроса за историята на българската аристокрация. 
Признава се, че след завоюването от Османската империя, го-
ляма част от съпротивляващите се били унищожени от заево-
вателите, друга, оцеляла част,  била принудена да се пресели 
в съседни страни, а трета част – бива потурчена. Интересно 
е, че някои изследователи, като например родоизследователят 
Свилен Протич, предлага в съвременна България да се върнат 
благородническите звания на тези хора, които се явяват наслед-
ници на аристократични семейства, а също и на представите-
ли на известни родове на българското общество – строители на 
третата българска държава320. Опонира му Ангел Андреевски, 
който предлага държавата да не се занимава с раздаване на тит-
317 Chirtoagă I., V. Chirtoagă. Evoluţia etnodemografică a populaţiei Basarabiei de Sud 
în primele decenii ale sec. al. XIX-lea. − Tyragetia. Anuar IX. Chişinău, 2000, p. 229.
318 Сhiroagă I. Din istoria Moldovei de Sud-Est: Până în anii ’30 ai sec. al XIX-lea. 
Chişinău, 1999, р. 154, 167.
319 Дундаров И., В. Пелин. Цит. съч., 148 с.
320 Протич С. Имало ли е българска аристокрация. – Родознание. София, 1993, 
№ 2, с. 12-19.
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ли, а да изследва „… как и къде е изчезнала или се е запазила 
българската аристокрация и какво е направила за опазването на 
българщината за да оцелеем като народ”321. Ние от своя стра-
на ще отбележим, че в тази насока изследвания са се правили 
и ще се правят. Разбира се, те се ограничават с някои единични 
(не монографични) изследвания за положението на българските 
дворяни от Дунавските княжества, Бесарабия и в Русия. В много 
случаи става ясно, че българската емиграция в посочените стра-
ни според верноподаническата си служба, получава аристокра-
тични титли. Първи крачки по специалното изучаване на българ-
ско дворянско (болярско) съсловие са направени още в 40-те г. 
на XX в. от молдовския историк и генеалог Г. Безвикони322. В ре-
зултат на продължителна работа във фондовете на кишиневския 
архив, той издава двутомен сборник от документи под заглавие 
„Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Documente”323 („Мол-
довското болярство между Прут и Днестър. Документи”). Сред 
болярските родове, живеещи в Бесарабия, се отделят такива 
представители с български произход като: Главче, Константино-
ви, Дончеви324. Има и някои недостатъци в тези публикации, като 
например този, че авторът дели фамилията Дончев, на два клона: 
един български, а втори – „с румънски, сръбско-гръцки произ-
ход”. Представителят на последния клон е известният учител по 

321 Андреевски А. Как и къде е изчезнала българската аристокрация. – 
Родознание. София, 1993, № 3, с. 40.
322 Георге Безвикони. Роден е на 14 април 1910 г. в гр. Житомир, Руска империя. 
През 1938 г. е в Букурещ като сътрудник на Института по световна история. Едно-
временно с това става външен сътрудник към Института по история „Н. Йорга” и 
Института за румъно-съветски изследвания при Румънската академия на науките. 
В периода от 1933 до 1940 г. по негова инициатива и на редакцията се издава спи-
сание „Din trecutul nostru” („От нашето минало”). По страниците на списанието се 
публикуват основно статии за миналото на Бесарабия. Умира на 30 април 1966 в 
Букурещ, Румыния. 
323 Bezviconi Gh. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Documente. Bucureşti, 
vol. I. 1940, Vol II. 1943. 
324 Пак там, Vol II, р. 39, 86, 106.

молдовски (румънски) език Иоан Дончев (1818/1821325−1885)326. 
Ще си позволим да не се съгласим с твърдението на румънския 
историк и смятаме, че вторият клон Дончеви също има българ-
ски произход. Затова свидетелстват редица архивни документи. 
Така например Иоан Дончев е бил „непрекъснат член” на Киши-
невското българско общество (дружество) за разпространяване 
на грамотност и образование между българите. Затова свиде-
телства сертификат, даден му от това общество на 16 декември 
1871 г.327 Интересно е, че българският произход на И. Дончев 
се признава и от някои молдовски изследователи. Така, Юрие 
Колесник в една от своите енциклопедии отбелязва сръбско-ру-
мънския произход на Дончев, а в самото заглавие на материала 
той отбелязва: „Un bulgar care a scris primele manuale româneşti” 
(„Българин, който е написал първи румънски учебници)328. 

Искра Луканова е показала как чипровските българи (бежа-
нци след поражението на въстанието през 1866 г.) в Трансилва-
325 Относно годината, в която е роден И. Дончев в историографията има разми-
наване. Мнозинството от историците, съобразявайки се със църковния доку-
мент за смъртта на Дончев, който отбелязва, че той тогава е бил на 64 години, 
смятат, че той по-скоро се е родил през 1821 г. (Ciobanu Şt. Сultura românească 
în Basarabia sub stăpânirea rusă. Chişinău, 1923, р. 123). В същото време молдов-
ският историк Д. Поштаренку твърди, че смъртният акт не може да бъде обек-
тивен документ, тъй като по-вероятно затова на колко години е бил мъртвият 
съобщават на свещеника роднините на Дончев, които не винаги са могли да 
знаят точната рождена дата. Анализирайки статистически документи на Киши-
невското кметство, той стига до извод, че към момента на преброяване на насе-
лението през 1824 г. Дончеве бил на 6 години; по тази причина – смята авторът, 
най-вероятно Дончев е роден през 1818 г. (Poştarencu D. Precizări şi completări 
la biografiile unor personalităţi basarabene, – Cugetul. Chişinău, 2002, № 1, p. 67).
326 Иоан Дончев е известен с това, че през 1865 г. в Кишиневската печатница 
на българина Аким Попов издава два учебника по граматика на румънски език 
за начални и гимназиални училища под заглавия „Cursulu primitivu de limba 
română” („Начален курс по румънски език”), а също и „Abecedă română pentru 
şcolile elimentare” („Румънски буквар за обикновените училища”). Учебниците 
са първите румънски книги по граматика, написани с латински букви в Бесара-
бия (Ciobanu Şt. Сultura românească…, р. 124-126).
327 НАРМ. Ф. 16, оп. 2, д. 6, л. 25.
328 Colesnic I. Un bulgar care a scris primele manuale româneşti. – В: Chişinăul şi 
Chişinăuenii. Chişinău, 2012, p. 270.
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ния, Олтения и Банат са получавали от австрийския император-
ски двор благороднически звания329. За верна и предана служба в 
периода на австро-турските войни в края на ХVІІ – началото на 
ХVІІІ в. благороднически звания са получили семействата на Ге-
оргий Бабич, Михаил Прентич, Матий Франкович, Никола Коро-
лайн, Антон Пешин, Георги Джоджин, Филип Станиславов и др.

Българският историк Пламен Павлов, на основата на мол-
довски грамоти от XV в., описва рода на Стоян Прочелник, слу-
жил при молдовския владетелски двор и членувал и в Госпо-
дарския съвет330. Напрaвена е връзка с българското етническо 
присъствие в Молдова през XIII−XV в. и политическата власт 
на България в региона. Лансира се идея, че „прочелникът” (уп-
равител на гранична крепост) Стоян вероятно е потомък на 
местен български болярски род. Относно българите, представи-
тели на висшето съсловие през XVIII в., интересни документи 
обнародва и молдовският историк Сержиу Бакалов. От него в 
частност е определено, че сред преселниците през интересува-
щия ни период са се намирали и представители на заможната 
класа, които в Бесарабия станали едри собственици на земя и 
дворяни. В посочения контекст интерес представлява неговата 
статия за българския род Главче, представители на който през 
80те–90-те г. на XVIII в. са се преселили в Молдовското княже-
ство, а след това преминали в Бесарабия. Върху основата на ар-
хивни данни се отразява процесът как от обикновени търговци 
те стават молдовски боери, а след това и бесарабски дворяни331. 
От своя страна, Владимир Милчев чрез примера с македонския 
българин Николай Величков разказва как представители от пре-
селническите среди в края на ХVІІІ в. за служба във военното 
поприще получават дворянски титли и земи в южните предели 
329 Луканова И. Емигрантски фамилии от Чипровско, удостоени с благородни-
чески титли и звания от австрийския императорски двор през първата половина 
на XVIII век. – Българите в Банат. Кн. 1, [б.г.], с. 16-17.
330 Павлов Пл. Родът на Стоян Прочелник – стар български болярски род в 
Молдова през XIV−XV вв. − БСП. Том трети. Велико Търново, 1994, с. 107-112.
331 Бакалов С. Главче: молдавский боярский и бессарабский дворянский род 
болгарского происхождения. – В: Бесарабските българи: история, култура и 
език. Кишинев, 2014, с. 81-94.

на Русийската империя332. Разбираме, че повече от половината 
си живот Величков е бил свързан със Сръбски хусарски полк, с 
който той е участвал в руско-турската война 1768–1774 г., участ-
вал е в известната битка при Кагул. А от 1776 г. до 1783 г. е бил 
земски комисар в Българския полк.

Съществуват определени пропуски и в историята на пър-
вите селища на отвъддунавските преселници в Буджака. На-
личните краеведски публикации по историята на села като 
Авдарма, Конгаз, Гайдар, а също и на гр. Вулканещ, изобил-
стват осезаеми грешки по въпроса за датировката в основа-
ването на тези населени места, както е и по въпроса за пра-
родината на преселниците. Така например в разработка за ис-
торията на с. Гайдар П. Чебаторь, доверявайки се на „Списки 
задунайских переселенцев в Бессарабии 1818”, за които стана 
реч по-горе, погрешно смята, че селото е било заселено след 
руско-турската война от 1787−1791 г.333 В такъв контекст е на-
писана работата и по историята на село Конгаз. Авторите, ма-
кар и да приемат за основа официално установената 1811 г. като 
дата на образуване на селото, все пак изразяват увереност, че то 
е възникнало „малко по-рано”334. В периодизацията по основа-
ването на гр. Вулкънещ, С. Булгар достига до 1732 г., посочвай-
ки някакъв списък, от който може да се узнаят фамилии и имена 
на жители на Вулкънещ от това време. Но после той съобщава, 
че населен пункт с това име бил зафиксиран в 1605 г.335 Счита-
ме, че по-нататък краеведите са длъжни да прилагат по-широк 
спектър от архивни източници (описания от общественото уп-
равление, рапорти, разпити и др.), особено за случаи, които се 
отнасят до бягството на преселници от помешчически владения 
към държавни земи. Тези документи, както бе отбелязано по-го-
332 Мiльчев В. Нікола Вєлічков – представник дворянства болгарського по-
ходження на півдні України у XVIII столітті. − Записки науково-дослідної 
лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII−XIX 
століття. – Запоріжжя, 1999, вип. 4(5), с. 237-240.
333 Чеботарь П. Село Гайдар. Кишинев, 2012, c. 3.
334 Франгу Ф., Фуртунэ П., А. Фуртунэ. Конгаз. Кишинев, 2012, с. 13.
335 Булгар С. Страницы истории города Вулканешты. Часть первая. Кишинев, 
2010, с. 5.
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ре, широко представят на читателите Г. Къшлали и Л. Реулец336. 
Ще отбележим само, че процесът по датиране началото на села-
та, се оказва сложен. Историците подхождат различно към този 
въпрос. До началото на XIX в. нямаме официални дати за осно-
ваването на българските села, които биха били зафиксирани от 
молдовските документи. Наличната към конкретен момент да-
тировка е била представена по-късно от царски чиновници, на-
пример от А. Скалковски върху основата на лични наблюдения 
и общуване със стари жители337. Това на свой ред говори за не-
обходимостта от критичен подход към наличната информация.

Почти неизучен е и въпросът по определянето на изходните 
пунктове на преселниците от българските земи. В историогра-
фията са предприети неудачни опити за работа в тази насока, 
като се сочат изходните села без посочване на архивен документ, 
откъдето са взети тези данни338. От историците и краеведите не 
се отчитат също и издадените в България книги по история на 
селата, в които може да се намерят достатъчно данни за пресел-
вания именно през интересуващия ни период339. В качеството на 
основен източник могат също да служат публикувани документи 
от И. Дундаров, В. Пелин, Г. Къшлали и Л. Реулец. В тези източ-
ници се излага информация за някои населени пунктове в Бълга-
рия, откъдето са се преселили част от изселниците340. Чрез ана-
лиз на някои български фамилии, срещани в архивните списъци 
(ревизски сказки, метрически книги), би могло да се установят 
също местата, откъдето тези фамилии са дошли. Например в ня-
кои случаи срещаме фамилии, съзвучни с родния град или село 
на преселника, например Гено Едернели, което означава вероят-
но, че Гено произхожда от гр. Адрианопол (Одрин) или еднои-
менния окръг и т.н.
336 Кышлалы Г., Л. Реулец. Архивные источники…, с. 141-154.
337 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 25-28.
338 Енциклопедия „България”. Том 5. София, 1986, с. 445-449; Чеботарь П. Цит. съч., с. 3.
339 Начов Н. Цит. съч.; Златев Л., И. Димитров. Етно-демографско развитие на 
Русе и Русенско през османското иго (XV−XIX в.). − ИПр. София, 1986, кн. 10, 
с. 58-68; История на град Ямбол. Съст. Ж. Атанасов. София, 1976. 541 с.
340 Дундаров И., В. Пелин. Цит. съч.; Кышлалы Г., Л. Реулец. Архивные 
источники…, с. 141-154.

В историографията сравнително слабо е изучен въпросът 
за българските етнографски групи, които са оформили назва-
нието „заддунавски преселници”. Един от първите, който е от-
белязал това явление бил акад. П. Кеппен341, който пояснява, че 
в българските колонии са се заселили българи, влахи или мол-
довци, малоруси, арнаути, гърци, български цигани, а също 
така и български етнографски групи, като „шопи”, „калихери”, 
„туканци”, „беженари”, „черни българи”, „камермери”, „арна-
ути”, „македонци” и „гагаузи”342. Според него, българите са 
най-разпространеният етнос в колониите. По-късно тази теза 
напълно се поддържа от попечителя на заддунавските пресел-
ници И. С. Иванов343. Гагаузите той наричал с термина „бълга-
ри-гагаузи”, които макар и да разговарят на турски език все пак 
341 Пьотр Иванович Кьопен. Роден е на 19 февруари 1793 г. в гр. Харков в немско 
семейство. От 1809 г. е редовен студент в Нравствено-политическия (юридиче-
ския) факултет на местния университет. През 1814 г. получава степен магистър 
по право. По предположение на българската изследователка Е. Дроснева именно 
в университета младият Кьопен започва да се интересува от славянската про-
блематика. Това става възможно, тъй като неговото семейство е било в друже-
ски връзки с основателя на университета българина Василий Назарович Кара-
зин. След завършване на университета Пьотр Кьопен заминава в Петербург. Там 
става и служител в Департамента на пощите. Това му позволява през 1819 г. да 
извърши пътешествие из Русия, а в периода декември 1821 − април 1824 г., и из 
други славянски земи. В този период той за първи път се запознава с българи-
те. Доста значима е дейността на Кьопен в етнографската научна област. През 
1837 г., той е избран за академик по статистика. През 1848 г. той пристъпва към 
подготовка на важния си труд „За преброяванията на населението в Русия”, но 
изданието бива спряно поради възгледите на автора против крепостничеството. 
Все пак, през 1889 г. този труд вижда бял свят. Благодарение на него през 1852 г. 
се издава трудът „За етнографската карта на Русия”, а девет години по късно, 
през 1861 г. − „Хронологически показалец за историята на чуждестранците в 
Русия” (Дроснева Е. Пьотр Иванович Кьопен…, с. 79-81). През 1854 г. в списа-
ние „Журнал Министерства Государственных имуществ” П. Кепен публикува 
специална статия, посветена на бесарабските българи „Болгары в Бессарабии”. 
Авторът като първоизточник ползва основно труда на своя съвременик А. Скал-
ковски „Българските колонии в Бесарабия и Новорусийския край” (Одеса, 1848). 
Пьотр Кьопен умира в Таврическа губерния на 23 май 1864 г. 
342 Кеппен П. И. Хронологическiй указатель матерiаловъ для исторiи инород-
цевъ Европейской Россiи. VI. СПб., 1861, с. 118-119.
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343 Иван Степанович Иванов (Иван Цанев Калянджиев). Роден е в българския гр. 
Лясковец през 1828 г. През 1846−1847 г. учи в гр. Свищов. През 1854 г. завършва 
Историко-филологическия факултет на Киевския университет „Cв. Владимир”. 
От 14 април 1855 г. служи като чиновник в Попечителния комитет. От 14 август 
1858 г. до 6 юли 1865 г. изпълнява длъжността управляващ, а от 7 юли 1865 г. до 12 
ноември 1866 г. е и титулярен управляющий болгарскими переселенцами в руска-
та част на Бесарабия (Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 211). В спомените 
на колонистите И. С. Иванов е един добросъвестен попечител. С негови усилия 
в колониите отново започват да се откриват народни училища, гимназии. Благо-
дарение на негово ходатайство през 1888 г. в Комрат се открива реално училище. 
През 1866 г. го назначават в Кишинев на длъжност уезден изправник. Но и тук той 
не напуска работата в полза на културното развитие на своя народ. През 1871 г. 
основава и става първи председател на Кишиневското българско дружество за 
разпространение на грамотност и образование между българите (Дружество-
то получава височайше разрешение за откриване на 8 януари, а на 1 май с.г. се 
провежда и тържественото откриване) (ПСпБКД. Браила, 1871, г. I, кн. 4, с. 126-
127). Радетел е за освобождението на балканските народи от османски гнет. По 
време на босненско-херцеговинското въстание от 1875−1876 г. събира помощи за 
въстаниците, а също и запознава руската общественост със събитията. По време 
на Сръбско-турската война от 1876 г. формира отряд от доброволци в Кишинев 
и ги изпраща на фронта. В началото на руско-турската война от 1877−1878 г. той 
помага да се формира и Българското опълчение. В същото време работи и във 
Временното руско гражданско управление на България. След освобождението на 
родината си заема различни длъжности: вицегубернатор на Пловдивска област, 
губернатор на Сливенска, а после – и на Русенска област. През 1884 г. става поче-
тен член на Българско книжовно дружество. Винаги е радел за българо-руската 
дружба, И. Иванов през 1891 г. отбелязва, че независимо от някои естествени и 
временни „недоразумения” между Русия и България (като има предвид кризата 
в отношенията между България и Русия в края на 80-те г.г. на XIX в., свързана с 
борбата между Великите сили за сфери на влияние в „съединена” България) „във 
всеки случай българският народ е запазил и всецяло ще запази вовеки вековните 
чувства на дълбока признателност за толкоз великото благодеяние – освобожде-
нието…” (Българска сбирка. София, 1897, год. 4, кн. 4, с. 442). След завършване 
дейността на Временното руско управления в България, като руски поданик Иван 
Иванов св връща в Кишинев, където умира през 1902 г. От творческото наслед-
ство на българския общественик до нас са стигнали различни статии, описващи 
историческото минало на българския народ, неговото културно и обществено 
развитие. Те са обединени в сборник и са издадени в Кишинев през 1896 г. под 
заглавие „Cборник статей И. С. Иванова о некоторых выдающихся событиях в 
современной жизни болгар. 1. Болгары Русские, 2. Болгары княжеские” (1896 г.). 

„..за природния свой език, смятат българския”344. Заедно с това, 
той правилно отбелязва, че този въпрос засега трудно може да 
се обясни. 

И. Мешчерюк почти във всички свои публикации, винаги 
поставя гагаузите редом до българите, не намалявайки тяхната 
значима численост в състава от средите на заддунавските пре-
селници. В същото време той е бил склонен да смята, че ос-
новната част гагаузи са били потурчени българи, „с които са се 
сляло част от турскоезично население, намиращо се в Добруджа 
през ХІІІ–ХІV в.”345. Забележително е изказването на този съ-
ветски българист при обсъждането на глава от дисертацията му 
в Института по славяноведение през февруари 1951 г. „Ако га-
гаузите говорят на турски език, това не значи, че ние сме длъж-
ни да ги смятаме за турци”346. Ненавлизайки в проблемите на 
етногенезиса на гагаузите, тъй като това не е тема на нашето 
изследване, ще отбележим само, че от миналото до днес на про-
блемите на идентифициране на гагаузкия компонент в общата 
маса имигранти са посветили свои проучвания В. Мошков, Н. 
Чакир, И. Анцупов, Г. Топузлу, О. Радова-Каранастас, Н. Гу-
богло и др.347 Според нас, този въпрос трябва детайлно да се 
344 Иванов И. Краткий очерк болгарских колоний в Бессарабии. – В: 3аписки 
Бессарабского областного статистического комитета. Т. 1. Кишинев, с. 46.
345 Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар Бессарабии 
в 1812−1820 гг. Кишинев, 1957, с. 112.
346 АТГУ „Гр. Цамблак”. Ф. „И. Грек”, д. 7, л. 2.
347 Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда. Этнографические очерки и ма-
териалы. − ЭО. Москва, 1900, № 1, с. 1-34; 1900, № 2, с. 44-48; 1901, № 2, с. 
1-44; 1901, № 4, с. 1-80; 1902, № 3, с. 1-63; 1902, № 4, с. 1-91.; Ciachir M. Istoria 
găgăuzilor din Basarabia, Chişinău, 1933. 40 p; Топузлу Г. Н., И. А. Анцупов. 
Очерки истории гагаузов в XIX веке. Комрат, 1993. 117 с.; Каранастас-Радова 
О. К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке 
(конец XVIII – первая четверть XIX вв.). Кишинев-Комрат, 2001; Ярмоленко 
М. Расселение и обустройство гагаузов в Бессарабии (XIX − нач. ХХ ст.). Дисс. 
канд. ист. наук. Львов, 2002. 227 с.; Дарадур Н. А. Ретроспектива и эволюция 
семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы XIX – начала XX вв. в контексте 
демографических тенденций современности. Кишинев, 2010. 154 с. Кратка 
историография по вопроса за историята и културата на гагаузите в Бесарабия 
представя молдовският историк Анатол Петренку. Той обръща основно внима-
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проучи, авторите не трябва да използват субективни методи, на-
пример при разделянето на гагаузите от българите те използват 
антропонимически названия, свеждащи се до турското звучение 
на имена и фамилии или съвременния етнически облик на гага-
узките села в Буджака.

На съвремения етап, по относителното разселение в Беса-
рабия на етнографската група туканци, съществуват предвари-
телни изследвания. Един от първите, разгледали този въпрос 
е Г. Занетов, който отбелязва, че с термина туканец гагаузите 
назовават българите, себе си гагаузите наричали българи. Той 
предполага, че този термин е проникнал от българските земи; 
така в гр. Варна, гагаузите се наричат по този начин − бълга-
ри348. Етнографът В. Мошков е смятал, че туканците са българ-
ски преселници, заселили се от Македония и Добруджа през 
1807–1812 г. Според него терминът произхожда от думата „тук” 
т.е. туземци, така ги наричали румелийските българи, заселили 
се през 1830 г.349 Съставителите на енциклопедията „Атлас на 
българските говори в СССР” отиват по-далеч и отбелязвавт, че 
по всяка вероятност с този термин се наричали преселниците 
от Северо-източна България, заселили се в Буджака през пери-
ода 1806–1812 г.350 Комплекно този въпрос разглежда Светлана 
Топалова. Тя стига до извода, че названието „туканец” в Беса-
рабия има четири значения: първото – то е било създадено в 
Бесарабия, за да се разграничат първите стари жители, които 
ние на някои работи от царския, съветския и постсъветския период (Petrencu 
A. Găgăuzii: Aspecte istoriografice ale istoriei şi culturii [teze]. B: Istoriografie şi 
politică în estul şi vestul spaţiului românesc. Chişinău-Oradea, 2009, p. 88-92). Сла-
бост на статията е това, че авторът посочва многобройните разработки само на 
румънски автори от междувоенния период (Ион Нистор, Щефан Чобану, Алек-
сандру Болдур, Юлиан Фрипту и др.), които, описвайки населението на про-
винцията, засягат и гагаузите. Подробен анализ на българската историография 
по гагаузката проблематика представя Нина Милиш-Титяк в работата: „Гага-
узите. Гагаузката проблематика в българската историография” София, 2001. 
348 Занетов Г. Български народни песни от с. Конгаз, Бесарабия. – СпБАН. Со-
фия, 1933, кн. XLV, с. 131.
349 Цит. по: Никифорцева С., В. Сърф. Цит. съч., с. 102.
350 Атлас болгарских говоров в СССР. Москва, 1958, с. 11.

се отличавали от новите, дошли в Бесарабия в резултат на ру-
ско-турската война през 1828–1829 г.; второ, това са български 
преселници от черноморското крайбрежие на България; трето 
– представители на туканската махала, първите жители на Бол-
град и четвърто – българин по произход351. Иван Грек не е съгла-
сен с твърдението, че терминът тукан значи тукашен, тъй като 
това означавало, че гагаузите, които са емигрирали в Бесарабия 
до 1812 г. заварили тук българи, докато, по мнение на историка, 
архивните данни показват, че български преселници се засел-
ват в Буджака по-късно352. Почти вички изследователи по тази 
тематика отбелязват, че е невъзможно да се посочи конкретно 
село откъдето са дошли туканците. Този проблем са се опит-
вали да разрешат В. Милчев, Ал. Пригарин и Ал. Ганчев. Ав-
торите са направили полеви изследвания в България с цел да 
установят отправните места на туканците. Първите резултати 
показали, че те са населявали региона „Сърнена Средна гора” 
в Южна България. Успели са да установят и отправните места, 
например група села от община Брезово, Старозагорска област 
и община Братя Даскалови, Пловдивска област. По мнение на 
всички горепосочени автори, тяхното преселение преди всичко 
следва да датираме през ранните периоди, т.е. до и в периода на 
руско-турската война 1806–1812 г.353

Гореизложеният материал показва, че за съжаление в из-
следваната от нас историография по интересуващия ни въпрос 
съществуват определени пропуски, които изискват по-нататъш-
но решаване. Така например все още е слабо изследвана про-
блематиката за появата и устройването на първите преселници 
351 Топалова С. За историята и езика на туканците в Бесарабия (с лингвистичен 
материал от Болградско). – БСП. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 392-393.
352 Грек И. Антропонимия…, с. 325.
353 Ганчев А. Болгары. – В: Буджак: историко-этнограпфические очерки на-
родов юго-западных районов Одесшины. Одесса, 2014, с. 215; Ганчев О., 
Мiльчев О., О. Прігарін. «Туканци»: питання формування однієї субетнічної 
групи болгар України. – В: З любов’ю до народів: ювілейний збірник на поша-
ну члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка з нагоди 
80-річчя від дня народження. Київ, 2013, с. 95-108.
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на територията на Бесарабия в указания хронологичен период. 
Досега не е установен общият брой, нито социалният състав на 
българските изселници в този период. Няма и единна периоди-
зация за преселническите вълни от българските земи в грани-
ците на Пруто-Днестровското междуречие. Почти не е изучен и 
въпросът за темповете на преселническото движение на бълга-
рите към Бесарабия. Не е установено откъде, от какви региони 
и населени места на българските земи тръгват преселниците, не 
са издирени и местата, през които са преминавали преселниците 
по пътя към Северното Причерноморие. Не е разкрито и съотно-
шението между свободната народна колонизация и официално 
позволеното и регулируемо от царските власти преселническо 
движение. Почти незасегната също е и проблематиката за рее-
миграцията на българите в пределите на Дунавските княжества. 
Най-накрая, непълно е разгледан и въпросът за взаимоотноше-
нията между българските преселници и молдовските помешчи-
ци. Всичко това изисква по-нататъшни по-подробни дирения с 
привличането на повече архивен материал. В тази посока могат 
да послужат архивни документи, които се пазят в Националния 
архив на Република Молдова. Най-важни сред тях са грамотите 
на молдовските владетели (господари) Константин Ипсилан-
ти, Михаил и Александър Суцу, а също и Александър Мурзи 
за 1793–1806 г. Този вид документи позволяват да се проследи 
въпросът за началния етап от преселванията на българите на се-
вер от Дунав, когато те самоволно отсядат в селища като Киши-
нев, Томарово (Рени) и околностите на крепости като Акерман и 
Измаил354. Грамотите свидетелствуват за икономическата заин-
тересуваност на молдовските власти от вътрешна колонизация, 
затова откъде е мигрирала основната маса българи (Пловдив, 
Панагюрище, Стара Загора и Казанлък). В молдовските грамоти 
от посочения период преселниците-българи често са ги запис-
вали като сърби355. На свой ред това обусловило неточността на 
354 НАРМ. Ф. 220, оп. 1, д. 1047-1049, 1051, 1055.
355 В историографията има следните интерпретации на тази грешка. Така Л. Че-
рович е уверен, че причина затова следва да се счита по-ранното проникване на 

сърби в Дунавските княжества, затова и румъните добре са познавали сърбите, 
които в резултат на две масови миграции през 1690 г. и 1737 г. проникват във Вла-
хия. Според него до XVIII в. най-много сърби биха могли да се намерят в такива 
историески области като Банат, Кришана и Ардял (Cerović L. Sârbii din România. 
Din evul mediu timpuriu până în zilele noaste. Timişoara, 2005, р. 22-23). От времето 
на двете масови миграции на сърбите, според мнението на Д. Гъмулеску, всички 
славяни, живеещи на Балканите, и онези, които са имигрирали във Влахия се 
определяли с етнонима „сърби” (Gămulescu D. Elemente de origine sârbocroată 
ale vocabularului dacoromân. Bucureşti, 1974, р.41). На свой ред изследователят 
Петре Константинеску-Яш смята, че статистиката, отразяваща преброяване на 
населението не е разграничавала българската реч, освен това българските и сръб-
ските национални костюми били почти еднакви (Constantinescu-Iaşi P. Emigraţia 
bulgară la nordul Dunării. – В: Constantinescu-Iaşi P. Studii istorice româno-bulgare. 
Bucureşti, 1956, р. 10). Има и друго обяснение за тази грешка, произтичаща от 
това, че при българите и сърбите говорът е близък и по тази причина било лесно 
да се сбъркат (Косев Д., Дикулеску В., В. Паскалева. За положението и сто-
панската дейност на българската емиграция във Влашко през XIX в. (До руско-
турската война 1877−1878 г.). – В: Българо-румънски връзки и отношения през 
вековете. Т. I (XII−XIX в.). София, 1968, с. 332). От друга страна, Д. Минчев 
доказва, че в началото на своето Възраждане българите са искали да направят 
„политическо побратимяване” със сърбите, тъй като при тях има „кръвна връзка 
и идентичен език”. Затова, по негово мнение българите в това свое желание дошли 
до някои случаи „сами да наричат себе си сърби”. Но това не значи, както подчерта-
ва Минчев, че „българите в Румъния имат сръбски произход” (Mincev D. România 
şi Renaşterea bulgară. Constanţa, 1936, p. 51). Лингвистът Иордан Йоргу поддър-
жа това мнение, но добавя, че при преселването на север от Дунав българите 
преднамерено са се назовавали сърби, руси и гърци тъй като именно тези народи 
първоначално са имали гарантираното право да образуват „слобозии” – свободни 
села, удостоявани с привилегии и освобождавани от редица налози в полза на 
държавата (Iorgu I. Toponimie românească. Bucureşti, 1963, р. 200, 263). Румън-
ският изследовател подчертава, че до появата на етнонима „сърби” румъните са 
наричали българите „шкеи” (schei), което било румънска форма на латинската 
дума sclavus, с която наричали всички славяни (Пак там, р. 266). И така, за до-
казателство, че на българите погрешно дават етнонима сърби служи румънската 
топонимия: макар много села да имат в наименованието си името Сърби (Sârbi), 
като например Сiocăneşti Sârbi, Băleni Sârbi, Sârbşor и т.н., в тях никога не са жи-
вели сърби, в същото време тук и днес продължават да живеят българи (Donat 
I. Câteva aspecte geografice ale toponimiei din Ţara Românească. – В: Fonetică şi 
Dialectologie. Bucureşti, 1962, № 4, р. 101-133). Има показателни примери, не-
съответстващи на названието на топонима с етническия състав на населението, 
което живее по тези места. Така например, румънските изследователи Мария Ту-
фяну и Стелиана Грасу в своите монографии за българското население от град 
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статистическите данни за количеството отвъддунавски пресел-
ници в пределите на двата бряга на реката Прут356.

Търговище, жудец (административна единица в Румъния) Димбовица, посочили, 
че в югоизточните части на града се намира така наречена „Сръбска махала”, 
където живеят „сърби”, както ги наричат местните жители. Авторите потвърж-
дават, че там от стари времена живеят българи. Те обясняват това с приликата на 
двата славянски езика. Така или иначе, при преселението на север от Дунав през 
1830 г. на границата с Влашко, „от страх затова, властите да не ги върнат назад, 
българите се обявили за сърби, защото те са били свободни хора (през 1829 г. Тур-
ция признала автономията на Сърбия – И.Д.)” (Grosu S. Bulgarii de la Târgovişte: 
File de monografie. Bucureşti, 2000, р. 9, 25-26; Tufeanu M. Cartierul bulgăresc al 
Târgoviştei. Târgovişte, 2006, p. 34). Иван Дундаров и Валентин Пелин отбелязват 
аналогичeска грешка, която се среща в молдовските официални документи. Те 
считат, че преди всичко, господарите на Молдовското княжество, намирайки се 
под сюзеренитета на Константинопол, вероятно, не са искали да имат с тях про-
блем по въпроса за приемането на бежанци от Османската империя – затова и ма-
совото преселническо население от българи се е записвало под друго етническо 
име (Дундаров И., В. Пелин. Цит. съч., с. 19). Този факт се потвърждава от Ст. 
Дойнов и Е. Белова, отбелязващи, че Портата  настоятелно молела господарите 
на Дунавските княжества да не приемат преселници от българските земи (Дой-
нов Ст. Българите в Украйна и Молдова..., с 60; Белова Е. Цит. съч., с. 77). В. 
Мучинов добавя, че Османската империя се опитвала да препятсва изтичането на 
данъкоплатежно българско население. По тази причина „Портата отправя некол-
кократни искания до молдовските власти за засилване на пограничния контрол 
с Русия и забрана на пропускането на български бежанци на руска територия” 
(Мучинов В. Миграционна политика на Османската империя в българските земи 
през XIX век. (до 1878 г.). София, 2013, с. 74).

Напълно противоположни на гореизложените мнения са размишленията, 
представени от молдовския историк Ион Киртога. Той смята, че вероятно с етно-
нима „сърбин” или „грък” се наричали аромъни (власи), имигриращи от Балкана. 
За пример той посочва данни за някой си австрийски сърбин, които се жени за 
девойка от Пуркари през 1771 г. Изследователят твърди че, преброяването на на-
селението, извършено през 1771–1773 г. и 1774 г., освен румънци в даденото село 
не отбелязва нито един сърбин (Сhirtoagă I. Etapele aşezării unor grupuri..., p. 89).
356 Duminica I. Aşezămintele domnitorilor Ţării Moldovei pentru imigranţii bulgari 
între anii 1790−1810. – В: Conferinţa ştiinţifică „Politici europene de cercetare şi 
inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi. Ştiinţe umanistice şi sociale”. Chişi-
nău, 2011, р. 26-27.

§ 2. ПРИЧИНИ И ХАРАКТЕР НА ПРЕСЕЛВАНЕТО ПО 
ВРЕМЕ НА РУСКО-ТУРСКАТАТА ВОЙНА 1806−1812 Г.

Емиграцията на българи към земите на север от Дунав е про-
дължителен процес, който протича през цялата епоха на турско-
то владичество по българските земи. И ако в мирно време той 
се изчерпва с отделни, единични случаи, то по време на войните 
придобива масов характер. Руско-турската война от 1806–1812 г. 
става един от ключовите моменти в емиграцията на българите към 
Руската империя. С тази война се свързва и първото масово пре-
селване на българи в Бесарабия, която по силата на следвоенния 
договор между Османската империя и Русия, подписан в Букурещ 
на 16 (28) май 1812 г., преминава в състава на Руската империя357. 

В историческата наука остават дискусионни различни аспе-
кти на въпроса за преселването на българите през първата по-
ловина на ХIХ в. Съществуват няколко противоречиви мнения. 
Според едно от тях, основен мотив за движението на българи-
те в търсене на мирен и спокоен живот е социалният фактор, и 
по-точно – феодалните междуособици в Османската империя. 
Това мнение се поддържа много често от дореволюционната ру-
ска историография. Така А. Скалковски, директор на статисти-
ческия комитет в Новорусийския край, свързва преселването с 
вътрешното положение в Османската империя. Първото масово 
преселване на българи през периода 1801–1812 г. той определя 
„като следствие на масовите грабежи, убийства и безчинства на 
кърджалийските банди на Кара Февзи и Пазвантоглу”. По тази 
причина „нещастните българи, които само в Одрински окръг са 
имали 360 села със 7 000 души, всички до един били готови да 
се преселят в Русия, стига само нашето правителство да поже-
лае да им разреши”358. Това становище се прокарва и от руския 
етнограф и офицер А. Зашчук359, който отбелязва, че българите, 
357 Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского 
министерства иностранных дел. Сер. 1. Т. VI (1811−1812 гг.). Москва, 1962, с. 
406-417.
358 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи..., 1848, с. 6.
359 Александър Иосифович Зашчук. Роден през 1828 г. След участието си в Крим-
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спасявайки се от преследвания и потискане от турците „са при-
нудени да се преселват в Молдова и Влашко”360. 

Разглеждайки причините за преселването на българи и при-
държайки се към традиционната позиция на царската власт, Ив. 
Ст. Иванов също твърди, че именно историческите обстоятел-
ства като непоносимото потискане от страна на турци и фанари-
оти, принудили българите да търсят убежище извън своята ро-
дина. Авторът посочва, че отвъддунавските преселници дълго 
са се скитали по Бесарабия, бездомни и в неизвестност, докато 
тя най-сетне не е била присъединена към Русия361. 

В своята монография Тома Васильов показва как гр. Тетевен 
опустява и жителите му са принудени да се спасяват във Влаш-
ко от грабежите и насилията на турските разбойници362. Това се 
потвърждава от чешкия учен Константин Иречек363, отбелязващ, 
ската война е преведен в Полтава, където по задача на Генералния щаб подготвя 
статистическо описание на Полтавска губерния. През 1859 г. продължава служ-
бата си вече в Кишинев. Тук получава възможност за свободно придвижване из 
Бесарабия и за събиране на необходимия материал. По негова инициатива се 
подготвени разработки като „Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Военное обозрение Бессарабской 
области” (СПб, 1862), „Материалы для военной географии и военной статис-
тики России, собранные офицерами Генерального штаба. Военное обозрение 
Бессарабской области” (СПб, 1863). За сериозността на неговия подход към ста-
тистическите данни говорят страниците, в които той отбелязва, че „статистиче-
ските цифри са използвани изключително внимателно, тъй като съзнавам цената 
на всяка от тях”. Редица съдържателни статии от историко-културен и статисти-
ко-географски характер на А. Зашчук виждат бял свят в кишиневския вестник 
„Бессарабские областные ведомости” и в одеското списание „Записки Одесско-
го общества истории и древностей”. Неговите трудове, както от руската, така и 
от румънската историография, са признати за първи разработки с научен харак-
тер, посветени на подробното изучаване на Бесарабия. (Трубецкой Б. А. Цит. 
съч., с. 44-52; Şarov I Цит. съч., р. 107). Към края на своя живот се установява в 
Ялта. Умира на 30 януари 1905 г. (Защук Г. В. Александр Защук − бытописатель 
Бессарабии. − Советская Молдавия. Кишинев, 1965, 10 марта). 
360 Защук А. Цит. съч., с. 512.
361 Иванов И. Краткий очерк…, с. 39-40.
362 Васильов Т. Спомени за лица и събития XIX–XX в. София, 1934, с. 330-332.
363 Константин Иречек. Роден е на 24 юли 1854 г. във Виена, Австрийска импе-
рия. След завършване на средното образование в родния си град, К. Иречек през 

че именно грабежите и насилието принуждавали местното на-
селение да остави родните места, за да търси мирен живот364. 

Българският историк П. Атанасов също вижда причината 
за преселването на българи по време на Руско-турската война 
от 1806–1812 г. в кърджалийските грабежи. Той отбелязва, че 
вследствие на това в този период емиграцията се увеличава два 
пъти. Резултатът е цели запустели градове и села365. Авторът по-
сочва и местата, където се заселват емигрантите: Измаил, Ки-
лия, Акерман, Бендер и Кишинев, а също и земите на болярина 
Ив. Стурдза, както и на големите собственици Гика, Балш и Ка-
зимир366. 
1872 г. постъпва в Карловия университет в Прага. Тук той специализира история 
на славяните. Отново тук през 1875 г. защитава докторска работа „Dějiny národa 
Bulharského” („История на българите”). В периода ноември 1879 − септември 
1884 г. по покана на М. Дринов работи в България, където намира удобно време 
и място за научни проучвания. В София се заема с устройване просветата на бъл-
гарите като главен секретар и министър на просветата (1881−1882), директор на 
Народната библиотека и основател и председател на Учебния съвет при Минис-
терството на просветата. С негово непосредствено участие „Българското книжов-
но дружество” е преместено от Браила в София и е организирана дейността му. 
След това в Прага работи като професор по обща история с особен акцент върху 
историята на славянските народи. От 1893 г., вече във Виенския университет, ог-
лавява Катедрата по славянска филология и славянски древности. През 1898 г. е 
избран за редовен член на Виенската академия на науките. Умира на 10 януари 
1918 г. в гр. Виена (Крънджалов Д. Константин Иречек. По случай 28 години от 
неговата смърт. – ИПр. София, 1945-1946, № 1, с. 369-372; Ангелов Д. Констан-
тин Иречек и неговото дело. – ИПр. София, 1955, № 1, с. 100-103).

Творческият път на К. Иречек е свързан с историята и културата на юж-
нославянските народи. Още във Виена той се интересува от миналото им, но 
по-специално внимание отделя на българския народ. Той признава, че това 
се дължи на факта, че намирайки се пет века под османско иго, българите са 
малко познати на учения свят (За библиографията на трудовете на К. Иречек 
вж. в: Цветкович Б., Й. Наги. Трудовете на проф. д-р Константин Й. Иречека 
(1854−1904). − Периодическо списание. Кн. 66, св. 3-4. София, 1905 [като отде-
лен отпечатък]).
364 Иречек К. Пътувания по България. София, 1974, с. 24.
365 Атанасов П. Преселения на българите след падане на Второто българско 
царство до 1856 год. − Отец Паисий. София, 1937, № 10, с. 386-494.
366 Пак там, с. 390-391.
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В по-ново време тезата за кърджалийските разбойничества 
като причина за миграцията на българи в Дунавските княжества 
поддържа и българската изследователка В. Мутафчиева367. На ос-
новата на публикувани материали от дипломатически архиви на 
страни от Европа и Русия, както и въз основа на османски доку-
менти, тя изследва причините, условията, състава, възникването, 
етапите на разцвет и залез на кърджалийството. Авторката разли-
чава три категории преселение: временно, вътрешно (от разруше-
ните села към градовете) и емиграция. Спирайки се на последния 
вид, наречен бягство, изследователката отбелязва, че Влашко и 
Молдова се явяват най-удобните територии, където българите 
--са намирали убежище от насилията на кърджалиите368.

Един от първите, който определя мероприятията за пре-
селване и устройване на българи като целенасочена политика 
по колонизация на пустеещи земи в Новорусийската губерния, 
е А. Клаус. В обемистата си работа „Нашите колонии”369 той 
отбелязва, че царските чиновници през 1806 г. са гледали на 
българите като на „изключителна придобивка за нашите степи 
и за Крим”370. Същото мнение споделя и П. Батюшков, който 
посочва,че българите пристигат в Бесарабия, след като руската 
армия я е завзела, и с помощта на руските чиновници се заселват 
по земите на молдовските боляри, а също и на територии, дадени 

367 Вера Мутафчиева. Родена е на 28 март 1929 г. в София. След завършване на 
Първа девическа гимназия тя постъпва в Историческия факултет на Софийския 
университет. Там следва специалността История. Едновремено работи в Ори-
енталския отдел на Националната библиотека. През 1958 г. В. Мутафчиева за-
шищава кандидатска, а през 1979 г. докторска дисертация. Около 50 години тя 
работи в структурата на Българската академия на науките: Института по история 
(1958−1966), Института по балканистика (1966−1979) и Института по литература 
(1979−1993). През 1996−1999 г. заема длъжността вицепрезидент на БАН. В. Му-
тафчиева напуска този свят на 9 юни 2009 г. в гр. София (Шарова Кр. Проф. д-р 
Вера Мутафчиева – ученият и творецът. – ИПр. 1989, № 6, с.62-66; Nikova E., E. 
Radushev. Vera Moutavchieva 1929−2009. – EB. 2009, № 3, с. 150-156).
368 Мутафчиева В. Кърджалийско…, с. 345.
369 Клаус А. Цит. съч., 480 с.
370 Пак там, с. 10.

на помешчици след 1812 г. по тяхно искане371. В румънската ис-
ториография адепт на тази идея се явява Александър Болдур372. 
Той добавя, че „преди всичко националната деградация на Беса-
рабия е резултат от руската политика на колонизацията”373.

Относно политиката на руския царизъм, във връзка с пре-
селението на българите и прякото участие на царски държавни 
служители в провеждането ù, А. Скалковски отбелязва, че ру-
ските чиновници само са помагали на преселниците с транс-
порт и в търсенето на място за заселване374. В действителност 
авторът се стреми да скрие истинските намерения на руския ца-
ризъм, като се опитва да покаже царя като покровител на всички 
българи. Така например той отбелязва, че българските бежанци 
се преселват след руските победоносни знамена с надеждата да 
намерят защита, а после и хляб, покрив и благоденствие. Ав-
торът пише също, че „любовта на българите към руския прес-
тол е била толкова голяма, че по време на руско-турската война 
1806–1812 г. е създадена особена милиция под ръководството на 
ротмистър Димитър Ватикиоти”375.

371 Батюшковъ П. Н. Бессарабія. Историческое описаніе. Спб., 1892, с. 142.
372 Александру Болдур. Роден е на 23(25) февруари 1886 г. в Кишинев, Бесарабска 
губерния, Руска империя. През 1906 г. завършва Кишиневската духовна семина-
рия, след което учи и в Юридическия факултет на Санкт-Петербургския универ-
ситет, работе в Севастопол. През 1924 г. се завръща в Румъния. Там започва да 
се занимава с научна дейност по изследване историята на Бесарабия. През 1937 
г. става щатен професор към Катедрата по румънска история на Яшкия универ-
ситет, изнася лекции в Кишиневския филиал на университета. От 1943 до 1947 
г. оглавява Катедрата на същия университет, а също и Института по румънска 
история „А. Д. Ксенопол”. Умира на 18 октомври 1982 г. в Букурещ, Румъния 
(Paladi Gh. Alexandru Boldur – istoric credincios al Basarabiei. – Cugetul. Chişinău, 
1991, №4, р. 27-30) (По-подробно за библиографията на научните трудове на Ал. 
Болдур вж. в: Catalogul expoziţie-eveniment Alexandru Boldur – 120 de ani de la 
naştere. Chişinău, 2011, p. 1-11).
373 Bоldur A. Contribuţii la studiul Istoriei Românilor. Istoria Basarabiei sub dominaţiunea 
rusească (1812−1918). Politica, Ideologia, Administraţia. Chişinău, 1940, р. 18.
374 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 9.
375 Пак там, с. 12.
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В труда си за българските колонии376 академик Николай Дер-
жавин подробно излага като причини за преселването на българите 
желанието им да се спасят от османското робство и да съхранят 
езика и традициите си. Авторът обаче проследява и цялата по-ната-
тъшна съдба на преселниците, като обективно посочва, че именно 
нуждата от работна сила е подтикнала царското правителство да 
приеме колонистите, които първоначално били заселени в Ново-
русийска губерния и Крим. Паралелно протичала колонизация в 
Южна Бесарабия под ръководството на молдовските господари377.

Румънският изследовател Александру Арборе378 вижда причи-
ната за преселването на българи на север от Дунав първо в това, че 
те били тероризирани от организирани турски банди, и второ – в 
стратегическите намерения и политиката на руския царизъм, който 
спекулирал с идеята за освобождаване на християнските народи 
от османско иго, а всъщност целял да завладее Черно и Азовско 
море379. За целите на тази политическа игра българите трябвало да 
почувстват грижата на руския царизъм. Всичко това довежда до 
привличането им в Бесарабия. За да покаже, че българското насе-
ление от градовете Русе, Разград и региона на Добруджа е доведе-
но в Бесарабия със сила380, авторът се обръща към преписката на 
френския консул Шампини. Освен това той внася нов елемент в 
376 Державин Н. С. Цит. съч., с. 1-259.
377 Пак там, с. 10.
378 Александру Арборе. Роден е на 20 юни 1890 г. в с. Когеаска-веке, Яшки жудец. 
Румъния. От 1908 г. до 1914 г. учи във Факултета по история и румънска филология 
на Букурещкия университет. След Първата световна война се заема с преподавател-
ска работа в градове като Турну-Северин, Сибиу, Фокшани, Констанца и селцето 
Бужор. Създава, а след това и ръководи, секцията на Института по изучаване на 
Югоизточна Европа в Сибиу. От 1916 г. сътрудничи на сп. „Arhiva Dobrogei” („Ар-
хив на Добруджа”) − списание на Дружеството по изучаване на Добруджа. Негови 
трудове се публикуват в сп. „Analele Dobrogei” („Анали за Добруджа”), списание 
на Културното дружество за Добруджа. 

Научните му интереси засягат въпроси от историята и етнографията на 
Добруджа. Умира на 1 март 1953 г. във Фокшани, Румъния (Mamut E. Alexandru 
P. Arbore, cercetator al istorie si etnografiei diferitelor grupuri etnice din Dobrogea. 
– Peuce. Tulcea, 1977, an 6, p. 501-504).
379 Arbore Al. Цит. съч., p. 9.
380 Пак там, р. 11.

изследванията по преселването на българи, посочвайки и колонии-
те, които са били създадени в самата Добруджа.

В работата си, посветена на българските колонии в Южна Бе-
сарабия, румънският историк от български произход Георге Драго-
мир, като изхожда от свои лични наблюдения при посещенията си 
в колониите, където общува със старейшините на селата, а също и 
от законодателните актове по отношение на българите, се опитва 
да даде свое виждане за факторите, които довеждат до преселва-
нето381. Една от причините да се привличат български колонисти в 
Буджака, Драгомир вижда в стремежа към християнизация на тази 
територия, населявана дотогава от ногайци с мюсюлманско веро-
изповедание. Авторът смята също така, че призиви за преселване 
са отправяни и чрез пропагандата, провеждана от руски емисари в 
европейските владения на Османската империя382.

Буковинският историк Ион Нистор също посочва няколко 
причини за преселването на българи на север от Дунав383. Това 
са първо страхът им от турските репресии затова, че са поддър-
жали руската армия по време на военната кампания, и второ – 
гладът, който ги карал да търсят плодородни земи. Според исто-
рика „руснаците са искали да оставят на турците пустош и без-
людни земи”384. Несъстоятелността на мнението на румънския 
историк се доказва от официалната преписка между руските и 
австрийските представители в Дунавските княжества. Така на-
пример, емисар Николай Раевски в писмо до Хенрих фон Кали-
че пише, че се надявал „българите да бъдат и в бъдеще готови 
да въстанат против османското иго, а Руската империя от своя 
страна ще ги подкрепя във всичко”385.

Съвременните молдовски изследователи Ион Киртоага и не-
говата дъщеря Валентина Киртоага са уверени, че преселението 
на българите е било стимулирано от привилегиите, които давало 
381 Dragomir G. M. Coloniile bulgare din sudul Basarabiei. Tulcea, 1923, p. 6.
382 Пак там, р. 11.
383 Nistor I. Aşezările bulgare şi găgăuţe din Basarabia (Analele Academiei Române, 
memoriile secţiunii istorice. Seria III, tomul XXVI, meni.13). Bucureşti, 1944. 39 p.
384 Пак там, р. 11-12.
385 Documente privitoare la istoria românilor. Culese de Eudoxiu Hurmuzaki. Stabili-
mentul Grafic I. V. Socecu. Vol. 9, partea I-a (1650–1747). Bucureşti, 1897, p. 97.
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руското военно командване, присъствалите царски войски на юг от 
Дунав, а също и интензивната пропаганда на руските офицери386.

Тезата за пряката роля на руския царизъм в българското 
преселническо движение се възприема и от някои български из-
следователи387. Те отбелязват, че в периода 1806–1812 г. започва 
целенасочена пропаганда за преселване, насочена главно към 
българите, понеже те пристигали със свои инструменти, жи-
вотни и имущество. Големи надежди се възлагали на работата 
на руските дипломати в Дунавските княжества и в Османската 
империя, а също така и на привилегиите, отпускани на новоп-
ристигналите преселници, които трябвало да стимулират оста-
ващите на Балканския полуостров българи. Българската изсле-
довaтелка Елка Дроснева се отнася с резерви към твърдение за 
„всеобщото желание на българите да се преселват в Русия”. По 
нейно мнение, трябва да се има предвид и това, че императрица 
Екатерины II се стремяла да насели новопридобитите земи със 
слявяни и немци, за да ги облагородят, „а вероятно да притъпят 
или изнесат на свой гръб конфликтите и с Османската импе-
рия…”388. По мнение на авторката, важно е да не се забравя, че в 
българското политическо мислене идеята за външен помощник 
в борбата за освобождението, персонифициран вече като Русия, 
кристализира малко по-късно от преселването в посочения пе-
риод, но и то не е в посока напускане на българските земи и 
търсене на спасение извън нейните предели. Все пак Е. Дросне-
ва признава, че в периода от XV в. и до Освобождението, в бъл-
гарското мислене, по обективни причини господствала идеята 
за личностното спасяване389. Георги Казанджиев заема рязко 
негативна позиция към политиката на руските императори по 
преселване на българите, наричайки я „коварна и лъжлива”, на-
сочена към заселване на пустеещите земи на Бесарабия390.

386 Chirtoagă I., V. Chirtoagă. Цит. съч., p. 230.
387 Гарабедян А., Р. Комсалова. Цит. съч., с. 159.
388 Дроснева Е. Аполон Александрович Скалковски…, с. 106.
389 Пак там.
390 Казанджиев Г. Преселение на българи в Бесарабия. 1765−1878 г. Добрич: 
Матадор 74, 2011, с. 21-22.

Първият съветски историк, който засяга въпроса за пресел-
ването на българи в периода 1806–1812 г., на основата на ар-
хивни документи, и който вижда в това пряката роля на руския 
царизъм, е И. И. Мешчерюк391. Именно той за първи път показва 
391 Иван Иванович Мешчерюк. Роден е на 29 декември 1899 г. в Болград, Беса-
рабия, Руска империя. Баща му е руснак, а майка му – българка. Учи в началните 
училища на Болград, а след това и във Вулканещи. От 1915 до 1918 г. го виждаме 
вече в Сорокската учителска семинария. През ноември 1918 г.се прехвърля в 
кишиневско училище. През януари 1919 г. е арестуван от Румънската сигуранца 
по подозрение в болшевишка агитация. По-късно му се удава да избяга и на 1 
февруари да премине Днестъра и да се устрои в СССР. В гр. Виница той про-
дължава образованието си, полагайки предсрочно изпити от последния курс на 
учителската семинария. След това става доброволец в Първи партизански отряд 
с името Карл Маркс към Подолския полк. До cептември 1922 г. служи в различ-
ни части на Червената армия, занимава се с въпроси на просветата и култур-
но-просветната работа. След това постъпва във Виницкия институт за народно 
образование, а от лятото на 1923 г. до 1926 г. следва в Историческия факултет 
на Одеския институт за народно образование. После до 1931 г. работи като пре-
подавател в различни образователни учреждения на Одеса. През 1931 г. завежда 
учебната част и преподава в Украинския педагогически техникум в Одеса. През 
юли 1932 г. там е бил създаден Български педагогически техникум. И. Мещерюк 
заема длъжността зам.-директор и преподавател по История на класовата борба. 
Тук работи до август 1933 г. след това постъпва аспирант в Московския дър-
жавен исторически музей, който завършва успешно през 1938 г., защитавайки 
кандидатска дисертация на тема „Заселение степной Украины 1774−1788 гг.”. 
Едновременно преподава в различни средни и висши учебни заведения на Мос-
ква, като му се налага да работи (декември 1938−февруари 1939) даже в Кабинет 
по история на СССР при АН СССР като библиограф. През 1939−1940 г. работи 
временно като изпълняващ длъжността завеждащ катедра и професор по исто-
рия в Ашхабадския държавен педагогически институт, а след това от септември 
1940 г. до 8 януари 1941 г. в Пятигорския държавен педагогически институт. 
В периода от 18 март до 5 юли 1941 г. преподава в Катедрата по история на 
СССР в Кишиневския държавен педагогически университет. До 1943 г. в евакуа-
ция работи и в градовете Андижан и Грозни. След ревакуацията от 1 септември 
1944 г. продължава преподавателската си работа като доцент и зам.-завеждащ 
Катедрата по история на СССР в Педагогически институт. За известно време 
(от октомври 1945 до ноември 1946 г.) работи като старши научен сътрудник в 
Молдавския научно-изследователски институт по история, език, литература и 
икономикa (Автобиография Мещерюка Ивана Ивановича. – В: История и куль-
тура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев, 1999, с. 8-11). През 1949 
г. при Сектора по история към Института по славяноведение започва работа над 
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докторска дисертация „Болгары и гагаузы Буджака в первой половине XIX века” 
(„Българи и гагаузи в Буджака в първата половина на XIX век”) – труд, който за 
съжаление така и не завършва. С помощта на архивни протоколи по обсъжда-
нето на дадената работа можем да проследим основната теза на дисертацията. 
Планирайки да проучи въпроса за преселението и неговите основни причини, 
да докаже проблемите на социално-икономическото развитие на българите от-
делно и в сравнение с руските и молдовските поселения. Докторантът е искал да 
разгледа развитието в продължение на целия царски период.

За нивото на разработената тема говорят и фактите, че при обсъждането на 
дисертацията са участвали такива светила на съветската историография като С. 
А. Никитин, В. Д. Королюк, В. А. Смирнова, М. В. Миско, М. В. Бердоносов, И. 
Б. Греков, Н. П. Белякова, И. С. Достян, Ю. В. Бромлей, Е. В. Чешко и др. Едно 
от тези заседание е проведено на 23 февруари 1951 г., на което се е обсъждала 
главата от дисертацията, разглаждаща преселението и развитието на заддунав-
ските преселници в Бесарабия през първата половина на ХІХ в. Още тогава 
И. Мешчерюк се оплакал, че той не може да получи достъп до архивите на 
Министерството на външните работи, което говори за съществуващ проблем в 
неговата научна разработка. Разбираме, че основният проблем на дисертацията 
се състои в това, че той трябва да „покаже, че капиталистическото развитие на 
тези райони (Южна Бесарабия – И.Д.) е било по-бързо, отколкото развитието 
в центъра”. На обсъждането на работата за второто масово преселение и кул-
тура и просвещение (проведено на 19 февруари 1952 г.) проф. С. Б. Бернщайн 
отбелязва като нейна главна характеристика това, че тя почти напълно е напи-
сана въз основа на архивните материали от Одеския областен архив „с които 
аз не съм запознат”. Подчертава се „здравият стремеж” и „тенденциозност” да 
се покажат гагаузите там, където тях ги няма. Като пример съветският учен 
отбелязва, че през време на второто преселение няма създадено нито едно село, 
докато „И. И. (Иван Иванович – И.Д.) ги вижда навсякъде”. Българистът бил по 
съветван също съществено да съкрати раздел „Култура”, тъй като „няма мате-
риали за неговата разработка”. Тук Бернщайн по всяка вероятност е завоалирал 
проблема с достъпа до църковни източници, тъй като говорейки за културата 
на преселниците през първата половинана на ХІХ в. основно внимание трябва 
да бъде отделено първо на църковното строителство и работата на църковно-
приходската (енориална) школа. Било предложено също „да се махне” матери-
алът, който описва обрядите. От своя страна проф. С. А. Никитин подчертал, 
че основната слабост на десертацията се състои в това, че „събирайки голям 
материал, Вие го изложихте, но не изследвахте сложния кръг от интересни въ-
проси”. Той също смятал, че авторът следва да разгледа подробно причините за 
преселението (АТГУ „Гр. Цамблак”. Ф. „И. Грек”, д. 7, л. 3-4).

Ученият проявява голям интерес към съвременното положение на българите 
и гагаузите. През втората половина на 1946 г. той поставя въпроса за гагаузозна-
нието като научна дисциплина и се заема с организация на научно-изследовател-

ска дейност в тази област. Вече към 1 септември 1959 г. в рамките на Института 
за език и литература при Молдавския филиал към АН на СССР бива открита 
българо-гагаузка комплексна мобилна група, която се оглавява от него (По-под-
робно за нейната дейност вж. Сырф В. И. Болгаристика и гагаузоведение в сис-
теме Академии наук Молдавии. Как всё начиналось... – В: Курсом развивающейся 
Молдовы. Т. 10. Москва, 2010, с. 267-274). Когато през 1961 г. този отдел бива 
разформирован, И. И. Мещерюк продължава своята дейност като старши научен 
сътрудник в Института по история към Молдавския филиал на Академия на нау-
ките на СССР (Грек И. Ф. И. И. Мещерюк – исследователь истории и культуры 
болгар и гагаузов Бессарабии, их научно-общественный деятель-возражденец 
середины XX столетия. − В: История и культура болгар и гагаузов Молдовы и 
Украины. Кишинев, 1999, с. 37-38). Той поставя пред партийното ръководство 
също и въпроса за българо-гагаузкото административно устройство и културно 
развитие. Освен това се обявява и за създаване на общосъюзно Дружество за бъл-
гаро-съветска дружба и негово отделение в МССР. През периода от 1957−1959 г., 
чрез писма той се обръща до първия секретар на ЦК на КПСС Никита С. Хруш-
чов, в които описва положението на българите и гагаузите в южните покрайнини 
на Молдова и Украйна. Там предлага да се създаде българо-гагаузки автономен 
район и да се въведе преподаване на роден език между гагаузите и българите от 
украинската част на Бесарабия. (Грек И. Из архива на Иван Иванович Мещерюк. 
– БСП. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 433-466). 

Творческото наследство на И. И. Мешчерюк има особено значение за раз-
витието на българистиката. В първата си монография „Антикрепостническая 
борьба гагаузов и болгар Бессарабии в 1812−1820 гг.” авторът за пръв път въ-
вежда в научен оборот неизвестни до тогава документи за борбата на отвъд-
дунавските преселници за своите права. По-късно Иван Анцупов, като един 
от неговите ученици си спомня, че при прочитане на черновия вариант на мо-
нографията е заострил вниманието на И. И. Мешчерюк върху това, че терми-
нът „антикрепостническа борба” не може да бъде приложен към българските 
преселници, тъй като колонистите не са се намирали в крепостна зависимост 
от помешчиците. Авторът се съгласил с аргументите на Анцупов, но казал, че 
нищо не би могъл да поправи, тъй като издателството не ще му позволи да 
променя текста (Анцупов И. А. Учитель. – В: История и культура болгар и 
гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев, 1999, с. 17). Вторият труд – „Пересе-
ление болгар в Южную Бессарабию 1828−1834 гг.” (Кишинев, 1965) разкрива 
неизвестни аспекти от преселването на българи и гагаузи северно от Дунав и 
тяхното устройване в Бесарабия. 

Стенографските материали от обсъждането на работите на И. Мешчерюк се 
пазят в архива на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”. Те бяха 
открити от научния редактор Н. Червенков и автора на тази монография точно 
преди нейното издаване, затова нямаше възможност да се използват в основния 
текст. Но, имайки предвид важността на тези материали, ползваме случая да ги 
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представим накратко в тази бележка. Тези материали хвърлят светлина на ос-
новни направления и изисквания, с които авторът е бил задължен да се съобра-
зява в хода на подготовката на ръкописа за печат. Така например на 10 май 1963 
г. и 20 февруари 1964 г. по време на дискусията по работата в Отдела феодализъм 
и капитализъм при Института по история на МФ АН СССР (становища на Н. А. 
Мохов, И. А. Анцупов и М. П. Мунтян) от рецензентите били направени редица 
забележки и пожелания. Един от въпросите, който предизвикал дискусия е този 
за подчертаване в текста на руско-българските връзки. В съветския период, в ус-
ловията на дружески отношения със социалистическа България, тази тема тряб-
вало да се проследи в текста. Интересно е, че в своите отзиви не всички били 
съгласни с този подтекст при написване на история на преселението. В отзива 
си Н. А. Мохов изразил несъгласие с това че в заглавието и във въведението на 
монографията се говори за дружбата между българи и руснаци. Той обосновал 
своето мнение с това, че темата на монографията се явява „преселение … но не 
дружба по време на война”, той добави че даденият труд е научна монография, а 
не „популярна брошура”. Остават неизвести аргументите на автора на ръкописа 
по запазване на първоначалното заглавие, така както е известно монографията 
излиза под формулировката „Из историята за развититето на руско-българските 
дружески връзки”. По всяка вероятност затова е повлияло мнението на оста-
налите рецензенти, тъй като от документите се вижда, че И. Анцупов смята за 
приемливо това название, тъй като „работата ще спечели, благодарение нали-
чието на важни моменти – проследяване въпроса за развитие на руско-българ-
ската дружба”, към това той посъветвал на страниците на труда, да се покажат 
примери и за „българо-молдавско приятелство”. Виждаме, че рецензентите са 
обърнали внимание и върху източниковата база на монографията. На някои от 
учените не им харесвало, че И. Мешчерюк отделял голямо внимание на архиви-
те. „Така например Н. Мохов смъмри историка в това, че при наличието на „го-
ляма съветска литература” И. Мешчерюк не трябва да се позовава на архива на 
губернатора”. Той направил забележка,че в текста се прави преразказ на отделни 
документи по цяла страница, докато според рецензента, голямото използване на 
архивите довежда до това, че авторът на ръкописа започнал да пише с езика на 
документите. Като пример, съобщава затова, че Мешчерюк често вместо поня-
тието „развитие” употребява термина „усъвършенстване”. Учените отбелязват, 
че авторът твърде свободно тълкува историческите документи, а също приписва 
на документите повече, отколкото те могат да дадат. Имало критика и по истори-
ографската част на работата. В бележките за автора се включило и това, че той 
се е ограничил с анализа на редица руски, български и румънски работи, дока-
то следвало да обърне внимание на „школи, направления и епохи”. М. Мунтян 
също изразил недоволство от това, че българистът малко е разгледал „работите 
на румънските автори (в миналото и настоящето)”.

Имало е и някои въпроси по отделните аспекти на монографията. И. Ан-
цупов обърнал внимание на И. Мешчерюк на това, че в текста следва да се 

говори не за „руско”, а за „царско” правителство. След това М. Мунтян заявил, 
че авторът не е трябвало да противопоставя Източна и Западна България, тъй 
като „цяла България е изпитвала гнета на Турция”. Той е смятал, че Мешчерюк  
не съвсем правилно е направил извода, че Одринският договор нищо не е дал на 
българите. Като контрааргумент рецензентът говори, че този договор „подко-
пал и дотогава кризисното положение на Турция. На българите се разрешавало 
да се преселят в Русия”.

Редица положения в монографията предизвикали интерес у рецензентите. 
И. Анцупов смятал, че твърде интересни са разсъжденията на И. Мешчерюк 
затова, че 30 десятини земя не може да осигури минимума за живота на ко-
лонистите в Буджак. Той също се съгласил, че при тези условия, а също и при 
лош урожай, незначителна помощ и бюрокрация ще се появят и като фактори 
за генерация на реемиграционните процеси. Освен това на него му се е при-
писала и заслуга, че разглежда социалния състав на преселниците, че показва 
устройването на гражданите и дава ново виждане за гагаузите (И. Мещерюк 
въз основа на архивни данни доказал погрешното мнение за голямото количе-
ство преселници гърци. Както утвърждава българистът, сред тях болшинството 
били гагаузи – И.Д.). Предлагало му се даже да издаде самостоятелна работа по 
тези въпроси. М. Мунтян бил впечатлен от това, че авторът на работата много 
подробно е описал преселението „даже … по дни” (АТГУ „Гр. Цамблак”. Ф. 
„И. Грек”, д. 7, л. 3-4). На тази работа, след издаването и са посветени редица 
рецензии. В една от тях, българският изследовател Димитър Марковски оце-
нява нейната значимост „като интересно и увлекателно четиво” (ИПр. София, 
1965, №6, с. 120). Както признават почти всички българисти, най-фундамен-
талното научно изследване на И. Мешчерюк е „Социально-экономическое раз-
витие болгарских и гагаузских сел в Южной Бессарабии (1808−1856 гг.)”. В 
ръкописния вариант при названието на монографията думата „Южна Бесара-
бия” е отсъствала, а е фигурирал терминът „Буджак”. Още при обсъждането 
на ръкописа на този труд, той е високо оценен от молдовските специалисти. 
От запазените в личния архив на И. Мешчерюк рецензии на проф. И. Г. Будак 
и доц. Ю. М. Тарасов виждаме, че работата се характеризира като: „ … ценно и 
оригинално изследване, представляващо нов принос в изучаване историята на 
селяните в Бесарабия”. И тогава на автора се е препоръчало да се съобразява 
с общата позициия на съветската историография по проблема за развитието на 
Бесерабия. Така например двамата рецензенти посъветвали българиста: „Въз 
основа историята за развитието на българските и гагаузки поселения, основани 
от заддунавските преселници, следва да бъде направен изводът за прогресив-
ното значение на присъединяването на Бесарабия към Русия” (АТГУ „Гр. Цам-
блак”. Ф. „И. Грек”, д. 4, л. 4). След издаването и на тази монография, са и били 
посветени много рецензии, в които авторите анализирали различните й страни. 
В България Васил Маринов обективно оценил книгата, като „... cериозен и за-
дълбочен, актуален научен труд” (ИПр. София, 1973, № 1, с. 114).
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как още в хода на войната от 1806–1812 г. е поставена задачата 
да се засели важният участък земя, заключен между устията на 
реките Днестър, Дунав и Прут392. По данни на И. Мешчерюк Пе-
тербург се стреми не толкова да унищожи Буджака като важен 
военно-стратегически плацдарм на Османската империя, колкото 
да го превърне в свой собствен плацдарм, насочен против Порта-
та. Ето защо Бесарабия трябвало да се засели с лоялни към цари-
зма представители на намиращите се под османско иго южносла-
вянски народи393. Изследователят смята, че за отправна точка на 
масовото преселване на българи и гагаузи в Буджак трябва да се 
счита 1809 г., когато Измаил е превзет от руските войски, а турци-
те се лишават от последната си опора в Бесарабия.

Тази хипотеза се подкрепя и от руската изследователка Еле-
на Белова394. Тя за първи път показва в комплекс взаимодейст-
вието на външните и вътрешните фактори на българската ими-
грация. В книгата ù е анализирана емиграционната политика на 
Руската империя по усвояване на слабонаселените южни губер-
нии. Разглеждайки периода 1806–1812 г., авторката отбелязва, че 
политическата обстановка е била доминиращият фактор, повли-
ял за преселването на българите в новите земи. Отбелязва се и 

Видният съветски и молдавски българист умира на 6 януари 1974 г. в Кишинев.
Споменът за него се пази и дo наши дни. Затова и през 1999 г., във връзка 

със 100 годишнината от рождението му, са проведени три конференциии (в Ки-
шинев, Твърдица и Комрат) и под научната редакция на д-р И. Ф. Грек е публи-
куван сборникът „История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины” 
(Кишинев, 1999). Той включва различни материали, които разкриват личността 
на историка, разказват за неговия творчески път, съдържат характеристика и 
анализ на неговите трудове. Там бива публикуван и ръкописът му „Массовое 
движение в поселениях (1842−1844 гг.)”. А за 110 годишнината на българис-
та са проведени конференции в Кишинев и Комрат. Освен това на него е пос-
ветен и 10-ия том от московското издание „Курсом развивающейся Молдовы: 
Личность и группа: векторы трансформационных изменений. Составители: И. 
Ф. Грек, М. Н. Губогло, Л. В. Федотова” (2010).
392 Мещерюк И. И. Первое массовое переселение болгар и гагаузов в 
Бессарабию в начале XIX в. − Изв. МФ АН СССР. Кишинев, 1950, № 3-4(11-
12), с. 83-105.
393 Пак там, с. 87.
394 Белова Е. Цит. съч., 230 с.

това, че царското правителство изпраща заселили се още преди 
1806 г. българи да агитират своите съотечественици по десния 
бряг на Днестър за преселване в Русия. В същото време Белова 
определя като една от главните причини за привличане на бълга-
ри в южните територии на Русия стремежа на руската държава за 
подсилване на човешките ресурси в граничните територии с пра-
вославно население395. Георги Аствацатуров счита, че независи-
мо от съществуващите противоречия между руските чиновници 
по въпроса за преселването на българи, сред тях е имало и такива, 
които са осъществявали планове по привличането на бежанци. 
Като пример се сочат мерките, предприети от Новорусийския 
генерал-губернатор Е. О. Ришельо по привличане на българи в 
Херсонска губерния396. Авторът твърди, че на руския чиновник са 
импонирали трудолюбието и непретенциозността на българските 
колонисти, което било един от основните фактори за обръщане 
на погледа именно към тях. С тази цел Ришельо разработва миха-
низъм за привличане на българи. Към преселниците, отседнали в 
Дунавските княжества, се изпращат емисари, които агитират за 
предложението да преминат в южните предели на Руската импе-
рия. В някои случаи се прилагало и насилствено преселване, кое-
то предизвиквало недоволство и протест сред българите.

Редица изследователи обаче считат, че в този период царското 
правителство не е било готово да приеме отвъддунавските пресел-
ници. Така например А. Накко397 и С. Бернщайн398 опровергават 
прякото користно участие на руския царизъм в преселването на 
българи в периода 1806–1812 г., тъй като преселването носело ха-
отичен и лошо организиран характер. По тази причина през 1809 
г. е нямало привлечени преселници в Херсонска губерния. Поло-
жението се усложнило и от това, че Бесарабската администрация в 
395 Пак там, с. 90.
396 Аствацатуров Г. Новорусийският генерал-губернатор Е. О. Ришельо и 
преселването на българи по време на руско-турската война от 1806–1812 г. – В: 
БСП. Том пети. 1996, c. 255-262.
397 Накко А. Очерк гражданского управления в Бессарабии, Молдавии и Ва-
лахии во время русско-турецкой войны 1806–1812 года. – В: ЗООИД. Том XI. 
Одесса, 1879, c. 291.
398 Бернштейн С. Б. Основные этапы переселения…, c. 42-59.
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лицето на А. Н. Бахметиев подкрепяла местните помешчици, кои-
то виждали в преселените българи евтина работна сила. Бернщайн 
стига до извода, че недалновидната политика на царската власт на-
нася голяма вреда на заселването на Бесарабия. Основната причи-
на за преселването на българи, според автора, е икономическа, тъй 
като те получават земи399. Такова е и мнението на В. Кабузан, който 
нарича заселените българи в началото на XIX в. в Новорусийска 
губерния и Бесарабия „земеделски емигрантиˮ400.

В. Конобеев401 подробно се спира на периода 1801–1812 г., 
когато между българското общество и Русия се развиват по-
близки отношения, които подпомагат процеса на преселване на 
българи в Русия. Той посочва и данни за 13 000 българи, преми-
нали Дунав с руската армия на П. И. Багратион през 1810 г.402 
В същото време авторът разкрива социалния статус на пресел-
399 Пак там, с. 50-51.
400 Кабузан В. М. Эмиграция и реэмиграция в России в ХVIII–начале ХХ века. 
Москва, 1998, с. 27.
401 Василий Дмитриевич Конобеев. Роден е на 16 март 1916 г. в с. Хлъстово, 
Тамбовска губерния, Руска империя. През 1941 г. задочно завършва Висшия 
педагогически институт в град Воронеж. В годините на Великата отечествена 
война като доброволец участва в отбраната на Сталинград и Ленинград. След 
войната В. Конобеев записва адюнктура в Катедрата по история на СССР при 
Военополитическа академия „В. И. Ленин”. През 1950 г. защищава кандидатска 
диссертация, посветена на руско-българското бойно сътрудничество в периода 
на освободителните борби на българския народ − „Роль России в создании во-
оруженных сил в Болгарии в период еë освобождения”. През 1949−1965 г. е 
доцент във Военно-въздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски”. В този 
период негови лекции слушат известните космонавти Ю. Гагарин, В. Терешко-
ва и др. През април 1965 г. минава от армията в резерва и започва да работи като 
старши научен сътрудник в Института по славяноведение и балканистика при 
Академията на науките на СССР. През 1973. г. защищава докторска дисертация 
на тема „Българското националноосвободителното движение (идеология, про-
грама и развитие”. От 1968 г. членува в българо-съветската комисия на истори-
ците. През същата година е награден с българския орден „Кирил и Методий” I 
ст. Умира на 11 август 1978 г. в Москва (Професор Василий Д. Конобеев. – ИПр. 
София, 1978, № 6, с. 163−164; Зуева Н., Е. Шатохина. Василий Дмитриевич 
Конобеев. – Сов.Слав., Москва, 1979, № 2, с. 125-126).
402 Конобеев В. Д. Българското националноосвободително движение. 
Идеология, програма, развитие. Cофия, 1972, с. 123.

ниците, разделяйки ги на селяни и средна буржоазия. Първите 
се стремели да получат като собственост земя за обработване. 
Те се надявали, че руската армия ще освободи в близко бъде-
ще родината им и че ще се завърнат там. Буржоазията пък била 
заинтересована от разширяване на контактите с местните тър-
говски компании. Именно по тази причина В. Конобеев смята, 
че всички са се съпротивявали на по-нататъшното преселване. 
Що се отнася до политиката на царското правителство, по мне-
нието на В. Д. Конобеев, „Русия преследва и егоистични цели 
за засилване на своето политическо влияние сред народите на 
Балканския полуостров и за развитие на своите южните обла-
сти, където имало обширни степиˮ403.

От своя страна Н. Казаков посочва, че Бесарабия, която е 
най-близката до Русия турска провинция, е постоянно убе-
жище за бягащите от различни части на Османската империя 
българи404. Той отбелязва, че царската власт, виждайки трудо-
любивите българи, се стреми да ги привлече с обещания за при-
вилегии, за да заселят те колониите в Журжевски, Браилски, 
Турновски жудеци (окръзи), както и в Бесарабия. Там упра-
влявали специално назначени пристави, тъй като Молдовският 
диван накърнявал правата на новопристигналите преселници. 
Задачата на тези пристави се състояла в това да осигурят „спо-
койствие и тишина в българските колонии”405. Авторът обясня-
ва и защо царското правителство не превърнало българските 
селяни в крепостни. Според Н. Казаков, в обстановка на остра 
борба с влиянието на западноевропейските държави на Балка-
ните и с цел привличане на славянските народи на своя страна, 
царското правителство сметнало за по-уместно да не налага 
крепостното право върху тях406.

Известният български историк Ст. Дойнов407 показва как се от-
403 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 201.
404 Казаков Н. И. Из истории русско-болгарских связей в период войны с 
Турцией (1806–1812). − ВИ. Москва, 1955, № 6, с. 47
405 Пак там.
406 Пак там, с. 48.
407 Стефан Дойнов е роден на 29 април 1935 г. в с. Царева ливада, Габровска об-
ласт. Завършва Априловската гимназия в Габрово, а през 1864 г. – специалност 
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разяват руско-турските войни на политическата съдба на българи-
те408. Той отбелязва, че в завършващия етап на войната 1806–1812 
г., когато става ясно, че не може да се изпълни обещанието за ос-
вобождение на българския народ от турско иго,  царското прави-
телство предлага на български военни отряди убежище на север от 
Дунав. По този начин Петербург искал да се съхранят отношения-
та с българите в случай на бъдещи войни на Балканите409.

Причините за преселването редица историци виждат като 
комплекс от няколко определящи фактора. Така румънският ис-
торик К. Велики410 пише, че преселението на българите дати-
ра още от падането на България под османско владичество и 
продължава чак до нейното освобождение след Руско-турската 
война 1877–1878 г. Най-масовите преселения започват през вто-
рата половина на XVIII в. поради грабежите на кърджалиите, 
развитието на търговията и особено поради руско-турските вой-
„История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1968 г. печели 
конкурс за редовен аспирант в Института по история при БАН. Тук през 1974 г. за-
щитава докторска дисертация на тема „Българското националноосвободителното 
двиение в началото на XIX в. (1800−1812)”. Проф. Ст. Дойнов защитава втора ди-
сертация на тема „Българите в Южна Русия през Възраждането (1751−1878)”. 
Чете лекции по Нова българска история в Историческия факултет на Софийския 
университет, а през 1997−1999 в Славянския университет в град Добрич. 

Проф. Ст. Дойнов в своите изследвания насочва вниманието си към изуча-
ване на българските политически движения по време на руско-турските войни. 
Засяга и въпроса за българските доброволчески отряди в армията на руските ге-
нерали (Предговор. − ИИИИ. Том XXXI. Cборник в чест на проф. д.и.н. Стефан 
Дойнов. Отг. ред. И. Тодев. София, 2014, с. 7-8. За библиографията на трудовете 
на Ст. Дойнов, вж. в: Хаджиниколова Е. Библиография на трудовете на проф. 
д.и.н. Стефан Дойнов − ИИИИ. Том XXXI. Cборник в чест на проф. д.и.н. Сте-
фан Дойнов. София, 2014, с. 16-26).
408 Дойнов Ст. Руско-турските войни (1768–1856) в политическата съдба на българ-
ския народ. – В: ВИС. Г. 50. София, 1981, № 2, с. 13-28; Същият. Преселнически 
движения…, с. 290-316; Същият. Българите и руско-турските войни 1774–1856. 
София, 1987. 238 с.; Същият. Български преселници, служили в руската армия 
(XVII–XVIII в.). – В: Известия на национален център по военна история. Том 55. 
София, 1993, с. 3-49; Същият. Българите в Украйна и Молдова..., 362 с.
409 Дойнов Ст. Руско-турските войни…, с. 25.
410 Velichi C. Emigrarea bulgarilor în Ţara Românească în timpul războiului ruso-
turc din 1806–1812. − Romanoslavica. Vol. VIII. Bucureşti, 1963, р. 27-58.

ни411. В същото време авторът се съгласява с мнението на В. Ко-
нобеев, че руският царизъм настойчиво се опитвал да привлече 
българите именно в Новорусийската губерния. Преселниците 
масово заселвали Дунавските княжества и Бесарабия, което по 
мнението на изследователя създавало много грижи и трудности 
на местните власти. К. Велики отговаря също така и на въпро-
са защо в този период българите в повечето случаи се заселват 
именно във Влашко – те се надявали войната да завърши с ос-
вобождаването на България от османско иго, след което по най-
бързия начин да се завърнат в родината си. 

Иван Грек412 и Николай Червенков413 също се опитват да 
411 Пак там, р. 29.
412 Иван Фьодорович Грек. Роден е на 27 октомври 1939 г. в с. Яровое (Гюлмян), 
Тарутински район, Одеска област, Украйна. През 1954 постъпва в Култпросвет-
техникум в гр. Белгород-Днестровский, който завършва в 1957 г. След това до 
1966 г. е студент на Харковски културен институт. На 29 юни 1984 г. в Института 
по история АН МССР защитава кандидатска дисертация на тема: „Усиление ан-
тифеодальной борьбы и общественного движения болгарских поселенцев юга 
России в конце 20-х – середине 50-х годов XIX века”. През 1957–1961 г. работи в 
селската библиотека в родното си село. След това в периода от 1965 г. до 1968 г. се 
труди в Запорожката областна библиотека „Алексей Горки”. В течение на десет 
години (1968–1978) работи в Републиканската библиотека „Н. К. Крупска”, гр. 
Кишинев. След това през 1978 г. е приет в Института по история към АН МССР. 
В периода от 20 юли 1989 г. до 8 февруари 1991 г. работи в Отдела по етногра-
фия и изкуствознание на АН МССР като старши научен сътрудник в групата по 
българистика. След това от 8 февруари 1991 г. до 2 април 2001 г. се занимава с 
изследователска дейност в Отдела за проучването на националните млацинства 
към АН РМ. През 2001–2005 г. е депутат в Парламента на Република Молдова. 

Научните му интереси обхващат историята и културата на бесарабските 
българи, историята на връзките между българите от метрополията и българска-
та диаспора в Бесарабия. Изследователят издава 14 книги: монографии, сбор-
ници на документи, сборници на статии, библиографски указател на литература 
за бесарабските българи и повече от 400 научни, научно-популярни и политоло-
гически статии (Думиника И. Cътрудниците на групата „Етнология на бълга-
рите” (1989−2014 г.). Биобиблиографски бележки. – В: Бесарабските българи: 
история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 65-66; Подробно за библиографията 
на трудовете на И. Грек, вж. в: Грек И. Преодолевая себя и обстоятельства: 
(Воспоминания). Кишинев, 2009, с. 143-167).
413 Николай Николаевич Червенков. Роден е на 2 януари 1948 г. в село Городнее 
(Чийшия) Болградски район, Одеска област, Украйна. През периода 1967−1972 
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представят обобщено обективните причини, довели до пресел-
ването на българи на север от Дунав414. Те смятат, че феодални-
те междуособици в Османската империя, активното участие на 
българи в руско-турските войни, заинтересоваността на царска-
та власт от заселването на Буджака, както и предоставянето на 
имигрантите на права и привилегии – всичко това привличало 
българите към тези райони415.

Някои представители на съвременната българска истори-
ография, като например Венцислав Мучинов416 се опитват да 

г. следва в историческия факултет в Одеския национален университет „И. И. 
Мечников”. В 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Българска 
емиграция в Румъния и национално-освободително движение в България през 
втората половина на 50-те – 60-те години на XIX век)”. В 2003 година ста-
ва доктор-хабилитат на историческите науки, като защитава докторска дисер-
тация на тема „Формиране на идеите за българска държавност (средата на 
XVIII – 70-те години на XIX в.)”. От 1972 г. до 1991 г. работи в Академия на на-
уките в Молдова: завеждащ отдел „История на страните в Югоизточна Европа” 
в Института по история, а от септември 1991 г. до май 2004 г. в Института за 
междуетнически изследвания като водещ научен сътрудник, завеждащ секция 
„Българистика” (1997–2004 г.), заместник директор на Института (1998–2001 
г.). От 2004 г. до 2010 г. Н. Червенков е професор и първият ректор на Тараклий-
ския държавен университет „Григорий Цамблак”. От 1994 г. е председател на 
Научното дружество на българистите в Република Молдова. 

Научните му интереси обхващат история на българското националноосво-
бодително движение, българо-руско-молдовски връзки, българските преселни-
ци в Румъния, Молдова и Украйна. Николай Червенков е автор или съавтор на 
повече от 170 статии, студии, книги, учебници, включително 13 монографии, 
документални сборници, учебници, към 200 научно-популярни статии (Думи-
ника И. Cътрудниците на групата…, с. 78-79; Подробно за библиографията на 
трудовете на Н. Червенков, вж. в: Думиника И. Библиография на трудове на 
д.и.н. Николай Червенков. – В: България: метрополия и диаспора. Сборник по 
случай 65-годишнина на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 2013, с. 51-71).
414 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., 295 с.
415 Пак там.
416 Венцислав Мучинов. Роден е през 1980 г. в гр. Троян, България. През 2003 
г. завършва история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, магистърска програма „Нова и най-нова история на бал-
канските народи”. През периода 2006–2009 г. е редовен докторант, а от 2010 
г. – главен асистент в Института за изследване на населението и човека при 
Българската академия на науките (ИИНЧ–БАН), секция „Икономическа и ис-

покажат, че през този период Високата порта не само не про-
вежда целенасочена политика по изгонване на християнското 
население от българските земи, но и полага усилия затова да ги 
задържи под султанска власт. За тази цел се увеличил особено 
пограничният контрол и се издали редица султански фермани, в 
които владетелят, заявява за „смяната на гнева с милосърдие”417.

В историографията се разглежда дейността на М. И. Куту-
зов във връзка с организацията на преселенията в Бесарабия. 
Константин Велики например характеризира Кутузов като чо-
век, който повече от другите вниква в интересите на колонис-
тите и проявява хуманно отношение към тях418. В. Конобеев пък 
счита, че поддържайки преселническата политика на царизма, 
М. И. Кутузов не прилага насилнически методи, а действа с 
убеждение и разясняване419. Той предлага да се изпрати в Южна 
Русия българска делегация за запознаване със ситуацията. Ин-
тересно е мнението на Иван Мешчерюк за руския пълководец. 
През периода на работата над своята дисертация през 1951 г. 
той отбелязва, че причина за протекционистското отношение на 
Кутузов към българите се дължи на това, че той е бил заинте-
ресован от тяхното използване в борбата с турците420. По-късно 
при издаването през 1957 г. на монография за антикрепостниче-
ската борба на заддунавските преселници, И. Мешчерюк смек-
чава своята позиция като потвърждава, че Кутузов е отдавал 
торическа демография”. През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: 
„Демографско развитие на Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.)”. 
През 2013 г. е избран за доцент по история в ИИНЧ–БАН. Специализирал е в 
Аристотеловия университет в гр. Солун, Гърция. 

Научните му интереси са в областта на историческата демография и по-
конкретно на историко-демографското развитие на българските земи през пери-
ода от XVIII до средата на XX век. В своите проучвания отделя специално внима-
ние на миграционните движения на населението, обитаващо българските земи и 
съседните райони на Балканите, Северното Причерноморие и Кавказ, както и на 
миграционните политики, които осъществяват спрямо това население държавите 
в региона. Автор е на една монография и около 100 научни стати. 
417 Мучинов В. Миграционна политика…, с. 75.
418 Velichi C. Emigrarea bulgarilor…, р. 49.
419 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 147.
420 АТГУ „Гр. Цамблак”. Ф. „И. Грек”, д. 7, л. 2
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длъжното активно участие на българите на страната на Русия в 
борбата с турците. Той отбелязва: „Най-голямо внимание и гри-
жа за преселниците е проявил главнокомандващият Дунавската 
армия Кутузов”. И продължава, – „той много е направил за об-
лекчаването на тяхната съдба”421.

За ролята на Кутузов по привличането на колонисти в пре-
делите на Русия говори и молдовският изследовател Алексей 
Агаке422. Той посочва, че в периода на Руско-турската война от 
1806–1812 г. царизмът се опитва да засели българи в пустин-
ните степи на Новорусийска губерния и да ги превърне в кре-
постни селяни. Това поражда конфликти между преселниците 
и царската власт, но с назначаването на М. И. Кутузов като ко-
мандир на руската армия се стига до разрешаването на много от 
тези конфликти. Обещавайки привилегии, Кутузов се стреми да 
привлече повече българи към новите пустинни земи423. 

За ролята на попечителя Антон Коронелли в организирането 
и устройването на преселниците във Влашко и Молдова липсват 
подробни изследвания. Можем обаче да отбележим някои инте-
ресни данни, съдържащи се в една статия на Джулия Коронелли 
и Евгений Иванов424. Макар статията да е публицистична, в нея 
много точно е посочено, че по време на Руско-турската война от 
1806–1812 г. царизмът отделя голямо внимание на миграцион-
ната политика. На българите се предлага да се заселват в Крим, 
Влашко и Бесарабия. В случая за Русия е много изгодно, че но-
вопристигналите от България се настаняват по земи, разположе-
ни в тила на руската армия, тъй като те се занимават със селско 
стопанство и могат да снабдяват армията с хляб и хранителни 
продукти и да доставят сено на много приемливи цени. Автори-
те отбелязват, че през 1809 г. командването на руските войски в 

421 Мещерюк И. Антекрепостническая борьба…, с. 12.
422 Agache A. Activitatea lui M. I. Kutuzov pentru atragerea în hotarele Imperiului 
Rus a coloniştilor străini (1811–1812). – В: Бессарабия и освобождение Болгарии. 
Кишинев, 2004, р. 31-35.
423 Пак там, р. 32.
424 Иванов Е., Д. Корнелли. Антон Коронелли – попечитель болгарских 
переселенцев. − Роден край. Одеса, 2010, № 1001, с. 17-23.

Молдовската армия възлага на действителния статски съветник 
Антон Яковлевич Коронелли да поеме грижата по преселва-
нето на българите. Мероприятията по заселването се оценяват 
от двамата автори като опит за създаване на прототип на нова 
независима българска държава: компактни български колонии 
със своя администрация, начело с А. Я. Коронели, войска и ди-
пломатически представител в лицето на митрополит Софроний 
Врачански425. 

За съвременните изследователи остава актуален въпросът за 
пътя, по който българските емигранти са влизали в Бесарабия, 
и за местата, където са се заселвали. Замфир Арборе в своя мо-
нография, посветена на историята на Бесарабия426, отбелязва, че 
преминавайки Дунав, българите се заселват в Молдова427. В съ-
щото време Константин Велики не се съгласява с него, а смята, 
че в Бесарабия преселниците стигат по два пътя: морски – през 
Варна по Черно море до Одеса, и сухопътен – по десния бряг на 
Дунав през териториите на Влашко и Молдова и до степите на 
Буджака428.

Относно местата, където се заселвали българите, в истори-
ографията съществуват различни мнения. А. Накко счита, че 
първоначално те се стремели да заселват места, близки до бъл-
гарските граници, с надеждата, че скоро България ще бъде осво-
бодена. Когато обаче от Букурещкия мирен договор между Русия 
и Османската империя става ясно, че освобождението се отлага, 
те започват да се изнасят във вътрешните райони на Дунавските 
княжества, особено в близост до крепостите Килия, Акерман и 
Бендер, а също и в градовете Рени, Леово и Кишинев429. 

От своя страна Константин Велики430, на основата на ар-
425 Пак там, с. 19.
426 Arbоre Z. Цит. съч., 642 р.
427 Пак там, р. 105.
428 Velichi C. Emigrarea bulgarilor…, р. 34.
429 Накко А. Цит. съч., с. 292.
430 Константин Н. Велики. Роден е на 6 октомври 1912 г. в гр. Галац, Румъния. 
Висшето си образование, завършва в Букурещ във Факултет по философия и 
литература (1929−1933), като посещава и Висшето училище по архивистика и 
палеография (завършено през 1934). Защитава докторска дисертация по фило-



136 137 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

хивни документи, конкретизира всички места, в които са се 
настанявали български преселници. В първите два периода на 

логия и философия в Букурещия университет (1946 г.). В дисертацията си той 
разглежда приноса на българската емиграция във Влашко за политическото и 
културното възраждане на българския народ за времето до средата на XIX век.

Трудова кариера К. Велики започва в България, когато през 1934 г. е из-
пратен в София да преподава в тогавашното румънско училище. Кратко време 
учителства и в Галац (1939−1940 г.). През 1945−1948 г. отново е в България, 
където преподава румънски език и литература в университета в София. След 
завръщане в Букурещ К. Велики е привлечен на работа в Института по история, 
а след това и в Института за проучване на Еропейския Югоизток в Румънската 
академия на науките (1949−1955). Преподава във факултетите по филология 
и история на Букурещкия университет като доцент (1957−1970), а от 1970 г. 
и като редовен професор по българска и балканска история. К. Велики е чуж-
дестранен член на БАН (1989 г.), почетен доктор на Софийския университет 
„Cв. Климент Охридски. (Жечев Н. Проф. Константин Велики и проблемите 
на българското възраждане. − ИПр. София, 1992, № 8-9, с. 134). Приема ак-
тивно участие в смесената румъно-българска историческа комисия. Именно 
под нейна егида излизат няколко сборника със статии на румънски и български 
историци под надслов „Румъно-български връзки през вековете (XII−XIX в.)” 
(София. 1968) „Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (secolul XII−XIX)” 
(Bucureşti, 1971). Една от формите, чрез която се изявяват членовете на тази 
комисия са съвместните симпозиуми. Първият е проведен в Букурещ на 14-18 
декември 1975 г. (Подробно за този симпозиум виж: Velichi C. Primul colocviu al 
Comisiei mixte de istorie româno-bulgare. − RI. Bucureşti, 1976, № 3, p. 436-438).

Изтъкнатият българист умира на 14 септември 1997 г. в Букурещ. Доста 
добра характеристика на творчеството на К. Велики прави Н. Жечев като отбе-
ляза, че в изследванията му „се открояват две съществени и характерни черти – 
отличното познаване на българската историография по разглежданите въпроси 
от една страна, и от друга – издирване и научно оползотворяване на нови до-
кументални източници от румънски произход: обстоятелства, които обуславят 
техния сериозен и приносен характер” (Жечев Н. Проф. Константин Велики…, 
с. 137). От своя страна проф. В. Трайков добавя, че К. Велики, като румънски 
патриот и българолюбец „влезе трайно в историографията и зае едно от най-
предните места като отличен познавач на ред проблеми, които благодарение 
на изследванията му бяха разрешени и останаха да тежат в научно отношение 
– без тях вече не може да мине никой специалист по българо-румънски отноше-
ния” (Трайков В. Проф. д-р Константин Н. Велики (Румъния) − ИПр. София, 
1997, № 5-6, с. 134; По подробно за списъка на научните трудове на К. Велики 
вж. в: Romanoslavica. Vol. XXII. Bucureşti, 1984, p. 449-463).

войната те се ориентирали към молдовските градове Измаил, 
Килия, Акерман, Кишинев, Бендер, както и към почти всички 
крайдунавски области: Илфов, Телеорман, Яломница. В третия 
период (лято–есен 1810), във връзка с неуспехите на руските 
войски и бързото отстъпление на генерал М. Воронцов, в окръ-
зите Яломница, Илфов, Прахов и др. се заселват преселници от 
Силистра, Плевен, Разград, Габрово и др. Четвъртият етап съв-
пада с назначаването на М. И. Кутузов за командир на руските 
войски през 1811 г. Тогава преселването е насочено към Браила, 
Турну-Мъгуреле, Гюргево, Букурещ и главно към Буджака431.

В статия за българските преселници във Влашко Л. Роман432 
за първи път в румънската историография, също въз основа на 
архивни документи, прави списък на колонистите, заселили се 
във Влашко от средата на XVIII в. насетне. Той стига до извода, 
че масовите български преселвания протичат на няколко етапа: 
1769–1774 г., 1793–1806 г., 1806–1824 г. и 1828–1834 г.433 Срав-
нявайки статистическите данни за тези периоди, Л. Роман отбе-
лязва как може да се определи откъде са дошли колонистите. Съ-
щият автор въвежда в историческата демография и нов термин, 
отнасящ се до външната миграция – „път на преселението”434. 

В историографията частично се проследява положението на 
българите в помешчическите имения на Бесарабия. И. Мeшче-
рюк е показал, че българските преселници, позовавайки се на 
условията от 1811 г., обещанията на главнокомандващия Дунав-
ската армия М. И. Кутузов, започнали да се преселват в Буджака 
още по време на продължаващата война с Османската империя. 
Затова те заели в Буджака първите „пусти свободни земи”, не 
знаейки, че тези земи вече са имали собственици. След вре-
ме преселниците разбрали, че са попаднали на помешчически 
земи. Вече след това, когато и българите станали „крепостни-
431 Велики К. Браилските бунтове 1841–1843. София, 1968, с. 20-22.
432 Roman L. Aşezări de bulgari şi alţi sud-dunăreni în Ţara Românească (1740–
1834). – В: Relaţiile româno-bulgare de-a lungul veacurilor. Studii. Vol. 2. Bucu-
reşti, 1984, р. 126-143.
433 Пак там.
434 Пак там
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ци”, започнали да бягат от тези земи. През 1816 г. общият техен 
брой бил 1800 човека435.  Изследователката Е. Белова отбелязва, 
че поради малката численност на българите в Бесарабия до на-
чалото на XIX век, руските чиновници не са преценявали тях 
като народност, която е способна да засели новите земи на юг. 
Това според нея е и един от факторите за заселване на българи-
те редом с молдовските царани (селяни) върху помешчически 
земи436 . Тежкото положение на преселниците в помешчически-
те имения го показва Ст. Дойнов, считащ, че то е един от фак-
торите за тяхното бягство към свободните земи на Южна Беса-
рабия437.  Без да се спират подробно на този въпрос, И. Грек и 
Н. Червенков привеждат някои неточни данни за хронологията 
в появата на първите селища на отвъддунавските преселници. 
Например, те установяват, че колониите Татар-Копчак и Бешги-
оз са основани през 1791 г., което според нас не съответства на 
действителността438. В тази връзка ще отбележим, че подобни 
неточности извършват и немалко краеведи, които датират по-
ранни селища в Буджака. Считаме, че към заблуда на изследова-
телите води „Перепись задунайских переселенцев в Бессарабии 
1818 г.” („Преброяване на отвъддунавските преселници в Беса-
рабия”), където се отбелязва, че в отделно селище се разполагат 
две групи имигранти: такива, които са се „преселили в пред-
последната война” от 1787−1792 г., и семейства, „преминали в 
последната война от 1806−1812 г. и след нея”. Анализирайки 
списъците, ние установяваме, че в документите се е отбелязва-
ло не времето на заселването в конкретната колония, а датата 
на преминаването в Бесарабия и последвалото устройване на 
помешчическите земи и в другите молдовски селища. Ще под-
чертаем, че тези списъци вече са били обект на изследване. В 
частност, те най-напред са били публикувани от Михаил Попру-
женко който за съжаление не им е правил подробен анализ439. 
435  Мещерюк И. Антикрепостническая борьба…, с. 25.
436 Белова Е. Цит. съч., с. 74.
437Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с. 169-170.
438 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 12.
439 Попруженко М. Из материалов по истории славянских колоний в России. − 

Струва си да отбележим и това, че този въпрос се засяга и от 
молдовските изследователи Л. Реулец440 и Г. Къшлали441  В реди-
ца статии те уточняват недостатъците на тези списъци, и освен 
това сведенията се допълват от нови архивни източници. Ав-
торите установяват, че като отразяват еднородната в своята ця-
лост социална среда на преселниците, документите по пребро-
яванията съдържат и единична информация за пришълците от 
дворянска среда, сведения за участници от Българската земска 
войска (онбашии и бюлюкбашии), за духовните лица, за кмето-
вете и крадците във всяко селище. От посочените изследователи 
е издигната на ново изследователско ниво проблемът за така на-
речени вътрешни преселвания на българите, когато колонистите 
се заселвали в помешчически селища, а след това преминавали 
върху държавни земи в Буджака. Отразени са миграционите про-
цеси от една колония в друга, а също е направен и опит за опре-
деляне на количествения и качествения състав на преселниците. 
Също върху основата на архивни документи те са определили 
някои изходни селища на преселниците в българските земи и са 
установени датите на преселването в Бесарабия442 . 

По отношение на числеността на преселените българи в Ду-
навските княжества и Бесарабия, в литературата се наблюдават 
ЗООИД. Т. XXVIII. Одесса, 1910, с. 10-20.
440Лиана Реулец. Родена е на 24.юни 1965 г. в гр. Рибница, Република Молдова. 
През периода 1982−1987 г. учи в историческия факултет на Кишиневския 
държавен университет. Cлед това през 1987−1991 г. работи в Отдел по история 
на европейските социалистически държави и външните връзки на МССР, 
Институт по история на Молдовската академия на науките.
441 Георгий Къшлали. Роден е на 3 февруари 1965 г. с. Копчак, Чадър-Лунгски 
район Република Молдова. През 1982-1987 г. учи в историческиия факултет в 
Кишиневския педагогически институт. След това през 1987−1992, 2006−2014 
г. работи в Отдел „Етнология на гагаузите” Център по етнология, Институт за 
културно наследство към Молдовската академия на науките. Научните интере-
си на изследователите са насочени към проучването на историята на населени-
ето в Буджака в първата половина на XIX в.
442 Кышлалы Г., Л. Реулец. Архивные источники о формировании…, с. 141-
154; Реулец Л., Г. Кышлалы. Первая перепись задунайских переселенцев…, 
с. 92-106; Кышлалы Г., Л. Реулец. Перепись задунайских переселенцев в 
Бессарабии 1818 г…, с. 95-105.



140 141 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

известни разминавания. Така според А. Зашчук, през 1812 г. в 
Бесарабия е имало около 2800 семейства българи, от които 200 
са дошли през последната руско-турска война443 . В същото вре-
ме Н. С. Державин пише, че в Буджака за периода 1801–1819 г. 
са се заселили 6532 семейства или около 24 000 души444  . Ст. Ро-
мански пък стига до извода, че в Дунавските княжества се пре-
селват 15 000 български семейства445. От своя страна К. Велики 
уточнява, че в хода на войната през Дунава са преминали около 
20 000 семейства и само част от тях е останала във Влашко. Той 
смята, че след войната числеността на българите в този регион 
е около 7800 семейства (освен тези в Букурещ)446 . Подобни дан-
ни посочва Д. Фотино – 7799 семейства (резултат, получен въз 
основа на преброяването на населението през 1815 г.)447 . В едно 
свое съчинение Ст. Дойнов допълва румънските историци с данни 
за 96 700 преселени българи в Дунавските княжества и Новору-
сийската губерния448  . В друга своя работа той уточнява, че според 
един документ на М. И. Кутузов за периода 1806–1812 г. на север 
от Дунав са минали 20 316 български семейства, което съставлява 
86 337 души от двата пола. Авторът смята, че към това число 
трябва да се добавят и 2000–3000 семейства, живеещи в Малка 
Влахия (Олтения) и Бесарабия, и заключава, че от българските 
земи са се преселили общо 90 000 българи449 . Тези данни напъл-
но се поддържат от Г. Казанджиев450 .

По повод числеността на българските имигранти в Молдов-
ското княжество З. Арборе счита, че българите започнали да се 
заселват по места, изоставени от татарите в Буджака още през 
1806 г., като към 1812 г. вече наброявали 2800 семейства451 . 
443 Защук А. Цит. съч., с. 514. 
444 Державин Н. С. Цит. съч., с. 10.
445 Романски Ст. Българите във Влашко и Молдова…, с. 109-110.
446 Velichi C. Emigrarea bulgarilor…, р. 56.
447 Fotino D. Istoria generala a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a 
Moldovei. Tomul III. Bucureşti, 1859, р. 147-182.
448 Дойнов Ст. Руско-турските войни..., с. 300-301.
449 Дойнов Ст. Българите в Украйна и Молдова..., с. 82.
450 Казанджиев Г. Цит. съч., с. 87.
451 Arbore Z. Basarabia în secolul XIX. Bucureşti, 1898, p. 104.

За нас са интересни и данните на друг румънски историк Л. 
Бога, който въз основа на архивни материали стига до извода, че 
до 1812 г. в Молдова живеят 1479 български семейства или 6171 
души общо от двата пола в 60 села452 . От своя страна молдов-
ският изследовател И. Киртоага безоснователно счита, че през 
1809 г. в Бесарабия емигрират около 3 000 румънци и гагаузи453 

. Възниква въпросът как изследователят ги е отделил от общата 
маса отвъддунавски изселници, където, както е известно преоб-
ладават българите. В същото време такива етноними не се сре-
щат в руски документи. Авторът в една от своите публикации 
отбелязва, че през 1811 г. тук са се заселили 6 000 българи454 , а в 
друга твърди, че през същата година в Буджака са се настанили 
10 000 преселници455 . Най-достоверни данни дава все пак Н. 
Казаков. От архивни документи той прави заключението, че към 
1812 г. на територията между реките Прут и Днестър числото 
на преселниците достига 87 037 души или 20 313 семейства456 .

В редица изследвания на румънски историци се засяга въ-
просът за етническия състав на населението в Буджака в пери-
ода 1806–1812 г. Кишиневският изследовател Леон Бога напри-
мер обръща специално внимание на статистическите данни, за 
да докаже, че голяма част от преселниците са румънци. Анали-
зирайки опис на населението от 1811 г., авторът стига до извода, 
че в периода 1806–1812 г. от 2487 семейства, живеещи в Буджа-
ка, 1008 били румънски, дошли от Добруджа457 . В друга работа, 
посветена на историята на Бесарабия от времето на присъеди-
няването ù към Русия, авторът Петрe Казаку458  достига до изво-
452 Boga L. Populaţia Basarabiei (Etnografie şi statistică). Extras din „Monografia 
Basarabiei”. Chişinău, 1926, p. 17-18.
453 Сhirtoagă I. Etapele aşezării unor grupuri…, р. 91.
454 Пак там.
455 Chirtoagă I. Din istoria Moldovei de sud-est până în anii 30 ai sec. al XlX-lea. 
Chişinău, 1999, p. 189.
456 Казаков Н. Из истории русско-болгарских связей…, с. 77. 
457 Boga L. Цит. съч., p. 16.
458 Петре Казаку. Роден е на 6 октомври 1871 г. в гр. Кишинев. Завършва Ки-
шиневската духовна семинария (1890). След това емигрира в Румъния. Тук 
той завършва факултет по медицина на Букурещкия университет (1900 г.). 
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да, че с привличането на български колонисти царската власт 
се стреми да се сдобие с лоялни заселници, като същевременно 
възпрепятства настаняването на молдовски колонисти459. Така 
смята и Ал. Болдур, който отбелязва, че „заселвайки Бесарабия 
не само с руски чиновници, но и пришълци от всякакъв род (кур-
сив мой – И.Д.), руското правителство постигнало своите цели: 
съставът на молдаваните, представляващи болшинство за пър-
вите 50 години, успял да намалее с 90%, в момента на анексията 
на провинцията до 67 или 75%, и в последващите 50 години 
до 53%”460 . Друг историк, Теодор Холбан, също засяга процеса 
на образуване на българските колонии, като посочва, че много 
от тях са създадени чрез вливане на българи в молдовски села, 
където местното население остава малцинство. Холбан смята, 
че завръщането на българи обратно в Турция през 1806–1812 г. 
е породено от „земеделско неразбиране”461 . По този начин авто-
рът се избавя от необходимостта да посочи истинската причина 
за този процес, а тя е недоволството на балканските бежанци от 
местните помешчици, които се опитвали да си присвоят иму-
ществото им. Молдовският историк И. Киртоага пък се опитва 
да докаже първоначалния румънски облик на българските села, 
изтъквайки, че около 40% от преселниците били румънци462. 
Малобройността на румънците в Буджака той обяснява така: 
„При преминаването на руските войски през Днестър и устано-
вяването на руска администрация в района между реките Прут 
и Днестър, румънско население от страх, че ще плаща данъци 
След 1918 г. заема различни държавни функции. Той е един от създателите на 
списанието „Viaţa Românească” („Румънски живот”). Умира през август 1956 г. 
в гр. Букурещ, Румъния (Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812−2010. 
Chişinău, 2010, p. 102; Poştarencu D. Precizări…, p. 64-66).
459 Cazacu P. Moldova dintre Prut şi Nistru 1812–1918. Iaşi, р. 81 (Ион Симионеску 
и Анатол Петренку считат, че книгата е издадена през 1924 г. – В: Cazacu P. 
Moldova dintre Prut şi Nistru 1812– 1918. Chişinău, 1992, р. 18; Simionescu I. 
Bibliografie română…, р. 75). 
460 Boldur A. Relaţiile româno-ruse. Chestiunea Basarabiei şi dreptul internaţional. 
Bucureşti, 1927, p. 51.
461 Holban T. Numărul bulgarilor în Basarabia. − VB. Chişinău, 1937, № 11, p. 698.
462 Chirtoagă I. Din istoria Moldovei…, р. 153.

и ще попадне в крепостничество, бяга към устието на Дунавˮ463 

. По-късно той добавя и това, че уж живелите по-рано румънци 
били принудени да се махнат оттук, същите румънски селяни, 
които в състава на балканските преселници прониквали тук 
„със сила се връщали назад”464 . От друга страна И. Мешчерюк, 
опровергавайки мнението на румънските историци за румънско 
автохтонно население в Буджака, отбелязва, че след 1806 г. по-
вече от 6000 татари са изселени от Буджака и територията се 
обезлюдява. Някои от селата са носили и молдовски названия, 
което показва, че заедно с българите в колониите се заселвали и 
бежанци от десния бряг на Прут465.

От посоченото дотук стигаме до извода, че историците са 
събрали огромен етнографски и статистически материал за 
българите преселници в периода на Руско-турската война от 
1806–1812 г. В същото време в историографията този материал 
се интерпретира твърде противоречиво. 

На първо място, битуват различни гледни точки за причи-
ните, породили имиграцията. Редица изследователи (А. Клаус, 
В. Конобеев, Н. Казаков, Ст. Дойнов, И. Нистор) отбелязват за-
интересоваността на царското правителство от усвояването на 
слабонаселените държавни земи от страна на българите. Тези 
автори  са убедени, че за процеса е допринесла и икономиче-
ската необходимост от създаване на общоруски пазар. Висо-
ко оценявайки целия комплекс от държавни мероприятия за 
усвояване на Южна Русия, някои изследователи (Е. Белова, Г. 
Драгомир, И. Мешчерюк) показват връзката между външните 
и вътрешнополитическите аспекти на явлението, като наблягат 
на причините, които подтикват царизма да поощрява преселва-
нето на българите. Други (К. Велики, И. Грек, Н. Червенков) 
разкриват взаимодействието между цял комплекс от фактори, 
които предизвикват преселването на българите на север от Ду-
нав: политически – интересите на царизма и резултаттът от вой-
ните; икономически – недостигът на земи за българи, социал-
463 Пак там, p. 189.
464 Chirtoagă I., V. Chirtoagă. Цит. съч., p. 231.
465 Мещерюк И. И. Первое массовое переселение…, с. 84-85.
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ни – преследванията и репресиите на религиозна основа. Трета 
група изследователи (З. Арборе, Т. Холбан, П. Казаку, Л. Бога) 
си поставят за задача да покажат, че преселването на българи 
в Бесарабия не е повлияло на румънския характер на тази те-
ритория и преселниците са бил по-малко от регистрираните от 
официалната статистика. 

Накрая трябва да отбележим, че темата за преселването на 
българи в периода на Руско-турската война 1806–1812 г. не е 
достатъчно отразена в специалните изследвания, което трябва 
да подтикне историците към привличане на нови, неизучени ма-
териали от молдовските, румънските и руските архиви и да до-
веде до преоценка на някои остарели постановки. В тази посока 
могат да помогнат заповеди, рапорти и официална преписка на 
представители на царското командване с Молдовския Диван466  

за 1806–1812 г., които позволяват да се проследи поредното ма-
сово преселване на българи в югоизточната част на Молдовско-
то княжество в периода на руско-турската война. Документите 
показават, че за тогавашния етап царското правителство практи-
чески не е регулирало имиграцията от Балканите, и тя е носе-
ла понякога неорганизиран характер. В същото време местните 
власти подготвят българите към преселване, показвайки им „пъ-
тищата за движение към обозначените места”467, т.е. заселване-
то на южната част на Бесарабия е било предварително планиран 
процес.

Преписката на молдовските чиновници и земевладелците с 
царските представители в Дивана свидетелства, че преселници-
те създават на местните власти немалко проблеми. Така напри-
мер, помешчик Мереакру на 2 март 1811 г. съобщава, че бълга-
рите отказват да плащат данъци, че самоволно завземат хареса-

466 Диван на Молдавското княжество – съвет към господаря, помагащ му да 
решава въпроси на вътрешната и външната политика на княжеството. Те се 
решавали в полза на интересите на местните боери (Tomuleţ V. Basarabia în ep-
oca modernă (1812−1918). Instituţii, Regulamente, Termeni. Vol. II. Chişinău, 2012, 
р. 26-27).
467 НАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 419, л. 3.

лите им земи и укриват молдовски бирници468. В ответно писмо 
руските чиновници потвърждават намирането сред колонистите 
на 779 семейства на бирници, предполагайки, че броят им е зна-
чително по-голям469.

За изучаване на етническия състав на населението на Бе-
сарабия от този период могат да се ползват материали от пре-
брояванията на отвъддунавските преселници, установили се в 
Молдова и Влахия през 1811 г.470  Като цяло те съставляват ар-
хивно дело, пазено в НАРМ. То се намира във фонд „Сенатори, 
председателстващи в Диваните на Молдова и Влахия” (№ 1), 
заведено е под № 3246 и има 500 листа. В архивния опис дело-
то е озаглавено „Сведения за народонаселението в Молдова и 
Влахия за 1811 г.” и представлява поименен списък на отвъдду-
навските преселници. Списъкът е разположен в таблица, разде-
лена на четири колонки: в първата се указва поредният номер 
на семейството; втората отбелязва името и прякора (фамили-
ята) на главата на семейството – в случай, когато последният 
умре се посочва неговата жена с приписка, че тя е вдовица (или 
в обратните случаи, че мъжът е вдовец); в третата колонка се 
привежда информация за броя мъже, а в четвъртата колонка се 
отразява информация за броя жени, влизащи в състава на от-
делното семейство. Поради повреждане на делото, списъците с 
българи са запазенине в пълен обем и съдържат данни основно 
за Молдовското княжество и някои жудеци (уезди) на Влахия. 
По преброяванията се проследява броят на жителите (с указване 
на фамилиите) на колониите от българското въдворение, обра-
зували се в югоизточната част на Молдовското княжество. 

468 Бùрники – това е непривилегирована категория от молдовски селяни, които са 
били длъжни да плащат семеен налог (Tomuleţ V. Basarabia în epoca modernă..., 
Vol. I. Chişinău, 2012, р. 150).
469 НАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 4268, лл. 90-91.
470 НАРМ. Ф. 1, оп. 1, д. 3246.
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§ 3. ИМИГРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ И СЛЕД 
РУСКО ТУРСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ 1828−1829 Г. 

Историята на преселванията на българите на север от Ду-
нав по време и непосредствено след руско-турската война от 
1828−1829 г., както и ролята на Руската империя при тези про-
цеси, намира широко отражение в руската, молдовската, румън-
ската и българската историография. Изследванията по посоче-
ната тематика са концентрирани върху четири главни въпроса. 
Това са причините за преселванията и позицията на Русия, от-
ношението към преселванията сред политическите кръгове на 
Портата и сред българската общественост, а също и въпросът 
за устройването на преселниците в Дунавските княжества и в 
Бесарабия.

Причините за преселванията по време и непосредствено 
след руско-турската война от 1828−1829 г. се разглеждат от исто-
риците от различни позиции. А. Скалковски счита, че неизбеж-
ните последствия от войната и разорението на българските земи 
„са станали причина, българите, особено онези от тях, които са 
се опасявали от преследванията на Портата, да се решат да се 
оттеглят към Русия”471. Към това мнение се придържа и участ-
никът в руско-турската война през 1828–1829 г. и пряк свидетел 
на тези събития войводата Генчо Къргов (1789−1883). По него-
ви сведения след края на войната българите били в недоумение 
как да постъпят по-нататък – „…жителите като нас, не знаяха 
какво да правят, що да заловят”472. Сред населението преоблада-
ваше страх „…че като се върнат турците, ще ги заколят”473.

Това мнение поддържа и българският учен Гавриил Зане-
тов, обяснявайки преселването в Бесарабия „като най-могъщо 
милостиво покровителство” на царизма474. Изследователката от 
Русия Олга Медведева също категорически отхвърля тезата за 
организирания характер на преселванията на българите, смя-
471 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 37.
472 Греков М. Спомени. София, 1971, с. 234.
473 Пак там.
474 Занетов Г. Цит. съч., c. 880.

тайки, че именно опасението от жестоки репресии от страна на 
османлиите е причината, която е предизвикала стихийното под-
буждане на народните маси към бягство475. В потвърждение на 
думите на руските изследователи можем да изложим твърдение-
то на Генчо Къргов, който категорично подчертава, че „Москов-
ците ни съветваха да се върнем; ние искахме да вървим; защото 
пътят назад беше отрязан”476.

Други изследователи определят като главна причина за 
имиграцията „страданията на българите, които са изпитвали в 
условията на османското иго”477. Така например, българският 
краевед Семен Табаков, разказвайки за преселването на жите-
лите от гр. Сливен, описва причините затова решение по след-
ния начин: „Всички сливенци, провинили се чрез някаква по-
мощ към русите, са били длъжни да изберат дали да останат да 
живеят в условията на турското робство с риск за живота си, 
или да се преселят”478. По негово убеждение, привикналите към 
свободата, продължила десет месеца и половина, българи не са 
могли да се примирят с връщането към стария ред, който им се 
струвал още по-тежък, и затова те пожелали да отидат на север 
от Дунав. Н. Тодоров и Н. Жечев също виждат главната при-
чина за масовото преселване на българи от Източна България 
в „тежките робски условия”, в които е съществувало местното 
население479. Българският историк Ст. Дойнов също излага като 
причина за преселванията на първи план тежкото положение 
на българския народ, свързано с прекомерните данъци, с чум-
ните епидемии, с откритото насилие и грабежи от местната и 
централната власт. Към всичко това той прибавя и това, че в 
края на 20-те г. на XIX в. българите все по-активно започнали на 
участват във въоръжената борба против чуждия гнет. След неус-
475 Медведева О. Российская дипломатия и эмиграция болгарского населения в 
1830-е годы. – Сов.Cлав. Москва, 1988. № 4, c. 32.
476 Греков М. Цит. съч., с. 237.
477 Станев Н. България под игото. Възраждане и освобождение 1393−1878. 
София, c. 303.
478 Табаков С. История на град Сливен. Том II. Cофия, 1924, с. 136.
479 История на България. Том V (Българско Възраждане XVIII – средата на XIX 
в.). Отг. ред. Н. Тодоров. София, 1985, с. 211.
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пешните войни на Турция с Русия, смята Стефан Дойнов, са се 
създавали подходящи обществени условия за имиграция480. Ма-
рия Кирова основавайки се на записките на съвременнници на 
тези събития, достига до констатациите, че при съществуването 
на вътрешноикономически причини, никакви закони не могат 
да защитят трудолюбивия българин от капризите на местните 
владетели, заставили ги да напуснат своята родина481.

От своя страна българският историк Христо Христов вижда 
като причина за бягството на българите на север от Дунав пре-
ди всичко военните действия, когато османлиите, прилагайки 
тактиката на „опожарената земя” са унищожавали цели села. 
Това, по мнение на автора, е принуждавало българите да оста-
вят своите родни места482. 

Балчо Нейков (род. 1839 г.), записките на когото са публику-
вани през 1984 г., от субективни позиции разглежда причините 
за преселението, действията на някои български войводи, които 
до и по време на руско-турската война „пакости са нанесли”483. 
По негово мнение, след Одринския мир, страхувайки се от тур-
ците, войводите са решили да бягат в Бесарабия, при това те са 
взели със себе си и сънародници. В записките са показани два 
лагера българи, агитиращи за и против преселението в Бесера-
бия. Първият се оглавявал от Митар чорбаджи от село Ичме, а 
вторият – от Вълко Бинбелов. Затова, че се противопоставят с 
действията си един на друг, са извършени редица убийства на 
лидери на противоположните групи. Разделянето на общество-
то на два лагера се потвърждава и от Генчо Къргов, който показ-
ва как неговото родно село Колупчий (днес Гурково, Староза-
горско) се разделило на две „... едни искаха да останат, други се 
480 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с.84.
481 Кирова М. „Голямото преселение” от Сливенско през 1830 година – ня-
кои исторически проекции. – В: Българската емиграция през Възраждането. 
Сборник материали от Национална научна конференция „Ролята на възрожден-
ската емиграция за напредъка на българската нация” (Сливен, 13–14 октомври 
1999 г.). Сливен, 2003, с. 94.
482 Христов Хр. В. Североизточна България по време на руско-турската война 
от 1828−1829 г. − ВИС. София, 1980, № 4, с. 39.
483 Нейков Б. Факийско предание. Сбирка от народния живот. София, 1984, с. 154.

готвяха за път. Тръгваха тия, които мисляха , че щом се върнат, 
турците ще имат разправия с тях; останаха ония, на душата на 
които грехове нямаше, па и бяха готови да превиват врат пред 
турчина”484. Както се вижда, в самото българско общество през 
този период се проследява различна преценка, как трябва да се 
оценява постъпката на тези, които са изоставяли своето родно 
място и тези, които са решили да останат.

Особените стратегически интереси на руския царизъм за 
имиграция на българите също се разглеждат от историците като 
причини, довели до преселванията. Съветският изследовател 
Иван Мешчерюк намира, че интересите на царското правител-
ство от запазване на влиянието на Балканите „са го принудили 
да се погрижи за съдбата на десетки хиляди българи, поддър-
жали руската армия в хода на войната”485. В своята монография, 
специално посветена на тази проблематика, авторът смята за 
историческа необходимост имиграцията в Бесарабия, тъй като 
населението от Югоизточна България „се е стремяло да се из-
бави от турския феодален гнет”. По негово убеждение, самото 
преселване е станало възможно благодарение на засилилите се 
връзки в хода на съвместната борба против „султанска Турция 
през 1828−1829 г.”. И. Мешчерюк е уверен, че не си струва да се 
пренебрегват и желанията на царизма да привлече в незаселе-
ните земи и български земеделци486. Сполучливо са показани и 
вариантите в позициите на царските чиновници по този въпрос. 
Така, генерал-губернаторът на Новорусийския край М. С. Во-
ронцов е искал да използва селяните като крепостни, докато 
попечителят на отвъддунавските преселници И. Н. Инзов се 
обявявал против такива планове487. Затова, че И. Мешчерюк е 
оценявал причините за преселението от позицията на съвет-

484 Греков М. Цит. съч., с. 236.
485 Мещерюк И. Русский царизм и национально-освободительное движение 
болгарского народа в 1828−1829 гг. – В: Колониальная политика и национально-
освободительное движение (из новой истории Балкан, Ближнего и среднего 
Востока). Кишинев, 1965, с. 139.
486 Мещерюк И. Переселение болгар…, с. 8, 22, 70.
487 Пак там, с. 79.



150 151 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

ската историография през тези години, доказват протоколите от 
обсъждането на неговия труд в Института по история при Мол-
довския филиал на АН СССР. Рецензентът Н. Мохов смятал, 
че авторът тенденциозно е засегнал въпроса и основно опре-
делил, че Русия е била виновна за преселението – „политиката 
на царизма се разкрива едностранчиво”, тогава когато, по него-
во мнение, тук е било необходимо да се обърне внимание и на 
други фактори. Това становище подържал и И. Анцупов, който 
предложил да се задълбочат доказателствата за икономическите 
причини на преселението. Особено внимание се обръщало на 
автора затова, че преселението и неговите причини трябва да 
се смятат като един от етапите на националноосвободителната 
борба на българите. В допълнене Н. Мохов посъветвал под-
робно да се покаже борбата против духовенството – против 
фанариотите, тъй като борбата в България с гърците е нарича-
на „първи етап от националното движение”488. За категорич-
ното виждане на И. Мешчерюк повлиява по- скоро работата 
му по дисертацията („Българи и гагаузи в Буджака през пър-
вата половина на ХІХ век”) в Института по славяноведение 
в началото на 50-те г. на ХХ в. Още тогава при обсъждането 
по глави проф. С. А. Никитин отбелязал, че не трябва да се 
смята борбата на българите с турците като основна причина 
за преселението: „Ако действително това е така, тогава след-
ва да говорим за преселение в други страни”489. В Института 
по славяноведение, ясно се подчертавало, че авторът е длъжен 
да обърне внимание на преселническата политика на царизма. 
Българистът е бил длъжен да премахне създаващата се предста-
ва за царизма в ролята му на „благодетел”, „грижовник” и „спа-
сител на преселниците от преследващите ги турци”. Основните 
методологически изисквания на московските историци се свеж-
дат до разработване на въпроса за преселението на българите в 
Бесарабия, в контекса на общата политика на царизма през 30-
те години на XIX в. Авторът е длъжен да акцентира вниманието 
върху агресивната политика на царизма на Балканите „тъй като 
488 АТГУ „Гр. Цамблак”. Ф. „И. Грек”, д. 5, л. 8.
489 Пак там.

тази политика е подчинена на цялата колонизаторска дейност в 
Буджака”490. В този контекс И. Мешчерюк се е опитвал да отра-
зи особеностите на националното потисничество, „изразяващо 
се в русификация на населението, преди всичко на неговата вър-
хушка чрез школи, език, съдопроизводство, църковна служба, 
особеностите на административното устройство и управление, 
отговарящи на вижданията на правителството”. В същото време 
съветските историци към Института по славяноведение съвет-
вали Мешчерюк „да подчертае неизбежната необходимост за 
емиграция на компрометираните българи, участвали в руско-
турските войни на страната на царските войски491.

Ваня Рачева492 също вижда основната роля на руския цари-
зъм в преселението на българите. Тя разглежда този процес в 
общия план на политиката на Русия по колонизацията на свои-
те погранични територии с Османската империя. Интересен е 
изводът на авторката, че българската емиграция е била не само 
планирана, но и прогнозирана493. Този извод следвал от това, че 
Петербург разбирал, че след войната част от българските до-
490 Пак там.
491 Пак там.
492 Ваня Рачева. Родена е на 15 януари 1971 г. в гр. Видин. Тук завършва средно 
образование (1989). През 1990–1995 г. учи в Исторически факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. През 1995 г. тя е магистър по история, а в 
периода 1998–2001 г. – редовен докторант в катедра „История на България”.

През 1996–2002 г. работи като учител по история в държавно и в частно 
начално и средно училища. От 2004 г. е асистент по история на Българското въз-
раждане, катедра „История на България” в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Научните и интереси засягат проблемите по политическата и социалната 
история на българите и Балканите през ХІХ век; руско-българските отноше-
ния през Българското възраждане и др. Освен това в своите научни проучвания 
засяга различни аспекти от преселническата политика на Русия през първата 
половина на XIX в. (По-подробно относно библиографията на научните тру-
дове на Ваня Рачева вж. в: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/
fakulteti/istoricheski_fakultet/akademichen_s_stav/as_vanya_nikolova_racheva_b_
lgarsko_v_zrazhdane [Сайт на Историческия факултет на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”]).
493 Рачева В. Руската преселническа политика, българите и Одринският мир от 
2 септември 1829 г. − ГСУИФ. Т. 100. София, 2012, с. 183.
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броволци ще предприемат опит да отидат на север от Дунав. 
В същото време изследователката признава, че мащабността 
на това преселение зависело от такива фактори като: „числе-
ността на формираните доброволчески отряди; политиката на 
султанската администрация спрямо българите и поведението на 
турската войска в района на бойните действия; агитацията на 
специално изпратени емисари от пряко заинтересовани среди и 
лица за заселване на бежанците в конкретни области и имения; 
плъзналите епидемии; неспазването на обещаната в Одринския 
мир амнистия; че дори и масовата психоза, обхванала по стече-
ние на обстоятелствата жителите на някои селища...”494.

Румънският изследовател Александру Болдур обяснява ко-
лонизационната политика на Петербург като опит за „алогини-
зация” (денационализация) на Бесарабия. Представлява интерес 
неговото заключение затова, че преследавайки дадени цели, ца-
ризмът съзнателно действал в ущръб на своите интереси. За да 
подкрепи тази констатация, авторът е отбелязал закона за дву-
годишната забрана (4 юли 1830–1832) за миграция в Бесарабия 
на селяни от държавните имения на вътрешноруските губернии. 
Това се правело с цел „колонизация на Бесарабия с българи от 
България и Румелия”495.

На свой ред съветският лингвист-славист С. Бернщайн, на 
основата на архивни материали, показва как царизмът е разра-
ботвал способи и е приемал решения за преселването на бъл-
гарите. Изследователят, обръща внимание на тясната връзка 
на миграционната политика на Петербург през този период с 
необходимостта от развитие на руския военен и търговски чер-
номорски флот, т.е. как вече повече от всичко започнало да се 
поощрява преселването не на земеделци, а на матроси, корабо-
строители, занаятчии и търговци496. Заслугата на автора се със-

494 Пак там.
495 Bоldur A. Contribuţii…, р. 19.
496 Бернштейн С. Основные этапы переселения…, с. 54; Същият. Страница 
истории болгарской иммиграции в Россию во время русско-турецкой войны 
1828−1829 гг. – В: Ученые записки Института славяноведения. Т. I. Москва−
Ленинград, 1949, с. 333.

тои и в това, че той първи показва, че макар и царизмът да е 
имал за цел привличане в руските предели на инородци, все пак 
във висшите политически кръгове на Русия често се е появява-
ла и идеята да се избягва привличане на чужденци в полза на 
руските селяни497. Това мнение е поддържано от И. Мешчерюк, 
който подробно описва как от южното крайбрежие на терито-
рията на българските земи са се превозвали желаещите да се 
преселят. Авторът подчертава, че изпълнител на тази политика 
е бил бесарабският генерал-губернатор М. Воронцов, който за 
постигане на тази цел изпратил в България група емисари498. В 
българската историография тази теза се среща и в изследвания-
та на В. Трайков499 и Щ. Щерионов500. 

Целият комплекс от социални, политически и икономически 
причини, провокирали към преселванията, назовава и В. Ман-
ко. Според неговото мнение, главната причина се заключавала в 
страха от репресии от страна на турците над тези, които са се 
компрометирали с поддръжка на русите. Между другите при-
чини се посочват също грабежите, социалният, националният 
и религиозният гнет, засилването на експлоатацията, тежките 
последици от руско-турската война 1828−1829 г., нежеланието 
на населението да живее в робство, страхът от терора, разочаро-
ванията, обезземляванията, като, разбира се, определена роля са 
изиграли и облекченията, предоставяни на колониите от царска-
та администрация501. Молдовските българисти пък И. Грек и Н. 
Червенков виждат в преселванията преди всичко политически и 
икономически причини. Политическите причини се заключават 
в интересите на руското правителство от привличане на евтина 
работна ръка, а също и в предоставянето на земя за онези, които 
са участвали във военните действия на руска страна. А иконо-
497 Бернштейн С. Основные этапы переселения…, с. 54.
498 Мещерюк И. Переселение болгар…, с. 65-70.
499 Трайков В. Руско-турските войни…, с. 15.
500 Щерионов Щ. Преселническите движения от 30-те години на XIX век и 
въздействието им върху историческото развитие на Южното българско черно-
морие. − БСП. Том пети. Велико Търново, 1996, с. 264. 
501 Манко В. Второ масово преселване на българите в Русия в периода на руско-
турската война 1828−1829 г. − ВИС. София, 1966, № 2, с. 54.
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мическите причини произхождат от това, че в Източна България 
се е чувствал недостиг от земя, което пречело за развитието на 
местната промишленост и търговията. Във връзка с това, смя-
тат авторите, българите избирали за заселване обширните по-
землени простори, разположени на север от Дунав502. Гледната 
точка на последните автори поддържа и българският историк К. 
Калчев503, добавяйки като причина за преселванията разочаро-
ванието на местното население от Адрианополския мир, според 
който България не получава никакъв нов политически статус. 
Като друга причина той сочи страха на местното население от 
отмъщението на османлиите, затова че българите са поддържа-
ли във войната руските войски504. От своя страна пък руската 
изследователка Е. Белова свързва масовото преселване с руско-
турската война и нейните негативни последици за българските 
селяни. Във връзка с това тя обективно определя, че царизмът 
се е стремял по законодателен път да регламентира преселвани-
ята. Белова обобщава, че независимо от това, че в Русия е има-
ло имуществен ценз, заради съществуващата ситуация в бъл-
гарските земи „руското правителство не отказва на по-бедните 
българи преселване, макар и да са били предприети всякакви 
мерки по ограничаване на мигрантите”505. 

502 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., c. 19-20.
503 Калчо Костов Калчев. Роден е на 30 януари 1947 г. Висше образование полу-
чава през 1971 г. Доктор на историческите науки, професор.

Работи в Окръжния исторически музей – гр. Добрич и Държавно земле-
делско стопанство – гр. В. Търново. След това активно се заема с преподавател-
ска дейност в такива учебни заведения, като Средно сержантско военно учи-
лище – г. Оряховица (от 14 септември 1972 до 22 март 1974 г.) и ВТУ „Св.св. 
Кирил и Методий“ – В. Търново (1974–2015).

Научните му интереси са насочени към историята на бесарабските бълга-
ри и тяхното място в общонационални процеси. 

Автор е на 5 монографии и 2 учебни помагала, на над 100 статии, рецензии 
и др. (По-подробно за библиографията на научните трудове на проф. К. Калчев 
вж.: http://www.uni-vt.bg/1/?c=userinfo&userid=131 [Сайт на ВТУ „Св.св.Кирил 
и Методий”]).
504 Калчев К. Цит. съч., c. 46.
505 Белова Е. Цит. съч.,, c. 122-123.

Заинтересованността на молдовските и влашките господа-
ри от привличане на българи, като една от причините за пре-
селванията, за първи път подробно разглеждат румънските из-
следователи. Историкът В. Дикулеску отбелязва, че влашката 
и молдовската администрация е била заинтересована пресел-
ващите се да остават в Княжествата, тъй като онези, които са 
се занимавали със селско стопанство, са представлявали евтина 
работна ръка за боерите – собственици и арендатори на земи, 
а останалите – занаятчии и търговци, имащи търговски връз-
ки със свои събратя от Европа, са могли да внасят значителни 
печалби в държавната хазна. Преследвайки именно посочените 
цели, заключава В. Дикулеску, българите са се сдобивали с при-
вилегии506. Икономическият интерес на румънските боери и на 
временните правителства от привличането на български селяни 
показват още П. Константинеску-Яш507 и К. Велики508.

В наши дни Щелиян Щерионов обръща внимание на из-
следователите върху последствията от преселването на българи 
през 1828–1829 г. за историческото развитие на Южнобългар-
ското черноморие. По негово мнение, този процес е бил губите-
лен, тъй като: първо, областта преживявала демографско сътре-
сение от обезлюдяване, и в резултат от смяната на етническо-
то съотношение на населението; второ, регионалните морски 
стопанства били лишени от активно население и започват да се 
разпадат; трето, демографските промени водели към намалява-
не на политическата активност на местното население. В също-
то време авторът правилно подчертава, че преселението оказва 
положителна роля за Русия, тъй като българите се включват в 
развитието на военния и морски флот, а също в разработване на 
свободните степни земи509.

506 Дикулеску В. Цит. съч., р. 394.
507 Constantinescu–Iaşi P. Studii istorice româno-bulgare. Bucureşti, 1956, р. 13; 
Дикулеску В. Цит. съч., р. 394.
508 Велики К. Изселването на българите от Карнобат в Румъния през 1830. − 
ИИИ. Том 16-17. София, 1966. c. 455, 459-460.
509 Щерионов Щ. Преселническите…, с. 268-269.
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Позицията на Високата порта по предотвратяване изселва-
нията на българите и за тяхното по-късно връщане към бившите 
им местожителства разглеждат И. Мешчерюк510, К. Велики511, А. 
Димов512, В. Трайков513, Н. Тодоров, Н. Жечев514, Е. Белова515, И. 
Нистор516. Практически всички стигат до мнение, че опустоша-
ването на източните региони на българските земи се е отразило 
отрицателно върху социално-икономическото развитие на тези 
региони, като нанесло удари по икономиката на Османската 
империя. Властите осъзнавали, че губят трудолюбиво и данък-
ноплатежно население. Това подтикнало Константинопол по 
пътя към преговорите с Русия чрез обещаването на привилегии 
да върне назад част от имигрантите. Още Г. Раковски и С. Таба-
ков отбелязват прякото участие на султана Мехмед ІІ по опит да 
върне българите в родните места. С тази цел, той изпратил във 
Влахия редица български първенци, духовни лица, които да по-
кажат на емигрантите готовност за неговата благосклонност517. 
На свой ред, В. Мучинов също се съгласява с мнението, че на 
османлиите не е им било изгодно намаляването на население-
то. По тази причина за своята политика те действали в две на-
правления: да успокоят жителите на населените места, откъдето 
преди всичко започнал миграционния поток, чрез въвеждането 
по тези места на икономически облекчения и второ,  агитация 
сред бежанците от Дунавските княжества и на юг в Русия. В 
първия случай, с цел да убедят християнското население да ос-
тане по своите места. Властта задействала духовенството, раз-
пространявало се е писмо на вселенския патриарх, а одрински-
510 Мещерюк И. Переселение болгар..., c. 114; 
511 Велики К. Изселването на българите..., c. 460-465; Velichi C. Emigrări la nord 
şi la sud de Dunăre în perioada 1828−1834. − Romanoslavica. Vol. XI. Bucureşti, 
1965, p. 67-116.
512 Цит. по. Казанджиев Г. Цит. съч., с. 97-98.
513 Велики К., В.Трайков. Цит. съч., с. 15-16.
514 История на България… Т. V., с. 210.
515 Белова Е. Цит. съч., c. 116-120.
516 Nistor I. Aşezările…, р. 26.
517 Раковски Г. С. Преселение в Русия или Руската убийственна политика за 
българите. София, 1886, с. 19-20; Табаков С. Цит. съч., с. 138-139.

ят митрополит Герасим Критски лично посещавал българските 
села и убеждавал приходящите в това, че султанът прощавал на 
всички, провинили се по време на войната. Освен това анало-
гична мисия имали и българските първенци, например Вълчан 
чорбаджи в Сливен и Янко Челеби в Търново518. Във втория слу-
чай, Цариград изпратил мисия начело с Халил бей във Влахия и 
Молдова, с цел да върне бежанците в османската империя; под 
негов надзор агитирал и червенският епископ Неофит519. 

На проблемите на реимиграцията на българите по родните 
места посвещава отделна глава И. Мешчерюк. Съгласно негови 
данни, от пребиваващите в Бесарабия 50 хиляди човека тук ос-
танали само 25 хиляди, а останалите се върнали в българските 
земи или се установили в Дунавските княжества520. Сред при-
чините, накарали българите на такава крачка, било желанието 
да се видят със своите роднини, останали в българските гра-
ници, или участие при разделянето на останалото там имуще-
ство, надеждата с близките си да освободят своята родина, ак-
тивната пропаганда на турските емисари, които обещавали на 
преселниците помощ от страна на османското правителство521. 
В. Кабузан отбелязва, че само през втората половина на 1831 г. 
„от новите преселници край Прут в Турция при роднините си 
са се върнали 1136 семейства, което включвало 2317 човека”522. 
По-късно, през 1832–1834 г. това движение е имало масов ха-
рактер. Само за две години и половина (1831–1834) от Буджака 
в България се върнали 4367 семейства, в състав от 20 839 чове-
ка523. Това потвърждава изказаното по-рано предположение на 
А. Клаус, затова че главните причини за този процес са неуро-
жайните 1832–1834 г., а също и голямото намаление на добитъ-

518 Мучинов В. Миграционна политика…, с. 77.
519 Пак там, с. 116.
520 Мещерюк И. Переселение болгар..., c. 198-199.
521 Пак там, с. 182-183.
522 Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных 
районов Приднестровья (конец XVIII–первая половина XIX в.). Кишинев, 
1974, с. 45.
523 Пак там, с. 46.
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ка524. Лев Берг вижда в реимиграцията икономически причини, 
изхождащи от „земните недоразумения”525. И. Грек и Н. Червен-
ков подчертават, че през периода 1831–1834 г. Бесарабия изгу-
била 18 840 българи526. Те виждат причините на реимиграцията 
в пропагандата на турските агенти и привърженици на Георги 
Мамарчев, които агитирали българите да се върнат в родината 
си; към това се добавят и масовите епидемии на чума и холе-
ра (1830–1832), лошата реколта (1833–1834), а също и недоста-
тъчният резерв от земеделски фонд, който се полагал на всяко 
семейство527. Й. Титоров също смята, че съществуват редица 
причини, които накарали българите да се завърнат: например, 
за тракийския българин, който е свикнал с южноевропейския 
климат, било много сложно да се аклиматизира в Бесарабия, 
където климатът, както е известно е непостоянен. Българинът 
е привикнал също с родната чиста и бистра вода и не можал да 
свикне с това, че в пустинята Буджак е много сложно да я наме-
риш, друга причина било чумата, следите от която били види-
ми около Болград, където се намирало чумно гробище. Важна 
причина била и тази, че в Бесарабия, запасите не са могли да 
нахранят всички бежански семейства. Изиграла е и важна роля 
политиката на османските власти по облекчаване на икономиче-
ското положение на своите поданици в империята, което също 
карало преселниците да се върнат по домовете си528. Аналоги-
чен процес се е наблюдавал и в Дунавските княжества. 

Българският изследовател В. Трайков счита, че експлоата-
цията на българите от страна на румънските едри земевладелци 
е ключов фактор, подбуждащ българите към връщане в родните 
местоживелища529. В. Мучинов вижда главната причина за за-
връщането на българите в успешната политика на Османската 
524 Пак там;. Клаус А. Цит. съч., с. 321.
525 Берг Л. С. Бессарабия: страна − люди − хозяйство. Петроград, 1918, с. 124.
526 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 21.
527 Пак там.
528 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 29-30.
529 Трайков В. Българската емиграция във Влашко след руско-турската война 
от 1828−1829 г. – В: Одринския мир от 1829 г. и балканските народи. София, 
1981, с. 161.

порта. Резултатите показват, че само за периода през 1830–1833 
г. в пределите на Османската империя само от Влахия са дошли 
15 000 човека530. Отново български изследователи (Цв. Криста-
нов, Ст. Маслев, И. Пенаков) сполучливо показват гъвкавостта 
на ръководителя на преселването Иван Селимински при пре-
говорите между Русия и Портата по въпроса за бежанците и 
във връзка с опитите на гръцкото духовенство да помогне на 
турското правителство да ги върне обратно. Авторите оценяват 
положително факта, че на Селимински се е удало да убеди 30 
000 българи да останат в Бесарабия, където условията на живот 
били по-добри , отколкото в Дунавските княжества. Те показват 
също така и неговата роля за организирането на нереализира-
лата се специална делегация до султана, с цел да се отвоюват 
от него отстъпки за българите в случай на тяхно завръщане531. 
Важно е, че някои български историци като В. Мучинов, са 
обърнали внимание на изследователите върху това, че с връ-
щането на сливенските преселници от Влахия през 1839 г. ре-
имиграционният процес не приключил. Въз основа на османски 
архивни документи, той показва, че и през 40-те години на ХІХ в. 
Портата е продължила да полага усилия по завръщането на бежа-
нци. Това се забелязва особено през периода 1848–1849 г., когато 
след революционните събития във Валахия около 3 000 българи, 
а също и румънци, намерили укритие на юг от Дунав532.

За ролятата на руската дипломация в процеса на преселва-
нията на българите на север от Дунав в края на 20-те–начало-
то на 30-те г. на XIX в. историографията също обръща отделно 
внимание. Анализирайки наличните източници и архивните 
данни, О. Медведева идва до извода че политиката на Руската 
империя била насочена към преустановяване  на масовото пре-
селване на българи в началото на 30-те г. на XIX в.  По мнение 
на изследователката царизмът е провеждал тази политика по ди-

530 Мучинов В. Миграционна политика…, с. 117.
531 Кристанов Цв., Пенаков И., Ст. Маслев. Д-р Иван Селимински като 
учител, лекар и общественик. София, 1962, с. 97-98.
532 Мучинов В. Миграционна политика…, с. 121.
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пломатически път, чрез руското консулство в гр. Сливен533. В съ-
щото време и Л. Степанова утвърждава тезата, че определящият 
тласък към откриване на руско представителство в този град 
дало намерението на значителна част от българското население 
от югоизточните райони на страната да напусне своата родина. 
Консулът, според нея, бил длъжен да защищава християните и 
да наблюдава изпълнението от султана на обещаната амнистия, 
което би ограничило стремежа на българите към изселване534. 
От своя страна Т. Стоилова счита, че значението за откриване 
на това консулство, преди всичко, би следвало да се търси в ук-
репване на политическите и икономическите позиции на Русия 
на Балканите. Тя заключава, че чрез своите представителства, за 
царизма би било по-леко да провежда собствените си политиче-
ски интереси в българските земи535.

На статистическите данни за числеността на преселниците, 
напускащи България през този период, също е отделено вни-
мане. В историографията най-голямата численост, се споменава 
в периода 1828−1830 г., когато българските земи са напуснали 
140 000 – 150 000 българи. Това се поддържа от Веселин Трай-
ков, Николай Жечев, Елена Белова и Стефан Дойнов536, макар че 
последният, в свои по-ранни публикации, споменава за 130–140 
000 имигранти537. Това становище поддържат и съставителите 
533 Медведева О. Российская дипломатия…, с. 24-33; Същата. Деятельность 
российского консула в Сливене Г. В. Ващенко (1830−1833 годы). − Славяноведе-
ние. Москва, 1999, № 4, с. 71-76; Същата. Материалы российского консульства в 
Сливене как источник для изучения положения болгарского населения в 30-е годы 
XIX века. − Славяноведение. Москва, 1995, № 1, с. 69-73; Същата. Проблемът за 
българската емиграция в Русия през 1830 г. в дейността на руската дипломация (по 
непубликувани документи на АВПР). − ИДА. София, 1989, Т. 57, с. 155-206.
534 Степанова Л. Первое консульство России в болгарских землях (Сливен, 
1830−1833). – В: Проблемы истории стран Юго-Восточной Европы. Политика. 
Культура. Историография. Кишинев, 1989, с. 159-160.
535 Стоилова Т. Първи опит за откриване на руско консулство в българските 
земи. − ВИС. София, 1983, № 2, с. 206.
536 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с. 111; Трайков В., Н. Жечев. 
Цит. съч., с. 113; Белова Е. Цит. съч., с.115.
537 Дойнов С. Преселнически движения…, 1981, с. 311; Същият. Българите и 
руско-турските войни (1774−1856)…, с. 149. 

на първи том „История на България”, а също Иван Грек, Ни-
колай Червенков и Пламен Митев538. А още по-рано, Христо 
Гандев сочи числото 130 000 изселници от източните български 
земи539. Сливенският краевед Семен Табаков счита, че през сре-
дата на април в Айтоското поле са се събрали около 100 000 чо-
века от регионите на Сливен, Айтос и Карнобат540. Аналогични 
данни срещаме при Веселин Трайков и Константин Велики541, а 
също така и при Н. Тодоров и Н. Жечев542. Базирайки се на ар-
хивни материали, И. Мешчерюк счита, че българските земи са 
напуснали 86 700 човека543.

Българският специалист по демографското развитие на Бъл-
гария през XIX в. В. Мучинов, обяснява такива разминавания в 
цифри с това, че в досегашните проучвания не се отчита коли-
чественото измерение на факта, че по време на голямото пресе-
ление от 1830 г. част от тракийските беженци в действителност 
не преминават в земите на север от р. Дунав, а се установяват 
в различни селища в днешна Североизточна България и Добру-
джа, т.е. остават в пределите на Османската империя544.

Представлява интерес също диспутът, отнасящ се до числе-
ността на задунавските преселници, останали в Бесарабия. И. 
Мешчерюк отбелязва, че през цялото време, и след руско-турска-
та война, в пределите на Бесарабия имало 50 хиляди човека, кое-
то значи, че останалата част от преселниците са останали в Севе-
роизточна България, Дунавските княжества, а някои са умрели от 
чума. Тяхната численост постепенно намалява и вече към 1835 г. 
тук живеят само 26 хиляди нови преселници545. В. Кабузан, въз 
основа на архивни данни, е определил, че след подписания Од-
538 История на България, Т. I. Cофия, 1954, с. 308, Т. I. Cофия, 1961, с. 331; 
Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 20; Митев П. 
Българското възраждане. Лекционен курс. София, 1999, с. 38-39.
539 Гандев Х. Проблеми на Българското възраждане. София, 1976, с. 624.
540 Табаков С. Цит. съч., с. 145.
541 Велики К., Н. Трайков. Цит. съч., с. 383.
542 История на България… Т. V, с. 210.
543 Мещерюк И. Переселение болгар…, с. 90.
544 Мучинов В. Миграционна политика…, с. 99.
545 Мещерюк И. Переселение болгар…, с. 129.
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ринския мирен договор емиграционната вълна се разрастнала и 
през средата на 1831 г. в Южна Бесарабия пребивавали 7 592 се-
мейства (38 846 човека). През 1832 г. новопребиваващите бълга-
ри тук вече наброявали 36 529 човека546. И. Грек и Н. Червенков, 
въз основа на архивни данни, идват до извода, че само в края на 
октомври в Бесарабия са дошли 52 777 човека, а към 1835 г. от тях 
останали 33-35 хиляди човека547. По-скромен брой сочи И. Кир-
тоага По негови данни, от 1830 до 1836 г. броят на пребиваващите 
в Бесарабия емигранти е 16 000 човека548.

Въпросът за устройването на българите по новите земи 
също има свое отражение в историографията. Тази тема се 
свързва също с позицията на Русия по проблема за преселване-
то на българите, тъй като този въпрос се е решавал именно чрез 
руските представители в Долнодунавските княжества. Пресел-
ването на 600 семейства българи от Карнобат във Влахия отра-
зява в отделна статия К. Велики. Той сочи, че най-много от тези 
преселници отсядат в гр. Браила − впрочем, впоследствие пове-
че от половината от пристигналите са се върнали назад в родния 
край549. Особено внимание историкът отделя на преселването 
на българи от град Сливен във Влахия в началото на XIX в. 
На основата на източници той описва положението в града по 
време и след руско-турската война от 1828−1829 г. Твърде цен-
ни са данните на автора за неудачния опит на преселниците да 
основат Нов Сливен в имението Беряса в близост до гр. Пло-
ещ. Тъй като тази земя се е намирала тогава в собственост на 
барон Сакелария, то над тях е надвиснала опасността да станат 
зависими селяни и тогава на сливенци се е наложило да се за-
селят в други градове − Букурещ, Плоещ и Браила550. Отделно 
авторът се спира и върху проблема за емиграцията на север и юг 
от Дунава през този период, във връзка с което следва и опитът 

546 Кабузан В. М. Народонаселение…, с. 44.
547 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова…, с. 21.
548 Сhirtoagă I. Etapele aşezării unor grupuri…, р. 91.
549 Велики К. Изселването на българите…, с. 465.
550 Velichi C. Emigrarea bulgarilor din Sliven în Ţara Românească în anul 1830. − 
Romanoslavica. Vol. X. Bucureşti, 1964, p. 290-308.

му да направи периодизация, а също и да установи местата за 
заселване на българските бежанци. В същото време Константин 
Н. Велики установява, че се забелязват и случаи на връщане на 
румънци, преселили се преди няколко десетки години на юг от 
Дунав, като по-късно някои от тези семейства за втори или тре-
ти път  се преселват на юг551.

Икономическата страна от устройването на преселници-
те също се засяга за първи път от К. Велики. Изследователят 
се интересува особено от привилегиите, които били дадени на 
българите. Той сравнява „Уставите за отсядане” от 1830 г., кои-
то се изработвали в Молдова и Влахия специално за българите 
и установява, че молдовският вариант на този документ е по-
подробен552. Авторът счита, че тези „устави” са своеобразна 
помощ за преселниците от страна на руската администрация 
в княжествата553. От изследователя Владимир Дикулеску е по-
казано как тези облекчения са повлияли върху икономическото 
развитие и за благосъстоянието на преселническата класа бъл-
гарски занаятчии и търговци554. В същото време той признава, 
че българските търговци повлили върху развитието на произво-
дителните сили и консолидацията на новите методи на произ-
водство във феодалното стопанство на Влахия555. Икономиче-
ският интерес от заселването с българи на околностите, а и на 
самия град Бузъу, разглежда Д. Йонеску. Авторът вижда причи-
551 Velichi C. Emigrări la nord şi la sud…, p. 67-116.
552 Velichi C. Aşezămintele coloniştilor bulgari din 1830. − Romanoslavica. Vol. III. 
Bucureşti, 1959, p. 117-135.
553 Велики К. Румыно-русская помощь, оказанная болгарам, эмигрировавшим 
в румынские княжества вследствие войны 1828–1829. − Romanoslavica. Vol. II. 
Bucureşti, 1958, p. 261-272.
554 Дикулеску В. Цит. съч., c. 399-415; Diculescu Vl. Privilegiul acordat ne-
gustorilor şi meseriaşilor bulgari emigraţi în Ţara Românească după războiul din 
1828−1829. – В: Omagiul lui P.Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. 
Bucureşti, 1965, p. 394-396.
555 Kosev D., Pascaleva V., Vl. Diculescu. Despre situaţia şi activitatea economică a 
imigraţie bulgare în Muntenia şi Oltenia în secolul al XIX (pînă la războiul ruso-turc 
1877−1878). – В: Relaţii româno-bulgare de al lungul veacurilor (secolul XII−XIX). 
Studii. Vol I. Bucureşti, 1971, p. 362.
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ната за установяването на имигрантите именно на това място 
в това, че Адрианополският мир от 1829 г. дал на Дунавските  
княжества пълна свобода на търговията с други държави. Град 
Бузъу, с неговата процъфтяваща икономика и речна низина, спо-
ред Йонеску, е привличал българските бежанци556. На историята 
на основаването от отвъддунавски преселници през 1834 г. на 
град Александрия, окръг Телеорман, посвещава обемист труд и 
А. Ноур. Той описва всички трудности, свързани с купуването 
на земя за основаването на бъдещия град, а също и опитите на 
българите да получат господарски хрисовул за признаването на 
градски статус557. Недостатък на тази работа е обстоятелство-
то, че авторът, говорейки за основаването на града от българ-
ски търговци от Зимнич и Мавродина, практически не обръща 
внимание на заселването на града от свищовци. По-късно, нови 
данни по история на това българско селище публикуват Г. Попа 
и М. Георгеску. Макар целта на книгата да е била публикация 
на неизвестни документи из историята на града, във въведение-
то Г. Попа практически не споменава нищо за българите, които 
са основали този град, освен това, че основателите били търго-
вци558. Недостатъците на дадената работа може да запълнем с 
информация на българския изследовател Стоян Романски, който 
не само изследва румънските архиви, но по свое време е посе-
щавал българските колонии във Влахия. В една от своите ста-
тии, излязла през 1917 г., той ясно отбелязва, че някои българи 
не само живеели в такива големи градове като Бузъу, Римнику-
Сарата, Текуч, Хуш и др., но и направили опит да основат нови 
градове, като например град Александрия, който „бил образуван 
от свищовци, а сливенските българи, които се заселили в Пло-
ещ, направили неуспешен опит да създадат град Нов Сливен”559.

556 Ionescu D. Aşezarea coloniştilor bulgari în oraşul Buzău şi în împrejurimi între 
1792 şi 1838. − Romanoslavica. Istorie. Vol. XI. Bucureşti, 1963, р.142.
557 Nour A. Istoricul oraşului Alexandria 1832−1865. Turnu Măgurele, 1927, p. 64-83.
558 Popa G., M. Georgescu. Documente privind istoria oraşului Alexandria 
1833−1982. Bucureşti, 1984, p. 13. 
559 Романски Ст. Български колонии във Влашко. – Отечество. София, 1917, 
кн. 6, с. 8.

По наше мнение, в историографията недостатъчно е отра-
зена информация за румънския период от живота и дейността 
на организатора на преселението на север от Дунав и „народен 
представител” на българските колонисти от Дунавските княже-
ства Иван Селемински. В това направление, успешни крачки 
през 1935 г. е направил Никола Станев, публикувал не толкова 
голяма книга за българския възрожденец560. В нея е показано, как 
Селимински се е борил за правата на сливенските преселници 
при основаването на град Нов Сливен. Отразена е неговата връз-
ка с българския меценат Антоний Камбуроглу, който е отделил 
финансови средства за закупуването на земя, за устройството на 
новия град, а също е заплатил на Селимински медицинското обу-
чение. През 1938 г. е излязла монография от Михаил Арнаудов 
„Селимински. Живот-дело-идеи. 1799–1867”561. Той е посветил 
отделна глава за живота на възрожденеца в Румъния, където по-
казва неговата преподавателска и лекарска дейност. В приложе-
нието са публикувани редица писма на Селимински. За нас пред-
ставляват интерес две от записките – първата е написана през 
февруари 1856 г. и изпратена на министъра на външните работи 
в Петербург, а втората е от май 1856 г., изпратена до Попечи-
телния комитет за чуждестранните преселници от южния край 
на Русия. В тях той посочва своите заслуги по преселението на 
своите сънародници през 1830 г. Публикуван е негов проект за 
откриване на частно училище в Букурещ. Приложено е също и 
свидетелство на руските военни власти, в което са показани 
заслугите на Селимински по преселението на българите през 
1830 г. и формирането на доброволчески отряди през 1856 г.

Ще подчертаем, че и до днес не губи своята актуалност 
фундаменталният труд на българските изследователи Цветан 
Кристанов, Стоян Маслев и Иван Пенаков562. С помощта на ар-
хивни източници, а също и на някои сведения на румънската 
560 Станев Н. Д-р Иван Селимински. Велик народен будител, патриот, учен 
българин и самоотвержен сливенски гражданин.София, 1935. 64 с.
561 Арнаудов М. Cелимински. Живот-дело-идеи. 1799−1867. София, 1938. 600 с.
562 Кристанов Цв., Пенаков И., Ст. Маслев. Д-р Иван Селимински като учи-
тел, лекар и общественик. София, 1962. 466 с.
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историография изследователите не само са отразили дейността 
на Селимински. Показали са и неговата работа в качеството му 
на учител в българското училище в Букурещ, Рошиори де Веде 
и Беряска (Нови Сливен) близо до Плоещ (период 1831–1840 
г.). Авторите са се спрели на политическата организация и по-
вишаването на културното равнище на населението, сред кое-
то се е провеждала активна работа. Запознават ни и с неговата 
медицинска практика в Браила и Кълараш, а и в други българ-
ски колонии през периода на Кримската война. Отделна глава е 
посветена на румъно-българските връзки през периода на жи-
вота на Селимински. В своя рецензия на тази книга акад. Петре 
Константинеску-Яш563 правилно обръща внимание върху тази 
тема на румънския изследовател, който има голяма възможност 
за достъп до местните архивохранилища. Като пример той е по-
сочил доклад, прочетен в Букурещ пред Обществото по история 
563 Петре Константинеску-Яш. Роден е на 25 ноември 1892 г. в гр. Яш, Румъ-
ния. Завършва Филология и философия в Яшкия университет (1914). Специали-
зира като историк. В 1925 г. в Яш защитава успешно докторска дисертация. От 
1925 до 1936 г. се труди в Яшкия университет, след което в Букурещкия универ-
ситет оглавява Катедрата по история на изкуствата при Факултета за филология 
и философия (1944–1948 г.) и Катедрата по история на Румъния (1944–1952 г.). 
През 1948 г. е избран за член на Румънската академия на науките, през 1955 г. е 
неин вицепрезидент, директор е на такива научни институции като Института 
по история „Николае Йорга” (1948–1953 г.) и Института по румъно-съветски 
проучвания (1962–1964 г.). Заради своите големи заслуги в изследванието на 
българо-румънските връзки, акад. П. Константинеску-Яш през 1946 г. е избран 
за почетен член на Научния институт „Христо Ботев”, а през януари 1952 г. − за 
чуждестранен член на БАН. Става Doctor honoris causa в Московския държавен 
университет „М. В. Ломоносов” (Жечев Н. Академик Петре Константинеску-
Яш. – ИПр. София, 1978, № 2, с. 143-144). Играе важна роля и в политическия 
живот на Румъния. Почива на 1 декември 1977 г. в Букурещ

За неговите проучвания в областта на българо-румънските връзки, Иван 
Пенаков справедливо назовава П. Константинеску-Яш „голям приятел на на-
шия народ и радетел за сътрудничество между българския и румънския на-
род” (Пенаков И. Академик Петре Константинеску-Яш − радетел за българо-
румънско сближение. – ИПр. София, 1964, № 4, с. 148; Подробно за библи-
ографията на научните трудове на П. Константинеску-Яш вж. в: Bibliografia 
lucrărilor. − Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. 
Bucureşti, 1965, p. 13-23).

на медицината. Негови автори са д-р В. Шербанеску и В. Молин. 
В архива на Главно управление на санитарната служба била на-
мерена автобиография на И. Селимински, която той представил 
по искане на това управление през периода, когато управлявал 
Александър Иоан Куза564. Друг румънски историк Константин 
Велики, в една от статиите си, посветена на И. Селимски, под-
чертава, че в държавния Букурещки архив се съхраняват повече 
от 150 документа, показващи неговата професионална дейност. 
Като пример К. Велики е публикувал 11 документа, отнасящи се 
до лекарската му дейност565. Именно този историк е публикувал 
служебното досие на Селимински, за което по-рано е споменал 
П. Константинеску-Яш. От него разбираме, че българският въз-
рожденец е показал годината на раждане 1800 г. Той е написал 
по време на попълване на служебното си дело (20 декември 
1865 г.), че е на 66 години. К. Велики забелязал несъответствие 
в указаната година на раждане и броя на годините и стига до из-
вода, че вероятно следва да смятаме, че Селимински се е родил 
в периода октомври - декември 1799 г., и така „Селимински не е 
искал да посочи, че той е навършил 65 години и няколко месе-
ца566 По-късно Николай Чакир публикува неизвестен документ, 
който се съхранява в Галацкия архив и се отнася до завещанието 
на Селимински567. 

Творческата дейност на българския просветител през даде-
ния период подробно разглежда Ваня Рачева568. С помощта на 
кореспонденция с мемористичен характер, изследователката е 
показала отношението на сливенския възрожденец към някои 
събития, в които той е вземал участие, а също към българските 
564 Рецензия на П. Константинеску-Яш е публикувана в бр. № 5, на букурещкото 
списание „Studii. Revistă de istorie”, 1962, р. 1279-1280.
565 Велики К. Някои уточнения относно биографията на д-р Иван Селемински. 
– В: Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Косев. София, 1974, с. 397-410. 
566 Пак там, с. 398.
567 Чакир Н. Неиздаден документ за Иван Селимински. – Векове. София, 1988, 
№ 1, с. 66-67.
568 Рачева В. За мемоарното наследство на д-р Иван Селимински. – В: История 
и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. София, 2007, 
с. 424-437.
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личности, за които той споменава в своите писма. Следва да кон-
статираме, че още не е изучен бесарабският период от дейност-
та на И. Селимински. Така например затова, че той е работил в 
колония Болград като лекар, свидетелства документ, публикуван 
в списание „Училищен преглед”. Източникът е от 1858 г. и пред-
ставлява молба от болградските жители (Панайот Греков и Геор-
ги Минков) да вземат доктор Селимински от Браила на работа в 
тяхното селище569. В. Рачева отбелязва, че именно намирайки се 
в Кишинев през 1855 г., той е написал известното историко-мемо-
арно съчинение „Исторически спомен”570. През този период той 
постоянно е посещавал българските колони на юг от Бесарабия. 
Следва да отбележим, че неговият мироглед, а също някои страни 
от дейността на Селимински в периода на живота му в Дунавски-
те княжества и Бесарабия, ни помагат да уточним издаването на 
ръкописите на българския просветител. През периода 1901–1931 
г. Перикли Чилев и Елисавета Пажева превеждат (главно от гръц-
ки, френски и румански език), а също и редактират българския 
вариант на архивното наследство на И. Селимински. Техният 
труд е публикуван в 14 книжки, съдържащи философско-ис-
торическите съчинения на сливенския възрожденец571. През 
1979 г. М. Бъчваров и Н. Кочев, а в 1989 г. Н. Кочев и Р. Дим-
чева превеждат и издават редица документи на Селимински 
с аналогичен характер572. Първият труд включва неговото 
виждане относно нравите на жителите на Болград, а също и 
вече споменатия по-горе „Исторически спомен”, а вторият – 
съчинения за преселването на сливенци през 1830 г., техния 
опит да се върнат у дома, а също и съобщение с името „Към 
летописа на преселените българи в Бесарабия”.
569 Документът е публикуван под псевдоним Вел.Йор. в раздела „Хроника и 
съобщения” на софийското списание „Училищен преглед”, 1929, кн. 4, г. 28, с. 
520-522.
570 Рачева В. За мемоарното наследство…, с. 434.
571 Библиотека Д-р Иван Селимински. 1904-1931. Кн 1-6 (Съставител и преводач 
П. Чилев), Кн. 7-14 (Съставител и преводач Е. Пажева).
572 Д-р Иван Селимински. Избрани съчнения. Сверил с гръцкия оригинал, 
подготвил за печат Николай Кочев. София, 1979. 426 с.; Д-р Иван Селимински. 
Съчнения. Подбор и редакция Росица Димчева, Николай Кочев. София, 1989. 438 с.

Българските изследователи В. Бонева и В. Рачева правил-
но отбелязват основния недостатък на посочените сборници – 
това, че са подготвени основно от филолози − и изразяват уве-
реност, че към систематизацията на архивното наследство на 
Селимински трябвало да се привличат и историци573. Остават 
също неизследвани въпроси и за други аспекти от биографията 
на Иван Селимински. Така например, открит остава проблемът 
за неговата тясна връзка с царските чиновници. Съществува хи-
потеза за работата му в качеството на таен агент на Петербург 
в България и Дунавските княжества. Руските архиви са длъжни 
да покажат тази страна от неговия живот.

Относно въпроса за българските преселници на север от Ду-
нав, трябва да отбележим, че за разлика от селищата на българ-
ската имиграция в Дунавските княжества, по-обемна информация 
за преселниците през този период имаме от историята на редица 
села, които българите заселват или основават през 1829−1830 г. 
в Бесарабия. Благодарение на краеведските изследвания върху 
историята на Твардица574, Кортен (Кирютня), Тараклия575, Кир-
сово576, Делжилер (Димитровка)577 и др., става достъпна инфор-
мацията за причините, за хода на преселванията и последвалото 
устройване по новите им земи. За съжаление се налага да кон-
статираме, че независимо от важната информация, предадена от 
възрастните поколения, някои от този тип публикации се нуждаят 
от архивна база и критическо отношение към устните източници.

Както и през по-ранните етапи на преселение, в историог-
рафията съществува мнението затова, че царизмът е давал пред-
почитание на чуждестранните емигранти, отколкото на вътреш-
ните. В. Кабузан отбелязва, че царското правителство е харчи-
ло огромни средства за привличане в Буджака на заддунавски 
573 Бонева В. Животът и делото на д-р Иван Селимински в българската 
историческа книжнина. – ИПр. София, 1991, №12, с. 81; Рачева В. За 
мемоарното наследство…, с. 426.
574 Поглубко К., И. Забунов. Обновленная Твардица. Кишинев, 1980. 140 с.
575 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии... 608 с.
576 Стойнов Г. Кирсово: 180 лет Башкÿÿ. Кирсово в прошлом и настоящем. 
Кишинев, 1990. 128 с.; Думиника И. Храм Успения Божией Матери... 274 c.
577 Мисержи Д. Дельжилер Бессарабии. Одесса, 2004. 312 с.
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преселници, в същото време на руси, украинци и молдовани 
са позволявало да се преселят само тогава, когато имало много 
малко чужденци, които да желаят да се заселят в Русия578. Ед-
новременно с това, авторът не намалява заслугите на българите 
за усвояване и стопанското развитие на края. Категорична по-
зиция заемат някои представители на молдовската историогра-
фия, които продължават тезата за „преселението на българите в 
ущръб на румънското население”. Павел Дмитриев (Паул Дими-
триу) и Парасковья Полисчиук през 1994 г. публикуват редица 
документи, в които се опитват да докажат, че за разлика от бъл-
гарите, царската администрация и попечителният комитет не се 
интересуват от устройването на новопребиваващите семейства 
„молдовски румъни”579. Като пример те публикуват документ от 
1834 г., открит в НАРМ, в който 164 семейства молдовски ими-
гранти се оплакват от това, че вече 4 месеца не са получили земя 
в Буджака за живеене. Не намирайки какъвто и да е документ за 
решение на този въпрос, авторите неоснователно правят заклю-
чение, че „тези семейства така и не получили земя580. Отказът на 
царската администрация се основава на това, че ако на молдов-
ските селяни се даде земя, тогава след тях ще се преселят много 
други селяни. Заедно с това, авторите споменават, но не изясня-
ват (или не искат да обяснят), че в този документ, попечителят 
на чуждестранните колонисти в южния край на Русия И. Н. Ин-
зов, е смятал да реши този проблем по пътя на преселването на 
гореуказаните семейства в слабозаселени участъци от държавна 
земя в Акермански уезд581. 

От гореизложеното стигаме до извода, че проблемът за 
преселването на българите в периода от и след руско-турската 
война 1828−1829 г. е въпрос, който е бил и си остава актуален 
и до наши дни. По правило, изследователите от различни ис-

578 Кабузан В. М. Народонаселение…, с. 46-47.
579 Dmitriev P., P. Polesciuc. Contribuţii documentare la istoria minorităţilor naţio-
nale din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea. − RIM. Chişinău, 1994, nr. 
2, p. 46.
580 Пак там, p. 47.
581 НАРМ. Ф. 2, оп. 1, д. 864, лл. 609-610.

торически школи и епохи подхождат към този въпрос от пози-
циите на своето време или обществения строй, в който живеят, 
като това е особено видимо по въпроса относно причините за 
преселването на българите. Изследователите на този въпрос, 
по принцип, се спират на осветляване позицията и ролята на 
Русия в преселването и устройването на българите. Мнозин-
ството от авторите, като например И. Мешчерюк, К. Велики, С. 
Бернщайн, В. Конобеев, са единни в мнението за пряката заин-
тересованост на руския царизъм от имиграцията на българите. 
Обаче в последно време се появяват изследвания (И. Грек, Н. 
Червенков, К. Калчев, Ст. Дойнов, Е. Белова, О. Медведева и 
др.), които справедливо отбелязват целия комплекс от вътрешни 
и външни причини, довели до значително обезлюдяване откъм 
християнско население на българските земи. В същото време, 
по-нататъшните изследвания с помощта на архивни материали 
и извори биха могли да извадят нови, неизучени насоки по въ-
проса за политиката на Русия по преселванията и устройването 
на българите в периода на руско-турската война от 1828−1829 г.
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ГЛАВА III. 
ОЦЕНКИ НА СОЦИАЛНО-ПРАВНОТО И ИКОНОМИЧЕ-

СКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИИ 
В ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

§ 1. КОЛОНИСТКИ СТАТУТ

Историографията по този въпрос представлява научен инте-
рес, за да се изучи по-добре състоянието на проблема по снаб-
дяването на българските преселници с права и привилегии от 
царската администрация през първата половина на XIX в. 

Преди всичко ще отбележим, че изследователите на тази 
тематика се спират върху XVIII в., когато царизмът започва да 
издава първите законодателни актове, регулиращи статуса на 
изселниците в Руската империя. Руската изследователка Еле-
на Белова в наши дни прави детайлен анализ на руското зако-
нодателство от този период. Особеното внимание на авторката 
е привлечено от манифестите на Екатерина II, издадени през 
1762−1763 г. Според нея императорският манифест от 4 декем-
ври 1762 г. имал огромно значение, тъй като призовавал към 
емигриране в Русия не само военното, но и гражданското насе-
ление от българските земи. Не остават без внимание също и пра-
вилата, установени с указа на Екатерина II от 22 юли 1763 г. „О 
дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселя-
ться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им пра-
вах” („За разрешаването на всички, пристигащи в Русия чужде-
нци, да се заселват, където пожелаят, и за дадените им права”)582. 
582 Сред най-важните права, гарантирани на преселниците, ще отделим свободата 
да се заселват във всяка от губерниите на империята или на необработваеми земи. 
Разрешавало се изграждането на храмове. Заселилите се на необработвани земи 
по родове и в села се освобождавали от данъци за 30 години; а в губернските 
градове – за 10 г. Чуждестранните изселници се освобождавали за 10 години от 
изплащането на вътрешни пристанищни мита за стоки, произведени в собстве-
ни фабрики, заводи и манифактури. Колонистите се освобождавали от военна и 
гражданска служба за времето на привилегиите. Според указа се е разрешава-
ло на всички желаещи да влизат както на бедните, така и на по-състоятелните 
чужденци. Всички пристигнали били длъжни да получат  парични средства за 

Белова стига до извода, че първите укази са поощрявали чуж-
дестранната колонизация, но не са регулирали паричните отно-
шения между държавата и първите колонисти. Липсата на ясно 
разработена програма за привличането на заможни изселници 
водела към необосновани загуби за държавния бюджет. Също 
по данни на Е. Белова, българите, дошли през втората половина 
на ХVIII в., не се ползвали с права на колонисти, независимо 
от съществуващите правила за чужденците583. А изследователи 
като Н. Державин, A. Арборе и Д. Минчев584 преди това изразя-

изграждане на къща, отглеждане на добитък, за земеделски инвентар и за работа 
у дома. На всички, без изключение, се е предвиждало за половин година да се 
предостави временно безплатно жилище (Белова Е. Цит. съч., с. 58).
583 Пак там, с. 62, 75.
584 Димитър Николов Минчев. Роден е на 18 юни 1905 г. в гр. Констанца, Румъ-
ния. Там получава образование в Търговската гимназия. Занимава се с активна 
обществена дейност като член на градската Българска културна организация. 
Влиза в управителния съвет на Българското спортно-образователно дружество 
„Славия”, в периода 1930−1932 г. пък е секретар на Българското културно дру-
жество „Гранит”. През 1928−1929 г. е редактор на българския вестник „Трибуна”. 
Пише редица статии в болградското списание „Bugeacul” („Буджак”). Основател 
е на списанието „Esperantismul” (Есперантизъм) и „Geana Mării” („Морска миг-
ла”), които се издават през 1932−1934 г. в Констанца и в Букурещ. Писал е под 
псевдонимите „Митко” и „Д.Н.М.” (Predescu L. Enciclopedia Cugetarea. Bucureşti, 
1940, p. 553). След като по Крайовския договор от 1940 г. българското население е 
принудено да напусне Северна Добруджа, Д. Минчев се преселва в София, къде-
то продължава своята творческа дейност. Подържа връзки с редица румънски ис-
торици. През 1966 г. след кончината на Г. Безвикони, в своето писмо до съпругата 
му той характеризира 30-годишните връзки с мъжа ù като „повече от приятелски” 
(Vianu I. Gheorghe G. Bezviconi – Romanoslavica. Bucureşti, 1967, XV, p. 340). 

Публикува около 350 статии, преводи от български на румънски език и 
11 книги по българската история и наука (Бешков Л. Цит. съч., с. 218-220). 
România şi Renaşterea Bulgară (Constanţa, 1936) (Румъния и Българското Въз-
раждане). Тази книга има особено значение за автора. Чрез нея той е искал 
да покаже, че „ ... княжества били убежище, общежития за хиляди български 
бежанци, които в Румъния запазили идеала (иконата) за свободна България, 
тогава когато тяхната страна е била под робство”, а също и това, че „бълга-
рите на свой ред, донесли в румънската държава сила на трудолюбие, душа 
и култура”. За написване и издаване в 1938 г. на известния труд „Bulgarii din 
Basarabia de Sud” (Българите от Южна Бесарабия), Г. Безвикони дава на Д. 
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ват увереност, че именно върху базата на указа от 22 юли 1763 г. 
се е провеждала колонизационната политика на руския царизъм 
в южната част на Бесарабия585. Българският историк Ст. Дойнов 
отбелязва, че горепосоченият указ продължавал политиката на 
Петър Велики против закрепостяването на преселниците, като 
сложил също началото и на една дългосрочна поведенческа ли-
ния на руските власти към колонистите586. На свой ред руският 
Минчев неиздадени спомени на своя баща Гавриил А. Безвикони (1860–1937), 
който е реорганизирал навигацията по Дунав. В Болград Гавриил Безвикони е 
признат за почетен епитроп (от 15 юли 1912 г.) на Съюза на кооперациите на 
мелковския селски кредит. Синът на Гавриил Безвикони, Георги отбелязва, че в 
тези неиздадени възпоменания може да се намери информация за приятели на 
неговия баща, такива като „братя Радионови, Титорови, Маринови, Атанасиу 
…” (Bezviconi Gh. Din trecutul oraşului Bolgrad. – Bugeacul. Bolgrad. 1937, № 
7, p. 27; Bezviconi Gh. Patruzeci de ani din viaţa Basarabiei 1877−1917. Insemnări 
pe marginea amintirilor tatălui meu. − DTN. Chişinău, 1939, Anul VII, № 8-9, p. 
40). Във връзка с това Д. Минчев посвещава тази работа на Гавриил Безвикони, 
починал през 1937 г. По-късно Георге Безвикони ще назове този труд „драго-
ценна монография” (Bezviconi Gh. Profiluri de eri şi de azi. Articole. Bucureşti, 
1943, p.101). Той ще напише, че според него Д. Минчев най-много заслужава 
Нобелова награда за мир и за литература, затова, че обикновен млад търговски 
чиновник губи последните си пари за издаване на полезни трудове. (Bezviconi 
Gh. D. N. Mincev şi apropierea româno-bulgară. − DTN. Chişinău, 1936, Anul IV, № 
36-39, р. 138). Болградчанинът, писател Якоб Славов в своята рецензия на посо-
чената работа, която още през 1937 г. за първи път вижда свят на страниците на 
списанието „Din trecutul nostru” справедливо отбелязва, че Д. Минчев се явява 
непокорен борец за духовно румъно-българско сближаване. Работата той нарича 
„Епопея на българската колонизация на Буджака” и продължава, че „брошурата 
е с разнообразна и точна информация… и може да послужи като пособие на 
много хора, които желаят обеснения на смисъла на съществуването на българите 
в Бесерабия (Bugeacul. Bolgrad, 1937, № 2-3, p. 48). Предеску Л. се отзовава за Д. 
Минчев, като за „добър специалист по българската проблематика” (Predescu L. 
Цит. съч., p. 553). Публицистът И. С. Пенаков отбелязва следното: „Да вярваме, 
че благородната цел на Д. Минчев е изпълнена – той въплъти в живота своята 
отдавнашна мисъл за духовното сближение между румъни и българи” (Пенаков 
И. С. Българите от Южна Бесарабия. − Отец Паисий. София, 1938, год. XI, кн. 
5, с. 187). Почива в София на 8 май 1973 г.
585 Державин Н. Цит. съч., c. 30; Arbore Al. Цит. съч., p. 10; Mincev D. N. Bul-
garii din Bsarabia..., p. 19.
586 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 55.

историк В. Багалей счита, че правата и привилегиите, гаранти-
рани от Екатерининските манифести, са привличали селяни от 
Османската империя, тъй като именно под тяхно влияние през 
1764−1769 г. на територията на Руската империя пристигнало 
„значително число българи”587. А. Бажова също вижда положи-
телната страна на царските закони относно колонистите, и в 
частност откроява указа на императрицата Елизавета Петровна 
от 24 юли 1752 г., според който Новосърбия и Славяносърбия се 
обявявали за икономически зони, свободни от митнически ба-
риери и такси. Това значело, че колонистите могат да продават 
своята стока на руските търговци на високи цени. Така, заключа-
ва авторът, царското правителство проявило заинтересованост, 
щото преселниците да обработват по-усърдно своята земя588. На 
свой ред изследователят С. Петков отбелязва, че благодарение 
на Екатерининските манифести през втората половина на XVIII 
в. възниква и статусът на „чуждестранния заселник”. Авторът 
свързва тази поява с това, че преселниците искали да имат юри-
дически гаранции, че няма да бъдат закрепостени. Той добавя 
също, че икономическите привилегии трябвало да помогнат на 
колонистите по-бързо да устроят своите стопанства. Заключава 
се, че законодателните укази на руската императрица положили 
основите на колонизационната политика на царизма589. 

Не остават без внимание от историците и указите на Алек-
сандър I от 1802 г. „О запрещении закрепощать вышедших из-за 
границы” („За забраната да се закрепостяват дошлите от чужби-
на”) и от 1804 г. „О правилах для принятия и водворения ино-
странных колонистов” („За правилата за приемане и въдворява-
не на чуждестранните колонисти”) и „О местах для поселения 
иностранцев” („За местата за заселване на чужденците”). Спо-
ред Е. Белова указът от 1802 г. на практика нямал юридическа 

587 Багалей Д. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути 
культуры. Исторический этюд. Киев, 1899, с. 88.
588 Бажова А. Югославяне в России в 50-70 гг. XVIII века. – В: Jугославенские 
земле и Росиja у XVIII веку. Београд. 1986, с. 226-228.
589 Петков С. Правовi основи формування богатонацiонального складу 
населення України. Сiмферополь, 2001, с. 66.
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сила, което предизвикало злоупотреби от помешчиците и като 
следствие вълнения сред колонистите590. Освен това изследо-
ватели като Л. Кассо, Л. Лясота, С. Петков твърдят, че най-на-
пред царските власти планирали да устроят преселниците като 
крепостни по земите на молдовските помешчици, но „масовите 
надигания на емигрантите спрели този процес”591. Достатъчно 
добре също е представено обръщението на главнокомандващия 
Молдовската армия от 26 април 1811 г. М. И. Кутузов за приви-
легиите и освобождаването за три години от местни данъци и 
такси592. Изследователите К. Крижановская и Е. Руссев оценя-
ват дейността на руския пълководец през този период като „гри-
жа за българите, които се спасявали от турското иго”593.

Молдовският българист И. Грек, използвайки публикувани 
документи, осветлява слабоизучения въпрос, относно проекти-
те по устройване на пришълците отвъд Дунава в положението 
им на казашки войски в руския Юг в края на XVIII – първите 
две десетилетия на XIX в. Според него, тези проекти, издигна-
ти от представителите на военните кръгове, били поддържани 
от самите преселници и са се обсъждали във висшите пред-
ставителни инстанции на руската империя. В частност, авто-
рът привежда данни как по начало българите се опитвали да 
се приведат като Бугските, Уст-Дунайските, Буджакските, Дон-
ските казашки войски и като Земската българска войска, след 
което поискали да им се даде право да се ползват „от всички 
привилегии и покровителството на закона, както и останалите 
поданици на Русия” − т.е., преселниците да получат статута на 

590 Белова Е. Цит. съч., с. 82.
591 Кассо Л. Россия на Дунае и образование Бессарабской области. Москва, 1913, 
с. 184; Лясота Л. Етапи формування правового статусу болгарських колонiстiв 
на пiвднi Бесарабiї на початку XIX ст. − Iсторичне краезнавство Одещини. 
Вип. 5. Одеса, 1994, с. 7-11; Петков С. Правовi основи формування…, с. 65.
592 Белова Е. Цит. съч., с. 92-93.
593 Крыжановская К., Е. Руссев. К вопросу о деятельности декабриста А. 
П. Юшневского по устройству задунайских переселенцев в Бессарабии. − 
Молдавский филиал АН СССР. Институт истории, языка и литературы. 
Ученные записки. Т. VI (cерия историческая). Кишинев, 1957, с. 103.

държавни селяни594. Историкът заключава, че гореизложените 
проекти не били въплътени в живота по три причини: първо, 
защото имперските кръгове били против. А и по границите на 
покрайнините се очертавало мощно военно формирование, кое-
то би могло самостоятелно да разгръща националноосвободи-
телна борба. Второ, от пролетта на 1817 г. започнало да се нала-
га предложението за устройване на преселниците в Бесарабия 
като чуждестранни колонисти, и трето, инициаторите на идеята 
за устройването на българите със статута на Донската казаш-
ка войска, се свързват с гръцката революционна организация 
„Филики етерия” („Дружество на приятели”) и привличат към 
нейната дейност отвъддунавските изселници595. На свой ред С. 
Петков, свързва различните правови статуси на изселниците с 
държавните планове. Така той е уверен, че първоначално пред 
българите са стояли военно-стратегически задачи по защита на 
южните покрайнини. По-късно тази стратегия се изменя и на 
българите вече се разчита като на добри земеделци. Затова и, за-
ключава авторът, преселниците най-напред ги зачисляват в раз-
реда на заселниците, на казаците, на държавните селяни, а след 
това на военните заселници, на южните заселници и свободни 
селяни596. 

В историографията намира отражение най-вече анализът и 
оценката за специалния указ на Александър I от 29 декември 
1819 г. „О поселении в Бессарабской области болгар и других 
задунайских переселенцев, с присовокуплением ведомости ок-
ругам назначаемым для поселения их” („За заселването в Бе-
сарабска област на българи и други заддунавски преселници, 
с приложение ведомостите на окръзите, определени за тяхното 
заселване”) . Според нас, това не е случайно, тъй като благо-
дарение на този указ се определя социално-икономическото, 
правното и административно положение на заддунавските пре-
селници. Относно интерпретацията на указа съществуват някои 
разногласия. Така например, по мнение на румънския историк 
594 Грек И. О проектах планов…, с. 48.
595 Пак там, с. 54.
596 Петков С. Правовi основи формування…, с. 67.
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Замфир Арборе, император Александър I е подписал два доку-
мента, които са обещавали права и привилегии на колонисти-
те. Първият документ – манифест, е осъществявал специална 
организация за преселниците, а вторият документ, който изсле-
дователят удостоява с термина „харта” – определял правата и 
привилегиите, с които били длъжни да се ползват българите и 
техните бъдещи поколения597. От своя страна румънският изсле-
довател Г. Драгомир, запознал се с документа не в оригинал, а 
чрез сборника закони, публикувани от Ион Бужоряну598, твър-
ди, че указът решавал основния въпрос, вълнувал преселници-
те – регламентацията на правата за собстственост върху земя-
та. Затова се наложило „беженарите”, както ги нарича авторът, 
да се разделят на пет класа или категории, според принципа на 
времепребиваването в пределите на Бесарабия. В зависимост от 
това, всяка категория колонисти получавала земя в определено 
количество и на определено място. Изследователят намира, че 
последвалата регламентация на поземлените парцели показала, 
че до 1819 г. поземлените участъци се намирали в хаотично със-
тояние. Засягайки членовете на указа, където се отбелязва, че 
желаещите да се преселят от градовете и селцата на държавни 
земи би трябвало да получават разрешение от областното и ко-
лонисткото началство, изследователят забелязва, че съставите-
лите на този документ не са посочили начина и формата, по кои-
то колонистите били длъжни да предупредят местните власти. 
Според румънския изследовател, най-важната свобода, с която 
се снабдяват българите, това е свободата на култа, т.е на бълга-
рите се разрешавало свободно да изповядват християнството от 
православен тип599. Интересно е, че освен права, авторът пръв 
подробно описва и задълженията на колонистите, предвидени 
в същия указ. Те основно се отнасяли до поземлените данъци 
(dări pământeşti), които се заплащали в еднаква степен с дру-

597 Arbore Z. Цит. съч., p. 107.
598 Bujoreanu I. M. Colecţiune de Legiuirile României vechi si noi, câte s-au pro-
mulgatu până la finele anului 1870. Bucureşti, 1873, p. 735-737.
599 Dragomir G. Цит. съч., p. 19.

гите жители на региона600. Веднага авторът забелязва обаче, че 
се ограничавала свободата за по-дълго отсъствие от колонията, 
тъй като преди излизане зад граница, било нужно да се платят 
данъците за три години напред, а купената по какъвто и да е 
начин земя трябвало да се продаде. В същото време 60-те десе-
тини, получени от държавата, при кратко отсъствие оставали на 
собственика, за да може той след завръщането си да ги обработ-
ва в бъдеще601.

Политикът и публицистът от бесарабски произход Антон 
Крихан, в своя труд, издаден на румънски и английски език 
„Права на румъните върху Бесарабия според някои руски из-
точници” също се спира на въпроса за правния статус на бъл-
гарските изселници602. По мнение на автора, освен другите при-
вилегии, подобни на тези получени от немците, най-важната 
свобода, дадена на българите била правото им да произвеждат 
ракия, без каквито и да е ограничения: „право, към което бълга-
рите се придържали най-вече”603. Веднага Крихан добавя, че все 
пак най-важно било, че колонистите получили земя в размер на 
557 246 десетини (около 607 793 хект.). Всичко това, заключава 
той, убедило българите да ускорят своето идване или връщане 
в Бесарабия604. 

В историографията съществуват различни оценки за ролята 
на този документ за последвалото развитие на българите. Така 
А. Скалковски като оценява положително този указ пише, че 
„трудно ще се намери закон и по-милостив, и по-пълен”, про-
дължавайки, че „в тези немного членове се заключава всичко, 
което е било само нужно за бъдещото благоденствие на бедни-
те странници”605. И болградчанинът Йов Титоров е уверен, че 
„значимостта на този документ е очевидна, тъй като той е имал 

600 Пак там, p. 20.
601 Пак там, p. 14.
602 Crihan A. Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. Bu-
cureşti, 1995. 148 p.
603 Пак там, p. 57.
604 Пак там, р. 58.
605 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи..., с. 24.
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силата на закон”606, докато С. Петков счита, че според този указ 
жителите на българските колонии са получили статута на „чуж-
дестранни колонисти”607. На свой ред Е. Белова твърди, че този 
указ „е послужил като тласък за чуждестранната колонизация 
на Новорусия и Буджака и създаване на земеделски колонии”608. 
А Л. Лясота намира, че с този акт завършва процесът по форми-
ране на социално-икономическия и правен статус на колонис-
тите. В същото време според него, се създават условия за бързо 
усвояване на земите на Бесарабия и развитието на капитализма 
в земеделието, което в сравнение с другите региони на дорефор-
мена Русия тук се развива с ускорени темпове609. От своя страна 
И. Грек и Н. Червенков отбелязват, че приетият от Александър I 
документ създава юридическа база за почнатото още преди това 
преселване на българи от помешчически (чокойски) на държав-
ни земи, тъй като тук те получавали наравно със своите съотече-
ственици статуса на колонисти610. И. Грек в една от своите ста-
тии отбелязва също, че царският указ е имал голямо значение и 
за устройването на пришълци отвъд Дунава в Буджака. Според 
него, първо, указът определял тяхното социално-правно поло-
жение – върху тях се разпространявали правата и привилегиите 
на чуждестранните колонисти в Русия; второ, указът определял 
и аграрните отношения между заддунавските преселници и ру-
ската феодална държава, поставял основите на особена данъчна 
политика на царизма по отношение на новите свои поданици; и 
трето, указът предвиждал особено административно отношение 
към тях611. В същото време В. Ващенко прави извод, че прав-
606 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 85.
607 Петков С. Правовi основи формування…, с. 76. 
608 Белова Е. Цит. съч., с. 121-122.
609 Лясота Л. Цит. съч., с. 8.
610 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова…, с. 18; Червенков 
Н. Административно-териториално устройство на българските преселници в 
Бесарабия (1812−1878). – В: ИИИИ. Том XXXI. Cборник в чест на проф. д.и.н. 
Стефан Дойнов. София, 2014, с. 455-466.
611 Грек И. Органы управления «задунайскими переселенцами» в первой 
половине XIX в. – В: Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и 
Украины. Кишинев, 1995, с. 38.

ните условия за формиране на българската диаспора повлияли 
за развитието на предприемаческия дух на колонистите в раз-
лични сфери на живота612. Българските историци Й. Титоров 
и К. Калчев обръщат внимание, че след издаване на този Указ 
преселниците започват да разбират, че положението им в Беса-
рабия става по-стабилно и затова започват с по-голяма енергия 
да облагородяват пустинните степи на Буджака613. Георге Наста-
се пък изразява увереност, че последствията от привилегиите 
имат положителна роля за българите, тъй като водят до развито 
състояние колонистките стопанства, в което започнали да им от-
стъпват даже немските колонисти614.

Някои историци правят все пак и грешни съждения. Така 
медикът по образование Петре Казаку в работата си „Молдо-
ва между Прут и Днестър 1812–1918” погрещно отбелязва, 
че през 1818 г. заддунавските изселници получили определени 
преимущества и 527 608 десетини земя. Освен това авторът, за-
сягайки въпроса за административната автономия на български-
те колонии, неточно назовава колонистките окръзи с термина 
„секции”. По негово мнение, такива най-напред е имало пет615. 
Това ни навежда на мисълта, че авторът най-вероятно не е бил 
запознат с горепосочените императорски документи. 

Добре известно е, че от 1819 до 1827 г. българските колонии 
са концентрирани в четири колонистки окръга: Прутски, Кагул-
ски, Измаилски и Буджакски. След това, поради недостига на 
земя заради новозаселниците през 1827 г., последният ще бъде 
разделен на два окръга: Долнобуджакски и Горнобуджакски616. 
Малко по-късно румънският етнограф и историк Александър 
Арборе, в статия посветена на етнографията и историята на 
612 Ващенко В. Правовi та економiчнi умови формування болгарської дiаспори 
на пивднi України в дореформений перiод. – В: Україна и Болгарiя: Вiхи 
iсторичної дружби. Одеса, 1999, с. 160.
613 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 89; Калчев К. Цит. съч., с. 58-59.
614 Năstase Gh. I. Basarabia. − Cunoştinţe folositoare. Iaşi, 1939, № 6, p. 12.
615 Cazacu P. Цит. съч., p. 81.
616 Виж подробно: Duminica I. Politica Imperiului Rus de acordare a privilegiilor 
coloniştilor bulgari din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea. – В: Tyragetia. 
Vol. VI [XXI]. Chişinău, 2012, Nr. 2, p. 184.
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Добруджа и Бесарабия, се спира върху въпроса за администра-
тивната автономия на българските колонии617. Авторът счита, 
че българите получават такова право изключително заради това, 
че голямата миграционна вълна довежда до факта, че многото 
преселници отсядат хаотично върху земите на молдовски бое-
ри, което на свой ред би могло да предизвика сред последните 
протести618. Тук едва ли можем да се съгласим с мнението на 
румънския учен, тъй като на местните боери е било изгодно да 
използват труда на отвъддунавските преселници в своите име-
ния и това на свой ред е предизвикало бягство на българите към 
държавните земи в Буджака. 

Засягайки царския указ от 29 декабря 1819 г., румънският 
историк Теодор Холбан отбелязва, че този документ слага на-
чалото на организирането на българските колонии619. Както сам 
авторът твърди, оригиналът на този документ той е виждал в 
Държавния архив. Според неговото заключение този документ 
или както той го нарича „хрисовул”, по аналогия с държавните 
грамоти, издавани от румънските владетели, е разделен на две 
части, всяка от които съдържа по 16 члена. Обаче изследовате-
лят без необходимия анализ изрежда само 12 члена, засягащи 
социално-икономическия статус на преселниците. Според не-
говото твърдение, в същия период е бил издаден и т. нар. ре-
гламент-закон: „Cтатуты болгарских колоний в Бессарабии” 
(„Статути на българските колонии в Бесарабия”), който бил 
преведен на български и румънски. Така, по негово мнение, от 
тях били длъжни да се ползват и местните молдовани, което 
на практика не било изпълнено, понеже земята била дадена на 
новите преселници. Авторът стига до извода, че именно с това 
може да се обясни толкова масовото проникване на българи в 
Буджака620. Той веднага добавя и това, че благодарение на осо-
бената грижа на руското правителство, още в първите години 
след публикуването на Указа българските колонии започнали да 
617 Arbore Al. Цит. съч., р. 15.
618 Пак там, p. 16-17.
619 Holban Th. Numărul bulgarilor..., p. 33-39.
620 Пак там, p. 38.

вървят с бързи крачки към подобряването на материалния си 
и духовен живот „освен това този статут им гарантирал също 
дълго време спокоен и безгрижен живот”621.

Румънският изследовател Флавиус Соломон неточно смята, 
че през 1819 г. са били издадени два указа – „един, който се отна-
сял до устройството на дунавските преселници, а другият – бил 
специалният декрет, издаден на 29 декември същата година, га-
рантиращ всички права, с които се удостоявали чуждестранните 
колонисти”622. В действителност авторът не уточнява, че става 
дума за два документа: първият – указът на Александър I от 29 
декември 1819 г., който едновременно разпределял и гарантирал 
правата и привилегиите на българите, и вторият – последвалият 
акт на министъра на вътрешните работи В. П. Кочубей, издаден 
на 12 март 1820 г. като допълнение на царския указ и даващ на 
българите право на автономно управление623. Всички налични 
при изследователя документи са позволили на Ф. Соломон да 
назове следващите, получени от българите привилегии, фискал-
ни, административни и военни (освобождение от наборна по-
винност) − свободи.

Известният румънски историк Николае Йорга, анализирай-
ки императорския указ от 29 декември 1819 г., според който 
заддунавските преселници получили в лично ползване по 60 
десетини земя и се освобождавали от плащането на данъци за 
7 години, идва до извода, че в сравнение с българите, коренно-
то население било поставено в неблагоприятно положение, тъй 
като то не получавало никакви привилегии624. 

Историци като В. Ващенко и И. Думиника опровергават тази 
теза и обръщат внимание, че посоченият указ има значение и за 
местните (молдавани, украинци и др.), тъй като всички коло-

621 Holban Th. Din viaţa bulgarilor basarabeni. – В: Basarabia Română. Antologie. 
Bucureşti, 1996, p. 533.
622 Solomon F. Identitate etnică şi minorităţi din Republica Moldova. O bibliografie. 
Iaşi, 2001, p. 147.
623 Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба…, с. 102.
624 Iorga N. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. Bucureşti, 1899, p. 265.
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нистки права се разпростирали и върху тях625. Считаме за важно 
да отбележим и това, че и в румънската историография Г. Драго-
мир признава, че в указа се отбелязвало, че и коренните жители 
„т.е., молдовани, живеещи в същите колонии с българите, били 
длъжни да се ползват със същите права и привилегии”626.

Малко е проучена „Инструкция об обязанностях сельких 
приказов” („Инструкцията за задълженията на селските при-
кази [органи на държавна администрация – И.Д.]”) (1821 г.). 
Тя била отпечатана по разпореждането на генерал Н. Инзов 
на руски, български и молдовски (румънски) език и раздадена 
по всички колонии. Този документ има особено значение, тъй 
като той регламентира поведението на колонистките власти, а 
също и на българските преселници. Историците обикновено го 
цитират, но без какъвто и да е анализ. Първи, който е отбеля-
зъл съществуването на този документ бил Сава Радулов, който 
впрочем не е посочил заглавието на инструкцията627. По-късно, 
Константин Иречек в труда си „Книгопис на новобългарска-
та книжнина 1806–1870”, първи нарича този източник „Ин-
струкция за задълженията на селските прикази”628. Отбелязва 
също, че тя е издадена на руски и на български език в Киши-
нев. По-късно изследователите, при споменаване на дадената 
„Инструкция”, обикновено цитират труда на К. Иричек. През 
1901 г., благодарение на изданието „Каталог на Одеската пуб-
лична библиотека”, изследователите имали възможност да раз-
625 Ващенко В. Цит. съч., с. 159; Duminica I. Aportul lui I. N. Inzov la acordarea 
privilegiilor coloniştilor bulgari. – В: Relaţiile moldo-bulgare: Personalităţi mar-
cante. Învăţământuri şi ştiinţa. Cahul, 2011, p. 44-59; Cъщият. Politica Imperiu-
lui Rus..., р. 175-193; Думиника И. Към въпроса за връзките на българските 
колонисти с молдовското население в Буджака през XIX век. – В: България, 
Българите и Европа − мит, история, съвремение. Т. VI. Велико Търново, 2013, 
с. 196-206.
626 Dragomir G. Цит. съч., p. 21.
627 Радулов С. Постановления за българските колонии и височайши хрисовули 
за тяхното основание и подтверждение. Болград, 1964, с. III.
628 Цит. по: Венедиктов Г. К. Особенности условий общения болгар и русских 
Бессарабии в 1830-е годы. – В: Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. 
XVIII–XXI вв. Москва, 2010, с. 18.

берат пълното наименование на инструкцията на руски език629. 
Три години по-късно Степан Потоцки, в биографичен очерк за 
И. Инзов със свои корекции публикувал руския текст на тази 
„Инструкция”630. От този момент нейният текст става достъпен 
за научните среди. Петър Драганов нарича този източник по 
друг начин „Инструкцiя для Болгарскихъ колонистовъ, водворя-
емыхъ въ Бессарабiи” („Инструкция за Българските колонисти, 
заселени в Бесарабия”)631. Той отбелязъл, че наред с българския 
съществува и молдовски превод. Но и тук, както и по-горе, при 
посочване на източника не е даден общия брой на страници-
те. Иван Мешчерюк я нарича просто „инструкция за селските 
прикази”632, а Константин Поглубко „инструкция за задължени-
ята на селските прикази”633. Иван Грек, опирайки се на публику-
вания вариант на С. Потоцки, е един от първите, който подробно 
анализирал тази инструкция634. Пълно описание и сравнение на 
руския и българския текст на този документ е направил руският 
изследовател Г. Венедиктов635. Това той е могъл да осъществи, 
тъй като се е сдобил в Одеската библиотека с фотокопие на до-
кумента. По сведение на автора , „Инструкцията” представлява 
брошура, напечатана на църковна кирилица, с паралелен текст 
на руски и български език. Той първи показва, пълното ориги-
нално наименование на източника, което на руски език звучи 
така: „Инструкция О обязанностяхъ Сельскихъ Приказовъ, с 
пояснениемъ порядка, какъ должны оуправляться, и наблюдая 
за поселянами своей деревни, чего отъ нихъ требовать, съ нимъ 
вместе изложены для жителей правила, какъ вести себя, и чего 
придерживаться, для достижения благоустройства и покойной 
629Каталог Одесской городской публичной библиотеки. Т. 1: Книги русские, 
болгарские, сербские и церковно-славянские. Одесса, 1901, с. 111.
630 Потоцкий С. Инзов Иван Никитич, генерал от инфантерии, главный попе-
читель и председатель попечительного комитета об иностранных поселенцах 
южного края России. Биографический очерк. Бендеры, 1904, с. 99-120. 
631 Драганов П. Цит. съч., с. 65.
632 Мещерюк И. Социально-экономическое развитие…, с. 101. 
633 Поглубко К. Весна освобождения. Кишинев, 1978, с. 103.
634 Грек И. Органы управления…, с. 45-47.
635 Венедиктов Г. К. Цит. съч., с. 14-30.
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жизни”, а на тогавашния български диалект: „Инструкция За-
ради долгатъ на Приказете селски сасъ явениятъ ретъ, какъ тря-
бова да са оуправя и да варди за своите селяни, какво отъ тяхъ 
трябува да ище, сасъ това заедно е показано правилно, какъ да 
оуправя себе си и защо да са държи да може да достигне добро 
оустроение и спокойний животъ”636. Също е указано, че книжка-
та има 18 страници и това, че тя е била отпечатана в Кишинев-
ската духовна типография през октомври 1821 г.

Относно въпроса за автора-съставител на книжката, в исто-
риографията не съществува диспут. Почти всички са сигурни, 
че за нейната реализация е взел участие попечителя на колонис-
тите И. Инзов.

Вместо това възниква проблемът за българския превод на 
руския текст. Г. Венедиков предполага, че е възможно прево-
дач да е бил „Михаил Кифалов (роден в Тетевен през 1783 г.), 
работещ през 20-те г. на ХІХ в. като преводач при Върховния 
Съвет в Кишинев”637. Ние можем да добавим това, че остава от-
крит въпросът и за превода на молдовския (румънски) език на 
„Инструкцията”, съществувал ли е той и кой е неговият автор? 
Уверени сме, че той може да съществува, тъй като е известно, 
че сред българските колонии е имало и молдовски преселници, 
които основали редица смесени селища. Ярък пример затова е 
колонията Валя Пержей, където двата етноса са представени по 
равно. За наличието на такъв превод говорят още С. Радулов, 
П. Драганов и С. Потоцки.

Започната е дискусия за значението на „Инструкцията” на 
заддунавските преселници. Иван Грек е уверен, че тя е имала 
положителна роля, защото „… е регламентирала взаимоотноше-
нията между държавата и заддунавските преселници, опреде-
ляла е вътрешния живот на колонистката община и ролята във 
всичко това на селските прикази”. По доказателства на автора, 
още съвременниците са отбелязали, че „Инструкцията” е спо-
собствала да се благоустроят българските колонии638. В същото 
636 Пак там, с. 19.
637 Пак там, с. 20.
638 Грек И. Органы управления…, с. 47. 

време, както предполага Г. Венедиков, строгият надзор на цен-
тралните и местните власти и задължителните изисквания, не-
прекъснатото съблюдение на правилата на „Инструкцията”, са 
могли да станат едни от причините за реемиграцията на бълга-
рите в Дунавските княжества и България639

Налага се да констатираме, че твърде слабо е изучен „Ус-
тав о колониях иностранцев в империи” („Устав за колониите 
на чужденците в империята” от 1832 г.), представляващ доку-
мент, който систематизира всички манифести и укази, касаещи 
правата на преселниците. Изследователят С. Петков го нарича 
„Статут за колониите”. Анализирайки неговите членове, той 
стига до извод, че чуждестранните преселници съставлявали 
особена полупривилегирована категория селско население. По 
своя статут те били близки до категорията на държавните се-
ляни, отличавайки се само с това, че на тях им се е разрешава-
ло да излизат зад граница, да преминават в различни социални 
класи и да имат големи поземлени парцели640. В същото време 
И. Грек и Н. Червенков, наричайки този документ „Сборник”, 
подчертават неговото важно значение за преселниците, тъй 
като той отразявал социално-правовото положение на бълга-
рите от Бесарабия и Новорусийския край641. Вл. Дякович назо-
вава документа с термина „Постановление за колониите”. По 
негово мнение, именно по него може добре да се съди как са 
се устройвали, създавали и управлявали бесарабските българи 
до 1871−1875 г., когато ги приравняват към всички поданици 
на империята642.

Интерес в историографията предизвиква и въпросът за ра-
ботата на органите за управление на заддунавските преселници. 
Изследователката Е. Белова вижда първата поява на такъв орган 
още в 1763 г. под името „Канцелярия опекунства иностранных 
колонистов” („Канцелария за опекунство над чуждестранните 
колонисти”). Но, както констатира и тя, поради големите загу-
639 Венедиктов Г. К. Цит. съч., с. 29.
640 Петков С. Правовi основи формування…, с. 76-77.
641 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова…, с. 25.
642 Дякович В. Цит. съч., с. 93-94.
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би и неефективността, органът съществува само до 1782 г.  Не-
посредственото управление на заселниците било възложено на 
местни губернски органи643. От своя страна Л. Лясота вижда ня-
колко причини за прекратяване дейността на „Канцеларията”. 
Това са „несъгласуваност на действията с местните органи на 
управление, голям диапазон в поставяните пред нея задачи, не-
достиг на финанси и кадри”644. 

Изследователите Ст. Дойнов, И. Грек, Н. Червенков, К. Кал-
чев, И. Думиника, Д. Коронелли, Е. Иванов, Н. Казаков, В. Коно-
беев и Е. Шатохина оценяват положително дейността на Антон 
Коронели като първи главен попечител на българските преселни-
ци в Дунавските княжества за периода 1811−1816 г.645 

За особена заслуга на А. Коронелли се смята изработеното 
от него „Положение для управления болгар и прочих колонис-
тов с правой на левую сторону Дуная” („Положение за управле-
нието на българите и другите колонисти от дясната на лявата 
страна на Дунава”). В документа намират отражение исканията 
на българската емиграция начело със Софроний Врачански за 
автономия извън пределите на националната територия, а също 
и правата за откриването там на български училища, църкви и 

643 Белова Е. Цит. съч., с. 57.
644 Лясота Л. Цит. съч., с. 8.
645 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 208-209; Конобеев В., 
Шатохина Е. Из истории политических связей России с руководителями на-
ционально-освободительного движения Болгарии в 1806−1812 гг. − ИИИ. Том 
XX. София, 1968, c. 377-369; Грек И. Органы управления…, с. 33-34; Казаков 
Н. Борьба декабриста А. П. Юшневского за права и привилегии болгарских пе-
реселенцев в Бессарабии в 1816−1817 гг. − Доклады и сообщения Института 
истории АН СССР. Вып. 11. Москва, 1957, с. 34-36; Дойнов Ст. Българското 
националноосвободително движение 1800−1812. София, 1979, с. 181-184; Съ-
щият. Българите в Украйна и Молдова…, с. 80-81; Калчев К. Цит. съч., с. 61; 
Червенков Н. Болгары в русско-турецкой войне 1806−1812 гг.: политические 
идеи. − Русин. Кишинев, 2011. № 1, с. 75-80; Duminica I. Privilegiile acordate 
bulgarilor din Basarabia şi din Principatele Române în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. − Revista de etnologie şi culturologie. Vol IX-X. Chişinău, 2011, p. 101-
107; Иванов Е., Д. Коронелли. Книга Коронелло. Исторические исследования. 
Мемуары. Москва, 2011, с. 89-100.

съдилища646. И. Грек показва как А. Коронелли в своя секретна 
записка до М. Кутузов от 15 ноември 1811 г. е отразил тежкото 
положение на българските преселници и предложил да ги за-
селят на държавните земи на Бесарабия под ръководството на 
главен попечител и щат от чиновници647. От съшия автор знаем, 
че макар царизмът да е разработвал в това време различни пла-
нове за устройване на българите, все пак руските власти смята-
ли, че българските желания не може да се удовлетворят до края 
на войната. Едва по-късните искания на българската емиграция, 
издигнати в края на руско-турската война от 1806−1812 г., се 
вземат под внимание от руските власти648.

Сравнително слабо е изучена също и дейността на ротмис-
тър Дмитрий Ватикиоти. Така например А. Скалковски назовава 
именно него за „първия колониален попечител и началник, ма-
кар и неуспял свободно да проведе и даже да започне едно тол-
кова полезно дело”649, т.е. авторът твърди, че Д. Ватикиоти пора-
ди смъртта си не е успял да работи на възложената му длъжност. 
По-късно, това мнение се поддържа и от К. Калчев650, докато И. 
Мешчерюк, К. Крижановская, Е. Руссев, И. Грек, И. Думиника и 
Н. Червенков, позовавайки се на архивни източници твърдят, че 
Д. Ватикиоти е изпълнявал функциите на попечител от лятото 
на 1816 г. чак до своята кончина през 1820 г.651 

В историографията се визира и дейността на Попечителния 
комитет за чуждестранните преселници в южния край на Русия. 
Изследователят С. Петков вижда главната причина за създава-
нето на този орган в това, че царизмът се опитвал по правов 
начин да организира преселването и устройването на заддунав-

646 Грек И. Органы управления…, с. 34.
647 Пак там. 
648 Грек И. Общественное движение…, с. 12-35.
649 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 13.
650 Калчев К. Цит. съч., с. 57, 62.
651 Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба…, с. 85-86; Крыжановская 
К., Е. Руссев. Цит. съч., с. 118; Грек И. Органы управления…, с. 38; Dumi-
nica I. Politica Imperiului Rus..., p. 180; Червенков Н. Административно-
териториално…, с. 460.
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ските бежанци652, докато А. Скалковски свързва образуването на 
този орган с увеличаване числеността на българските колонии в 
Бесарабия, което изисквало особено „близки грижи”653. Същата 
гледна точка се поддържа и от К. Калчев654. Но много преди това 
В. Дякович обяснява образуването на това попечителство с по-
требността от „установяване на порядък и стабилност”655. Стру-
ва си да отбележим, че И. Грек посвещава отделно изследване 
на този въпрос656. Според него появата на Попечителния коми-
тет била обусловена от външнополитически фактори, от необхо-
димостта за устройване на новите граждани на Русия върху ней-
ната новопридобита територия и защитата на техните интереси 
от посегателства върху личните им, граждански и имуществени 
права от страна на помешчиците и местните органи на властта 
от Новорусийския край и Бесарабия657. Той проследява проце-
са на създаване и функциониране на системата от администра-
тивни органи за управление на „отвъддунавските преселници” 
и техния апарат, вътрешната еволюция във функциите на тези 
органи на властта и тяхната причина, характера на взаимоотно-
шенията на административния апарат със заселниците. Пред-
ставляват интерес и изводите на автора така според него, трите 
съставни елемента (селските и окръжните учреждения, а също 
и института за попечителство) в управлението на заддунавски-
те преселници съставяли затворена административна система, 
подчинена на Попечителния комитет за чуждестранните засел-
ници в южния край на Русия. Това, по негово мнение, свидетел-
ства за особеното административно-териториално устройство 
на колонистите, които имали определена автономия658. И. Грек 
счита, в началото на 30-40 г. на XIX в. органите за управление 
на заддунавските преселници били защитници на колонистките 

652 Петков С. Правовi основи формування…, с. 67.
653 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 17.
654 Калчев К. Цит. съч., с. 57.
655 Дякович В. Цит. съч., с. 89.
656 Грек И. Органы управления «задунайскими переселенцами»…, с. 33-59.
657 Пак там, с. 41.
658 Пак там, с. 59.

интереси, но под влияние на вътрешнополитическите процеси, 
ставащи във феодална Русия, апаратът за управление ще стане 
главен експлоататор на колонистите. Това, според него, довело 
до злоупотреби, корупция, внедряване на крепостни форми на 
експлоатация, което предизвикало рязко негативна ответна ре-
акция на населението659. Молдовският българист Н. Червенков 
също се спира на проблема за управлението на българските ко-
лонии, отразявайки заемането длъжносттите на изправници и 
попечители. По негово мнение, чиновниците използвали своето 
високо положение преди всичко за користни цели: те именно 
насаждали крепостничество в колониите и пренебрегвали зако-
нодателните актове за колонисткия статус660. 

На дейността на ген. И. Н. Инзов на поста попечител на 
бесарабските преселници и на тези от южния край на Русия са 
посветени много публикации. Практически всички, които са пи-
сали за българските колонии в Бесарабия, са оставили похвални 
отзиви за дейността на И. Н. Инзов. Но по-подробно неговата 
активна работа за благоустройването на българските преселни-
ци е отразена в „Биографическия очерк” на Степан Потоцки661. 
От автора се разказва за неговата дейност като председател на 
Комитета за чуждестранните изселници от южния край на Ру-
сия, затова как И. Инзов успял да получи от Александър I из-
даване през 1819 г. на специалния указ за удостояване на пре-
селниците с колонистки статус. Авторът правилно отбелязва, че 
„сърцето на Инзов повече от всичко е обърнато към българите. 
Той с тях би се занимавал като с родни деца”662. Положителна 
вижда ролята на И. Инзов и А. Скалковски, оценявайки го като 
„най-благодушния, деен и далновиден сановник”663. Й. Титоров 
се отзовава за него като за най-видния от всички руски начални-
ци, управлявали българските колонии в южната част на Бесара-

659 Пак там.
660 Червенков Н. Административно-териториално…, с. 460.
661 Потоцкий С. Цит. съч., 130 с.
662 Пак там, с. 55.
663 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 17.
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бия664, докато В. Дякович го нарича „върховния попечител”, на 
когото бесарабските българи са най-големи длъжници, тъй като 
под неговото ръководство и непосредствен надзор възниква и се 
изгражда една „Нова България”665. На свой ред К. Калчев отбе-
лязва, че И. Инзов има „съзидателен принос в организацията на 
новия живот на българите”666. М. Попруженко оценява личност-
та на И. Инзов, подчертавайки, че той „е един от ония руски 
дейци по българското Възраждане, които не трябва да бъдат заб-
равени… Инзов се е отнасял към своята работа (като попечител 
– И.Д.) не формално, не официално, а е влагал в нея всичките си 
чувства на любов и милост. Той винаги и навсякъде е бил лас-
кав, добър и сърдечен към българските колонисти, поставени 
под негова опека”667.

Михаил Хазин в своята историко-документална повест 
справедливо отбелязва, че „целият труд на Инзов е насочен не 
да потушава „чужденците”, като поляка Репнин (има впредвид 
потушаването на полското въстание от 1794 г. от княз Николай 
Василевич Репнин, при когото тогава като адютант е служил И. 
Инзов – И.Д.), а да направи, те да бъдат пълноправни и полезни 
граждани на Русия”668. По-нататък той подчертава отличител-
ните черти на руския чиновник: „Инзов беше изцяло погълнат в 
работата си за братята-българи, тя го въодушевляваше, и служ-
бата не му тежеше, тя беше за него като смисъла на живота през 
много десетилетия”669. Не можем да не отбележим обективност-
та в думите на М. Хазин, тъй като е известно и достоверно, че 
тази оценка, той я прави не в резултат на своите публицистични 
разсъждения, а опирайки се на богатия фонд архивни докумен-
ти и издадени източници, които са оставили близките и позна-
тите на Иван Никитич. В историографията има много мнения, 
относно етническия произход на попечителя. Изследователи 

664 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 92-93.
665 Дякович В. Цит. съч., с. 96.
666 Калчев К. Цит. съч., с. 64.
667 Попруженко М. Юрий Иванович Венелин – БИБ. Т. II. София, 1929, с. 161. 
668 Хазин М. Вечная отметина. Кишинев, 1982, с. 19.
669 Пак там, с. 60.

като Ион Нистор, Ион и Валентина Киртоага погрешно свързват 
благосклоността на Инзов над преселенците уж с неговия бъл-
гарски етнически произход670. От своя страна Александру Бол-
дур оценява личността на Инзов, характеризирайки го по след-
ния начин – „човек с ум и с голяма добра воля”671. Ефросинья 
Двойченко е подчертала неговата образованост, ерудиция, ори-
гиналност, мистичност и безгранична доброта672. Една от най 
положителни характеристики за Иван Никитич е била направе-
на от съвременика му Генчо Къргов (войвода след руско-турска-
та война 1828–1829 г., заселил се в колонията Дермендере, Из-
маилски уезд). Той дава следната характеристика за попечителя: 
„Генерал Инзов беше главният ни началник – благодетелят ни; 
ние считахме, че правдините си ги имаме от него, че ако него 
го нямаше, бихме измрели от глад и студ по тези голи полета, 
но той се застъпи за нас, даде ни всичко, помогна ни, и което не 
разбирахме и не искахме да го правим, той ни караше със съвет 
и със сила, да го слушаме и правим”673.

Борбата на преселниците за своите права и статус на ко-
лонисти намира своето широко отражение в историографията. 
С. Петков смята, че основни причини за този процес трябва да 
се считат: „желанието на българите да се сдобият с права като 
Донската войска, а също и искането за отделяне на земя в низи-
ните край Дунав и организирането на изборна администрация, 
която да не би зависела от местните органи на властта”674. Н. 
Казаков пък е уверен, че като повод за надигане на българите 
служат опитите на бесарабските помешчици да ги принудят към 
изпълняването на различни видове обременителни феодални 
повинности675. По негово твърдение, като една от формите на 
протест на българите против разпространяването и върху тях на 

670 Nistor I. Aşezările bulgare…, р. 11; Chirtoagă I., V. Chirtoagă. Цит. съч., p. 232.
671 Bоldur A. Contribuţii…, р. 86.
672 Dvoicenco E. Viaţa lui Puşkin în Basarabia. − Revista Fundaţiilor Regale. Bucu-
reşti, 1937, № 5, р. 326.
673 Греков М. Цит. съч., с. 247.
674 Петков С. Правовi основи формування…, с. 80.
675 Казаков Н. Борьба декабриста А. П. Юшневского..., с. 36.
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феодално-крепостнически порядки на управление, са масовите 
преминавания към държавните земи. Показана е еволюцията 
в характера на исканията на преселниците. Той счита, че до 
1816 г., т.е. до началото на работата на „Комисията на Юшнев-
ски” исканията на българите са носели уклончив и не опасен 
за авторитета на местните власти характер, но с началото на 
разследванията на Комисията по исканията на изселниците за-
почват смели и откровени разобличавания на многобройните 
злоупотреби на земските началници и молдовските помешчи-
ци676. От своя страна И. Грек обособява бившите членове на 
българската Земска войска, които по негово мнение се възполз-
вали от антифеодалната борба на заддунавските преселници, 
за да издигнат искания за възраждане на „Болгарское земское 
войско”677, докато Л. Лясота откроява, че в борбите на българите 
за своите права личи тяхната класова същност. Той е уверен, че 
за успех на борбата на преселниците с „крепостниците” следва 
да се смята създаването на Комисията по разследване на ситу-
ацията в колониите678. Историкът И. Мешчерюк отбелязва, че 
антикрепостническите движения на бесарабските българи през 
1815−1816 г. имали особености, отличаващи ги от движения-
та на селяните в другите местности на Русия. Това според него 
произтичало от факта, че българите молели за създаване от тях 
на особена казашка войска по модела на Донската. Заедно с това 
се издигало и искане за създаване на особено административно 
устройство с тяхно управление, независимо от Бесарабското об-
ластно правителство и неговите агенти по места679. Той показва, 
че предоставянето на колонистки статус върху територията на 
Южна Бесарабия на изселниците-българи е резултат от техните 
борби през 1812−1820 г. за социалноикономически и правови 
привилегии, разпространявани върху чуждестранните колонис-
ти. От своя страна И. Грек не се съгласява с термина „антикре-
постническа борба”, която употребява И. Мешчерюк. По негово 
676 Пак там, с. 43.
677 Грек И. О проектах планов…, с. 51.
678 Лясота Л. Цит. съч., с. 10.
679 Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба…, с. 72.

мнение, бунтовете на българите носели отделни черти с антифе-
одален характер, но като цел, това е била борба за устройство в 
Бесарабия с особено административно и автономно положение. 
Освен това, взаимоотношенията между помешчеци и преселни-
ци, по мнение на И. Грек, се създавали на основа на местни пра-
ва и обичаи, феодални по своето съдържание (помешчик няма 
право да лиши от живот свой селянин и да продаде някой от 
селяните, или да ги разделя от семейството им)680. 

Относно въпроса за дейността на Комисията по разследва-
не на ситуацията в колониите, начело с декабриста А. Юшнев-
ски, през март 1816 г. също има историографски сведения. 
Така К. Крижановская и Е. Руссев утвърждават, че я е оглавил 
А. Юшневски. Но те признават, че няма никакви официални 
документи, които да потвърждават този факт и че обосновават 
своето мнение като историци с чина надворен съветник, който 
е имал декабристът, а също и с това, че той активно е участвал 
в работата на Комисията, а и с факта, че централните бесараб-
ски власти са се обръщали непосредствено към него. Авторите 
показват също и борбата на Юшневски за права и привилегии, 
които царизмът е обещал да даде на българите още при преми-
наването им през р. Дунав681. На свой ред Н. Казаков твърди, че 
смесеният състав на Комисията, в която били включени пред-
ставители на гражданските и на военните власти, ù придавал из-
вестна независимост и следователно възможност открито да се 
изказват лични съображения, без опасения заради „неудоволст-
вията” на местното началство682. По мнението на Н. Казаков една 
от най-характерните особености на рапортите на А. Юшневски 
се състои в това, че той не се е ограничавал с констатации по раз-
критите от него недостатъци в управлението или в положението 
на българите, а предлагал веднага радикални мерки по тяхното 
отстраняване683. В труда на молдовския българист И. Мешчерюк 
„Антикрепостническата борба на гагаузите и българите от 
680 Грек И. Ф. И. И. Мещерюк – исследователь истории…, с. 32.
681 Крыжановская К., Руссев Е. Цит. съч., с. 109.
682 Казаков Н. Борьба декабриста А. П. Юшневского…, с. 37.
683 Пак там, с. 43.
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Бесарабия през 1812−1820 г.”684 работата на Комисията се раз-
глежда като етап от антикрепостническата борба на заддунав-
ските преселници. Показано е активното участие на членовете 
на комисията в защита на българите от притесненията на мест-
ните чиновници и помешчици. Подробно е описан процесът на 
формиране и работа на Комисията по събиране на информация 
за броя на заддунавските преселници. Впрочем, авторът намира, 
че на членовете на този орган „не им се отдава да доведат поста-
вената задача докрай”685. От своя страна Л. Реулец и Г. Къшлали 
не се съгласяват с изводите на И. Мешчерюк, наричайки ги „не 
съвсем аргументирани”, тъй като по техни данни „Комисията 
рапортувала за успешното завършване на работата”686. За дока-
зателство на своите тези те представят намерени архивни мате-
риали, отразяващи резултата от работата на Комисията по съби-
рането на сведения за отвъддунавските изселници в Бесарабия. 
Характеризирани са формулярите по събирането и записването 
на нужните сведения, на именните списъци и обобщителните 
документи от 1816 г.687 

Остава дискусионен въпросът за оценката на причините по 
даването привилегии на българските преселници. Една група 
автори счита, че целта на този процес е да привлече населението 
към усвояване на земите. Така изследователите като Н. Держа-
вин, В. Кабузан, Ст. Дойнов, В. Милчев, Ф. Соломон отбелязват, 
че политиката по „даряване” на привилегии е била изгодна пре-
ди всичко за самата царска Русия – така тя се стремяла да при-
влече чуждестранен елемент и да го засели в слабонаселените 
територии на Бесарабия688. 

Втора група изследователи виждат в привилегиите поли-
тически цели, които се свеждат до нарастване на репутацията 

684 Мещерюк И. И. Антикрепостническая борьба…, с. 78-109.
685 Пак там, с. 58.
686 Реулец Л., Г. Кышлалы. Первая перепись задунайских переселенцев…, с. 93.
687 Пак там, с. 92-106.
688Державин Н. Цит. съч., с. 29; Кабузан В. Заселение Новороссии…, с. 55-78; 
Дойнов Ст. Българите в Украийна и Молдова…, с. 54-56; Мiльчев В. Болгари в 
системi iноземної цивiльної…, с. 30-42; Solomon F. Цит. съч., р. 146-147.

на Русия сред балканските народи. Така румънският политиче-
ски деец от бесарабски произход И. Пеливан смята, че големи-
ят брой българи в Южна Бесарабия се обяснява с контрола на 
царската администрация върху тяхната емиграция, която чрез 
примера за добро отношение към бесарабските българи и дава-
нето на права и привилегии, се опитва да внуши на балканските 
народи, че покровителството на Руската империя води само до 
процъфтяване689. Изследователите З. Арборе и Е. Сюпюр счи-
тат, че привилегиите помогнали за масовостта на преселниците, 
опитващи се да се устроят на новите земи с държавна поддръж-
ка. Изследователката Е. Сюпюр690, поддържайки тезисите на 
българския лидер на националноосвободителното движение Г. 
Раковски за пагубната политика на Руската империя за българи-
те, стига до извод, че резултатите от привличането на българите 
по всякакви начини и пътища са рушителни на първо място за 
самите български земи, тъй като променят етноконфесионална-
та ситуация чрез обезлюдяване на определени региони691.
689 Pelivan I. The movement and increase of population in Basarabia from 1812 to 
1918. Paris: Imprimerie des Arts et des Sports, 1920, р. 12.
690 Елена Сюпюр. Родена е на 22 септември 1940 г. в с. Каракурт, Болградски 
окръг, Измаилски жудец. Учи във Факултета по румънска и славянска филоло-
гии при Букурещкия университет (1958−1963). Специализира предимно бъл-
гарска филология. През 1974 г. в Института по литература на БАН защитава 
кандидатска диссертация на тема „Румъно-български литературни взаимоот-
ношения през периода 1878−1918 г.”.

От 1965 г. извършва научно-изследователска работа в Института за Юго-
източноевропейски изследвания при Румънската академия на науките. От 2002 
г. е научен секретар на този институт. От 1992 г. преподава във Факултета по 
история и Факултета за политически и административни науки. През 1999 г. е 
избрана за Doctor honoris causa на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски”. 

Научните ù интереси са насочени към проучването на проблеми от лите-
ратурната история на България и българо-румънските културни взаимоотно-
шения (По-подробно за библиографията на научните трудове на Елена Сюпюр 
вж.: Славчева Ц. Историческата българистика в чужбина 1980−1985. София, 
1987, с. 234-235 и http://uniuneascriitorilorsibiu.ro/index.php/elena-siupiur [Cайта 
на Съюза на писателите в Румъния, филиал Сибиу]).
691 Arbore Z. Цит. съч.,  р. 107; Сюпюр E. Промени в етнодемографската 
структура на Бесарабия през XIX-ти век. − Български фолклор. София, 2004, 
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По-представителна е третата група изследователи, които 
са склонни да видят в едно двете по-гореизложени причини за 
даване привилегии на българите. Така К. Крижановская и Е. 
Руcсев твърдят, че царското правителство било далеч от толкова 
безкористни филантропски цели. По тяхно мнение царизмът е 
бил заинтересован първо от бързото заселване и усвояване на 
обширните новопридобити територии, което той можел да по-
стигне главно по пътя на привличането тук на колонисти; второ, 
с предоставянето на някои облекчения и привилегии на пресел-
ниците отвъд Дунава в Бесарабия царското правителство е пре-
следвало определени политически цели, за да обърне погледите 
към тази област на поробените балкански народи692. Близка до 
това мнение е позицията на К. Калчев, който вижда конструк-
тивната роля на царските укази за колонистите, признавайки 
в същото време, че те се явяват част от външнополитическата 
стратегическа политика на Русия на Балканите. Авторът заклю-
чава, че в превръщането на тази стратегия в тактика би могло 
да се види проявление и на широката славянска душевност и 
добросърдечие, и великодържавни имперски амбиции и инте-
реси693. От своя страна И. Анцупов и И. Грек намират, че въ-
трешната политика на Руската империя се формира с отчитане 
на военностратегическото и политическото значение на Бесара-
бия. Така, според тях, необходимостта от заселване земите на 
Буджака се преплита с целта да се създадат условия за икономи-
чески растеж в областта и за превръщането й в добре осигурен 
продоволствен тил за руската армия в случай на война срещу 
Османската империя694.
№ 3, с. 81-98; Siupiur E. Changements dans la structure ethnodémographique de 
la Bessarabie au XIX-e siècle (1794−1894). – В: Between East and West. Studies 
in Antropology and Social History, Bucureşti, 2005, p. 495; Siupiur E. Emigraţia: 
condiţie umană şi politică în Sud-Estul European. Bucureşti, 2009, p. 48.
692 Крыжановская К., Е. Руссев. Цит. съч., с. 103-104.
693 Калчев К. Цит. съч., с. 60.
694 Анцупов И. О некоторых особенностях политики царского правительства в 
отношении государственных крестьян Бессарабской области (1812−1869). – В: 
Ежегодник по истории Юго-Восточной Европы. Москва, 1961, с. 229; Грек И. 
Органы управления…, с. 34.

Четвъртата група автори включват главно някои представите-
ли на румънската историография. От тях на първи план се издига 
преди всичко румънският характер на територията, а българите 
се разглеждат като придошло население, ползващо в ущърб на 
автохтонните местни особеното покровителство на царските вла-
сти. Историкът Н. Йорга счита, че с привилегиите царизмът се е 
опитал да привлече в Бесарабия българите695. В частност авторът 
споделя, че след напускането на татарите-ногайци от Буджака, 
руската администрация е желаела да засели тези обезлюдени те-
ритории с християнско население, и в същото време с условие 
новодошлите да не бъдат от румънски произход. Той е уверен, че 
тази роля била дадена на българите, които в конкретния момент 
търсели укриване от османското насилие696. През 1915 г. аноним-
нен автор, пишещ с псевдоним Хисторикус, издава брошура със 
заглавие „Защо ни е нужна Бесарабия”697. Авторът е уверен, че 
царската администрация е дала привилегии на българите, как-
то и на други колонисти, с цел да ги привлече в Бесарабия, и с 
това да надвиши румънския елемент: „всичко това се правело с 
цел денационализация и дерумънизация на местното коренно 
население”698. Такава мисъл има и в книгата на Георге Дигиш699  
„Под чуждо иго!...”700. Авторът в емоционална форма изказва 
своята позиция, която обаче не издържа критика. Според него, 
ползвайки се от привилегиите и преимуществата, заддунавски-
те изселници, се настанили на земите на депортираните в Сибир 
молдовани: „всичко това било направено с цел колкото се може 
по-бързо и по-леко да се денационализират румъните”701. В този 
план ще забележим, че авторът смесва в едно феномен от начало-
то на XIX в., когато тук проникват чуждестранни преселници, а 
695 Iorga N. Studii istorice…, 419 p.
696 Пак там, p. 265.
697 Historicus. De ce ne trebuie Basarabia. Bucureşti, 1915. 40 p.
698 Пак там, p. 29.
699 „Георге Дигиш” се явява псевдоним, зад който стои Ион Костин, депутат в 
Сфатул Церий, кмет на Кишинев в период 1933–1937 г. Думата „Дигиш” произ-
хожда от топонима Гидигич, родното село на автора.
700 Dighiş Gh. Sub jugul străin!... Bucureşti, 1915. 40 p.
701 Пак там, p. 8.
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също и процес от края на XIX – началото на XX в., когато в резул-
тат от демографския ръст и недостига от земя много бесарабци, в 
т.ч. и българи, са принудени по собствено решение да се изселят 
в Южно-Усурийския край, Амурската и Приморската област на 
Руската империя702.

По-късно, такива румънски автори като К. Филипеску и Г. 
Джурджеа представят по-смегчена позиция703, вероятно поради 
това, че авторите не са историци по образование, а работници от 
Селскостопанска управа на Бесарабия. Според тях молдованите 
и ногайците сами напускат Буджака, което подбудило руското 
правителство да привлича други народи за заселване на тази те-
ритория. Затова, преселниците да се съгласят да останат и да 
развиват този край, „им били предложени всевъзможни приви-
легии”. Но според тях, целта си оставала същата – „денациона-
лизация на местните молдавани”704.

Друг румънски историк Щефан Чобану продължи да засяга 
темата от позицията на държавния национализъм, свързан с т. 
нар. „историческа правда” за регресивната роля на заддунав-
ските изселници за местното молдовско население. Той смята, 
че „отслабвайки коренния елемент на населението в градовете 
и давайки привилегии на чужденците, царизмът колонизирал 
провинцията, жертвайки автохтонното население от бесараб-
ски румъни, което било подтиквано към отчаяние и към дълга-
та съдба на бежанци”705. Целта на този процес се вижда от ав-
тора в опита за замяна на автохтонното население с нов народ. 
Щ. Чобану е уверен, че ръководен от същите съображения, ца-
ризмът предоставял на заддунавските преселници големи при-
702 Виж подробно: Scutelnic V. Migraţia ţăranilor din Basarabia în Caucaz, Cuban, 
Siberia şi Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul seco-
lului al XX-lea). – В: Destin românesc. Chişinău, 2007. An. II (XIII), nr 3-4, p. 115-
132; Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, c. 235-250.
703 Filipescu C., E. Giurgea. Basarabia. Consideraţiuni generale, agricole, economi-
ce şi statistice. Chişinău, 1919. 355 p.
704 Пак там, p. 41.
705 Ciobanu Şt. Basarabia. Populaţia, istoria, cultura. Chişinău, 1924, р. 33 (През 
1941 г. трудът е преведен и издаден на френски език: La Bessarabie: sa populati-
on, son passé, sa culture. Bucarest, 1941. 136 p.).

вилегии. Той твърди, че даването на колонистите на земите, 
предвидени от „Указа”, било неправилен и несправедлив акт 
пред автохтонния елемент, тъй като тези земи по право тряб-
вало да принадлежат на румъните, „живели тук няколко века 
подред”706. И Петре Казаку по същия начин бележи, че вместо 
да разрешат да се колонизират южните региони на Бесарабия 
с молдовани, царските власти „доведоха тук германци и бълга-
ри, давайки им такива преимущества, от каквито никога не се 
е ползвало местното население”707. 

Букурещкият историк и филолог Георге Попа-Лисяну в тру-
да си „Бесарабия: исторически обзор” изброява основните при-
вилегии, които били дадени на българите, отбелязвайки, че те 
били изцяло сходни с ония, които получили немските колонис-
ти708. Авторът с ирония заключава, че по времето, когато изсел-
ниците получавали привилегии, местните румъни безплатно им 
доставяли още и дървен материал за строителството на жилища. 
Така авторът се опитва да доведе читателя до мисълта, че корен-
ното население, за разлика от привилегированите българи, било 
принудено да работи в полза на чуждестранните колонисти. 

В това време историкът Теодор Холбан в една от своите ста-
тии, появила се в 1935 г. пише, че съдбата на българите винаги 
е била обкръжена от щастие, което рядко се среща в историята 
на другите народи. Той обвинява царизма, че опитвайки се да 
отстрани първенството на молдованите в Южна Бесарабия, дал 
на колонистите привилегии, обуславяйки така отиването на ав-
тохтонното население в централните райони на областта или на 
десния бряг на р. Прут709. 

По въпроса изказва мнение и Ион Нистор. В работата „Бъл-
гарските и гагаузките селища в Бесарабия”710 той пише, че в срав-
706 Пак там, p. 34.
707 Cazacu P. Цит. съч., p. 81.
708 Popa-Lisseanu Gh. Basarabia: Privire istorică. Bucureşti, 1924, p. 28.
709 Holban Th. Din viaţa bulgarilor basarabeni − VB. Chişinău, 1935, № 5, p. 336. 
710 Nistor I. Les etablissements bulgares et gagaoutzes de Bessarabie. − Bulletin de 
la Section Historique. Tome 25. Partie 2: Histoire-Geographie-Sciences sociales: 
(1913−1939) sous la direction de N. Iorga. Bucureşti, 1944, p. 234-237; Nistor I. 
Aşezările bulgare... 38 р.
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нение с други колонисти българите се ползвали с „изключителни 
привилегии”. Според него това било главна причина за последва-
лото увеличение броя на новодошлите заддунавски преселници. 
Нистор грешно твърди, че живеещите с колонистите молдавани, 
нямайки право да се ползват с привилегии, били принудени да 
отиват на други места, облекчавайки с това задачата българите да 
станат преобладаващо население в количествен и качествен план в 
Южна Бесарабия711. 

Петата група изследователи не свързват преселването на 
българите с привилегиите. Така Г. Драгомир в работа, посвете-
на на българските колонии в бесарабския Юг, отделя особено 
внимание на проблема за действието на руските закони над зад-
дунавските преселници. Той счита, че при търсене на причина-
та за масовото преселване на българите в Бесарабия, трябва да 
се изхожда от това, че най-напред тук спрямо колонистите не е 
имало закони, които да визират чужденци, настанили се като ра-
ботническа класа в южна Русия. Това не било случайно, тъй като 
така царизмът не искал да пречи на преселването, устройване-
то и численото увеличение на българите в Бесарабия, защото 
евентуалните правила и съгласуваности, биха могли да заставят 
мнозина да се замислят преди да напуснат родните български 
земи712. В потвърждение на своите думи авторът прави детай-
лен анализ на царския указ от 29 декември 1819 г. и установява, 
че този документ засяга само „беженарите в провинция Беса-
рабия”, и в частност българите, тъй като в него се говорело за 
„заддунавски преселници, под името което се разбира българи 
и други отвъд Дунава, преминаващи единоверни на нас чужде-
нци, които вече са въдворени, или ще бъдат въдворени занапред 
в Бесарабия”713. 

Румънският историк от български произход Димитър Минчев 
в своя работа по история на българските колонисти в Бесарабия 
също не смята, че си струва да се свързват преселенията на бълга-
рите само с привилегиите. Той отбелязва, че русите като братя по 
711 Nistor I. Aşezările bulgare…, р. 21-22.
712 Dragomir G. Цит. съч., p. 14.
713 Пак там, p. 14.

кръв на българите са ги привлекли в руските земи и в Бесарабия714. 
Един от важните въпроси, който е свързан с привелегии-

те, се явява създаването на културно-административен център 
за българското заселване – колонията Болград. По този повод 
съществуват два проблема, засягащи мястото и датите на съз-
даване на тази колония. Мнението, че тя е била създадена на 
мястото на съществуващото дотогава селище Табак е изказано 
от А. Скалковски, който е отбелязал, че Болград „се е казвал 
преди Табак”715, Това предположение подържали Г. Кръсте-
вич716, З. Арборе717, М. Хазин718, а също и съставителите на 
Енциклопедия „България”719. От своя страна Й. Титоров720 и 
Г. Занетов721 доказват, че Табак се оказва неудобен за обра-
зуване на нова колония, поради което е било избрано друго 
близко място. С. Бернщайн и И. Мешчерюк добавят, че през 
1819 г. Табак действително е бил преиминуван в Болград, но с 
пренасянето на административния център през 1821 г. властите 
му върнали старото име722. И. Мешчерюк подържа по-рано из-
казаното мнение на А. Скалковски затова, че Табак бил преиме-
нуван в Болград „по желание на преселниците”723. Това стано-
вище поддържа К. Калчев, който потвърждава, че след като била 
създадена нова колония на равно възвишение до езерото Ялпуг, 
на Табаки му върнали старото име 724. М. Агбунов е сигурен, че 
„идеята да се преименува селището Табак в Болград … принад-
714 Mincev D. N. Bulgarii din Bsarabia de sud..., p. 19.
715 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 26, 46.
716 Цит. по. Пушков И. За името на град Болград. – В: България в сърцето ми. 
София, 1996, с. 192.
717 Arbore Z. Dicţionarul geografic al Basarabiei. Bucureşti, 1904, p. 23.
718 Хазин М. Цит. съч., с. 10.
719 Енциклопедия „България”. Т. 1. София, 1978, с. 337.
720 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 64.
721 Занетов Г. Цит. съч., с. 872.
722 Бернштейн С. Болгарские говоры южного Буджака. – Статьи и материалы 
по болгарской диалектологии СССР. Вып. 2. Москва, 1952, с. 9; Мещерюк И. 
Переселение болгар…, с. 145.
723 Мещерюк И. Социально-экономическое…, с. 32.
724 Калчев К. Българската…, с. 71.
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лежи несъмнено на Инзов”, който както признава авторът, по 
своя инициатива уж основал нов град Болград на ново място, 
връщайки при това Табак под своето старо име725. Д. Минчев 
смята, че властите не са успели да преименуват Табак, тъй като 
местните жители не се съгласили с това726. И Пушков, изразява 
увереност, че в крайна сметка колония била създадена на 5-6 км. 
от с. Табак727. 

Относно годината на основаването на Болград също същест-
вуват няколко виждания, които се свеждат до 1818, 1819, 1820, 
1821 и 1823 г. Първата дата била публикувана в „Статистическия 
речник на Бесарабия”, издаден в междувоенна Румъния728. Вто-
рата датировка, която подържа А. Скалковски, е свързана с импе-
раторски указ за привилегии от 29 декември 1819 г.729 Мнението 
е поддържано от Ал. Арборе730. Третата я посочват С. Потоцки731, 
Д. Минчев732, Д. Райков733, В. Дякович734, Г. Занетов735. Последният 
се съгласява с това, че указът за създаването на колонията дейст-
вително е бил от 1819 г., но било задържано неговото приложе-
ние за една година, свързано с търсенето за място за образуването 
на Болград. Четвъртата дата (1821) подържат съставителите на 
„Статистическото описание на Буджака”736, а също и Н. Дихан, 

725 Агбунов М. В. Генерал-попечитель: (Жизнь и деятельность И. Н. Инзова). 
Арциз, 2009, с. 272.
726 Mincev D. N. Bulgarii din Bsarabia de sud..., p. 12.
727 Пушков И. За името…, с. 192.
728 Dicţionarul statistic al Basarabiei..., p. 367.
729 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 46.
730 Arbore Al. Цит. съч., р. 34.
731 Потоцкий С. Цит. съч., с. 55; През 1904 г. С. Потоцкий подготовя за печат 
монографията „Болградъ, как главная колонiя болгарскаго водворенiя въ юж-
ной Бессарабiи. Краткiй очеркъ болгарской колонизацiи в связи съ важнейши-
ми моментами исторической судьбы придунайской Бессарабiи ”. За съжаление, 
този труд така и не вижда бял свят.
732 Mincev D. N. Bulgarii din Bsarabia de sud..., p. 17.
733 Райков Д. Юрий Венелин и Българското Възраждане. София, 1994, с. 27.
734 Дякович В. Българска…, с. 95-96.
735 Занетов Г. Цит. съч., с. 872.
736 Cтатистическое описание…, с. 399.

Г. Фаин, Н. Чижевски737, Л. Берг738, М. Хазин739, И. Грек, Н. Чер-
венков740, С. Топалова741 и А. Ганчев742. Според Замфир Арборе, 
Болград бил образуван през периода 1806–1818 г. и в 1821 г. само 
е получил своето официално име743. Група изследователи в лицето 
на Й. Титоров744, С. Бернщайн745 и И. Пушков746, считат, че 1823 г. 
има основание да се смята за начало на съществуване на Болград, 
тъй като фактически имено тогава е започнало  неговото строи-
телство. Иван Дундаров747 Калчо Калчев и Георги Казанджиев748 
смятат, че практически строителството на колонията преминава 
през два етапа – това са 1821 г. и 1830 г. К. Калчев допълва, че 
„най-компактна между първооснователите е групата от село Таба-
чка, Русенско, а след това тази на ямболци и сливенци в 1830 г.”749. 

Ние от своя страна, основайки се на архивни данни, можем 
да потвърдим, че през 1821 г. названието „колония Болград” вече 
официално е фигурирало в документите на колонистката адми-
нистрация. Тогава, както свидетелстват тези източници, вече е 
започнала подготовката за строителство и домостроене. Като 
пример ще покажем документ, съставен от попечителя на зад-
дунавските преселници майор Малявински от 11 май 1821 г. От 
737 Дыхан М., Фаин Г., Н. Чижевский. Болград. – В: История городов и сел 
Украинской ССР. Одесская область. Киев, 1978, с. 351.
738 Берг Л. С. Бессарабия…, с. 226.
739 Хазин М. Цит. съч., с. 10.
740 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова…, с. 14.
741 Топалова С. Болград – история, народни традиции и култура. – БСП. Т. IX. 
Oдеса, 2006, с. 435; Трябва да отележим, че изследователката не изключва и 
1823 г. като година за основание на Болград, тъй като тази дата е сложана в 
скоби и стои заедно с 1821 г. 
742 Ганчев А. Болгары. – В: Буджак: историко-этнограпфические очерки на-
родов юго-западных районов Одесшины. Одесса, 2014, с. 216.
743 Arbore Z. Dicţionarul…, p. 23.
744 Титоров Й. Политико-обществени спомени. София, 1922, с. 9.
745 Бернштейн С. Болгарские…, с. 9.
746 Пушков И. За името…, с. 193.
747 Дундаров И. Живите трофеи или откъде се взеха в Русия толкова много 
българи. – Отечество. София, бр.10-13, 1990.
748 Казанджиев Г. Цит. съч., с. 110.
749 Калчев К. Българската…, с. 71-72.
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него следва, че на 7 май същата година е бил сключен договор 
с оргеевския търговец от 3-та гилдия Иван Горче и акерманския 
еснаф Савва Яковлев. Първият е бил длъжен да достави дърва 
на сума 25 800 лева, а вторият – вар на сума от 22 500 лева750. На 
10 януари 1822 г. се съобщава, че доставката на оргеевска вар в 
размер на 1 500 килограма е била извършена в срок751.

Така представените по-горе изследвания може условно да 
разделим на две категории: първата – трудове, които по специа-
лен начин изследват въпроси за социално-правния и икономиче-
ския статус на бесарабските българи, и втората – проучвания от 
общ характер, описващи етнографската картина на Бесарабия. 
Последната категория изследвания е по-обширна. Болшинство-
то изследователи практически не анализират царския декрет от 
29 декември 1819 г., ограничавайки се само с констатация на 
факта за неговото съществуване и неговата полза за развитието 
на заддунавските преселници. 

Остава да се надяваме, че по-нататък при изследванията по 
тази тема, историците ще привличат все по-широк спектър от из-
вори като напр. Полное собрание Законов Российской империи. 
Немаловажно значение има също издаденият в 1957 г. сборник от 
документи, посветен на дейността на декабриста А. П. Юшнев-
ски по събирането на информация за българските колонисти в 
Бесарабия в началото на XIX в.,752 за тяхното по-нататъшно ус-
тройване и даване на права и привилегии. Този сборник е първа 
тематична публикация на голям архивен материал, разкриващ 
една от неизучените страни от заселването с българи на Бесара-
бия. Документите за пръв път показват на какви начала е става-
ло устройването на заддунавските преселници, в какви форми е 
била борбата на последните за правата и ролята им в местната 
царска администрация. Буди интерес и структурата на този сбор-
ник. Съставителите К. Крижановская и Е. Руссев публикуват два 
750 НАРМ. Ф. 37, оп. 2, д. 279, лл. 1-1v.
751 Пак там, л. 32.
752 История Молдавии. Документы и материалы. Т. 2. Устройство задунайских 
переселенцев в Бессарабии и деятельность А.П. Юшневского. Сборник доку-
ментов. Кишинев, 1957. 647 с.

документа, които имат особено значение за по-нататъшното ус-
тройване на българите в Бесарабия. Сборникът започва с обръ-
щение на главнокомандващия на Молдовската армия М. И. Куту-
зов от 26 април 1811 г. към заддунавските преселници с обещание 
за предоставяне на облекчения и привилегии, ако се преселят в 
Бесарабия753, а завършва с цикъл публикувани документи след 
Указа на Правителствения сенат от 29 декември 1819 г. за даря-
ване на заддунавските преселници на правата на чуждестранни 
колонисти754. 

В историографията малко е изследван въпросът за дейност-
та на Попечителния комитет за чуждестранните преселници в 
южния край на Русия, който се занимавал с въпросите за прием 
и устройване на българите през 1812–1830 г. (до 1820 г. комите-
тът се намира в Екатеринославл, а после в Одеса)755. 

Практически отсъстват данни за пълния състав на неговите 
членове, за основните направления на дейността на този орган и 
проблемите, с които се сблъскват руските чиновници. Докумен-
ти от такъв характер се съхраняват в НАРМ и включват указите 
и декретите на губернския сенат, отнасящи се до колонистите 
от 1826–1828 г., 1833 г.756, а също така и материали от съдебно-
следствен характер. Те се създавали при разследване на наруше-
ния правата на колонистите. Така в колония Кирсово жителите 
са ги привличали към строителство на пътища и мостове и даже 
към полеви работи в именията на попечителите. Когато през 
1842 г. българите се отказват да се откъснат от работа на своя 
парцел, тях ги наказват, а къщите на 17 домакинства се разру-
шават757. Това води до въстание, което бива потушено. Различни 
жалби на членовете на опекунската кантора, може да се видят от 
документи които се пазят във фонда №5 „Бессарабская казенная 

753 Пак там, с. 1-2.
754 Пак там, с. 542-547.
755 Poştarencu D. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei. Vol. I. Chişinău, 2005, p. 54.
756 НАРМ. Ф. 305 „Бессарабская контора иностранных поселенцев 1818–1833 гг.”. 
757 Пак там. Оп. 1, д. 389, лл. 29-35; Вж. по-подробно: Мещерюк И. И. Массовое 
движение в поселениях (1842–1844 гг.). – В: История и культура болгар и 
гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев, 1999, с. 63.
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экономическая экспедиция” („Бесарабска държавна икономиче-
ска експедиция”). Тук често са се обръщали членовете на опе-
кунската кантора, с молба за увеличение на годишната заплата. 
Аналогично искане било подадено през 1820 т. от старши член 
на комитета, колежски съветник Мелер. Той се оплаква че има 
големи пътни разходи, посещавайки Кишинев и колониите758. За 
членовете на Управлението на заддунавските преселници, из-
следователят може да намери информация от делата на Бесараб-
ската кантора на чуждестранните преселници. Като пример ще 
посочим данни за личния състав на Управлението от 7 юли 1832 
г.: колежки съветник Петър Карлович Мердер (2-ри помощник 
на старши член на бесарабската кантора за чуждестранни пре-
селници), титулярен съветник Авраам Степанович Лучкин (се-
кретар), чиновници: титулярен съветник Александър Логвино-
вич Гервер, колежски съветник Никифор Матфеевич Солодков, 
губернски секретар Гавриил Чернявский, губернски секретар 
Яков Григорьевич Федорович. В канцеларията работел Васи-
лий Паскалов, преписвач бил Павел Тимотин, тук са работели 
и местните колонисти Григорий Николаевич Узунов и Степан 
Семенович Панов759. Последният произхождал от колонията Та-
раклия760. Сведения за състава на Попечителния комитет могат 
да се извадят и от други фондове на НАРМ. Така например във 
Фонд № 1862 „Кишиневската 1-а мъжка гимназия” намираме 
„Формулярни списъци за служба”. Те се подавали от бащите на 
учащите се при постъпване на децата им да се учат. От един от 
тях разбираме, че професор по физико-математически науки и 
гръцки език Александър Иванович Белюпов от март 1826 г. до 
август 1836 г. е бил член на този комитет. През този период е по-
мощник на секретаря, а също изпълнявал и длъжността счето-
водител на кантората. От 1 януари 1835 г. назначен е за секретар 
на Управлението на заддунавските преселници761. Остава да се 
758 НАРМ. Ф. 5, оп. 2, д. 560, л.260об.
759 НАРМ. Ф. 305, оп. 1, д. 369, лл.1-20.
760 Подробно за биографията на Степан Панов вж. Червенков Н., И. Думиника. 
Тараклии – 200…, с. 209-211.
761 НАРМ. Ф. 1862, оп. 25, д. 159, лл.39-41.

надяваме, че при подробни изследвания на останалите форму-
лярни записи също могат да се намерят сведения и за членовете 
на попечителния комитет.

Още не са достатъчно оценени и документите на Канцела-
рията на бесарабския губернатор. Тук ще посочим пазените ко-
пия от декретите на руския император Александър I, засягащи 
положението на преселниците, разпореждания на новорусий-
ския и бесарабския генерал-губернатор, инструкции на попе-
чителя и управляващия колониите и рапорти на подчинените, 
а също и обширна преписка на Кантората за попечителство на 
чуждестранните заселници762. 

762 НАРМ. Ф. 2 „Канцелярия бессарабского губернатора 1812–1917 гг.”, оп. 1, 
дд. 1326, 1362, 1485, 1488, 1501, 1568 и др.
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§ 2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЗАНАЯТИ И ТЪРГОВИЯ 

В историографията за социално-икономическото развитие 
на българските преселници може да се обособят няколко въпро-
са, които са разработени от изследователите, а именно: акцен-
ти върху развитието на селското стопанство, върху занаятите и 
промишлеността, а също така и върху търговията. По-долу ще 
се спрем на всеки аспект поотделно. Предварително ще отбе-
лежим, че досега само молдовските българисти И. И. Мешче-
рюк и С. З. Новаков763 са предприели опит за систематизация 
на историографските проучвания по тази проблематика764. От 
времето на написване на визираните изследвания вече са мина-
ли достатъчно години, през които са се появили и нови трудове, 
засягащи интересуващата ни тема.
763 Савелий Захарович Новаков. Роден е на 14 януари 1935 г. в с. Кирютня (Кор-
тен) Чадър-Лунгски район, Република Молдова. Умира на 29 декември 2013 г. в 
село Кортен, Сливенски окръг, България. Завършил е Кортенското основно учи-
лище (МССР) през 1953 г. и същата година става студент в историческия факул-
тет на Кишиневския държавен университет. Завършва университета през 1958 
г. През 1969–1972 г. учи аспирантура в Института по история към АН МССР, 
където подготвя кандидатска дисертация, която защитава през 1978 г. в Киев. 

От 1958 г. до 1969 г. работи като директор и учител по история в основните 
училища в селата Татар-Копчак и Кирютня (Кортен), Чадър-Лунгски район. В 
периода 1973–1977 г. е младши научен сътрудник в Института по история към 
АН МССР, а от 1978 г. до 1989 г. е научен секретар на Отделението по етно-
графия и изкуствознание в АН МССР. Един от инициаторите на създаването 
на отдел българоведение (българистика) към АНМ, който ръководи през 1989-
1998 и 2004-2012 г.

В кръга на научните му интереси влизат проблемите на историята и култу-
рата на българите и гагаузите в Южна Бесарабия. Изследователят публикува 12 
книги: монографии, сборници на статии, около 50 научни и научно-популярни 
статии (По-подробно за библиографията на научните трудове на С. Новаков вж. 
в: Банкова Е. Савелий Захарович Новаков – заведующий отделом болгаристики. 
– В: Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 45-47).
764 Мещерюк И. Социально-экономическое развитие…, с. 6-7; Новаков С. Со-
циально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел Южной Бессара-
бии (1857–1918). Chişinău, 2004, с. 4-8; Същият. Историография по проблеме 
«Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских поселений Юж-
ной Бессарабии в 1857−1917 гг.». − Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. 
Vol. II. Chişinău, 2001, c. 66-72.

А и изследователите на тази тематика са се интересували 
преди всичко от социалния състав на преселниците. Така на-
пример руският етнограф А. Клаус обръща внимание върху 
това, че селищата на отвъддунавските изселници се състояли 
от пъстра тълпа от българи и други народи, свързани с общата 
православна вяра и „еднаква бездомност и беднота”765. С цел 
да се покаже положителната роля на царската администрация 
в социално-икономическото развитие на българите, той нами-
ра, че първите преселници не биха могли да се нарекат селяни, 
тъй като представлявали сами по себе си „тълпи от скитници 
и бегълци”766. И по-късно Н. Державин също не забелязва со-
циалната диференциация сред бесарабските българи, във връз-
ка с което и твърди, че българската колония „не познава такова 
явление, което да се казва кулачество, също както и няма се-
ляни-бедняци, които да имат със своите по-заможни съселяни 
някакви конфликти върху основата на наемане на работа или 
изобщо някаква друга зависимост”767. С такива твърдения не се 
съгласяват българистите И. Мешчерюк, И. Грек, Н. Червенков768 
и А. Ганчев769. В частност И. Мешчерюк, с помощта на архивни 
свидетелства доказва, че в действителност масата преселници 
с пристигането си в Буджака е била разнородна и по имущест-
вено, и по социално положение770. Така по негови данни, още 
през втората половина на XVIII в., в Одеса се заселват реди-
ца богати търговци. А след 1812 г. търговци се прехвърлят и в 
бесарабските градове. Този автор доказва, че социално неедно-
родна е била и масата преселници след руско-турската война от 
1828−1829 г., тъй като сред тях се открояват стопани на големи 
стада овце, търговци, занаятчии и обикновени селяни771. Н. Чер-
765 Клаус А. Цит. съч., с. 310.
766 Пак там, с. 311.
767 Державин Н. Цит. съч., с. 59.
768 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 43-66.
769 Ганчев О. Особливости социальної адаптацiї болгар-переселенцiв у 
соцiокультурному просторi Пiвденної Бессарабиiї. – В: Соціальні технології: 
актуальні проблеми теорії та практики. Одеса, 2013, вип. 57, с. 78.
770 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 207.
771 Пак там, с. 206.
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венков и И. Думиника чрез примера на колонията Тараклия 
показават, че в Буджака от самото начало се заселили немалко 
заможни семейства. В частност се изреждат заможните родове 
Шпакови, Кочеви и Градескови, които „убивайки турски грани-
чари прехвърлят през границата големи стада овце от по 300 до 
500 глави”772. За богатството на някои колонисти при преселва-
нето говори и В. Конобеев. По негови данни, в резултат на руско-
турската война от 1806−1812 г. на север от Дунав се преселват 
„13 000 човека, водещи със себе си 20 000 глави добитък”773. 
Ст. Дойнов отбелязва, че документалните свидетелства гово-
рят затова, че българите се преселват в Бесарабия заедно със 
своя работен добитък и с инвентар, и „като добри земеделци 
ускорено започват да обработват земята”774. На свой ред С. 
Новаков подчертава, че „мнозинството преселници от Балка-
на докарват със себе си значителна част от своето движимо 
имущество – рогат добитък, овце, коне и оръдия на труда”775.

Селско стопанство. Тематиката за развитието на селското 
стопанство в българските колонии, а също и проблемите по оп-
ределяне на водещите отрасли на развитие, е широко разгледана 
в историографията. Ще отбележим, че този въпрос е засегнат 
за първи път от А. А. Скалковски. В своята книга „Болгарскiя 
колонiи в Бессарабiи и Новороссiйскомъ крае” („Българските 
колонии в Бесарабия и Новорусийския край”) на този въпрос 
той посвещава обширен раздел. Върху основата на статисти-
чески данни от него е описано икономическото състояние на 
колониите в края на 40-те г. на XIX в. На него българите му 
се виждат изключително трудолюбив народ, „образовани земе-
делци”, които великолепно и с огромно желание се заемат със 
селското стопанство, още повече, че по негово мнение те са 

772 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, c. 121.
773 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 236-237.
774 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 179.
775 Новаков С. З. Контакты и взаимозаимствования в сфере крестьянского мате-
риального производства среди колонистов болгарского и немецкого водворения 
на юге Бессарабии в XIX−начале XX в. − Ежегодник Института Межэтниче-
ских исследований. Том I. Кишинэу, 2000, с. 42.

„истински славяни”776. В същото време, той признава, че зър-
нопроизводството в колониите „поради простотията на бълга-
рите и още повече поради навикналостта им към стари обичаи 
от родината, експлоатирана от пашите” се намира още „в най-
ранна възраст”, т.е. не е толкова развито, докато скотовъдството 
било развито „в най-висша степен”. От автора това се обяснява 
чрез два фактора. Първо, затова способствали широките степ-
ни пространства, различните пасищни треви и водоизточници-
те. И второ, царското правителство регулирало този процес, в 
частност през 1838−1841 г., когато били приети мерки за раз-
въждането на испански и цигайски вместо обикновени породи 
овце777. Изследователят А. Клаус не обособява някакъв по-раз-
вит отрасъл сред колонистите, като отбелязва само, че те били 
склонни приоритетно към занимания със зърнопроизводство, 
скотовъдство и градинарство778. Н. Державин също счита зад-
дунавските преселници в началото на XIX в. за животновъди 
„склонни към скиталчество и към номадски начин на живот”, 
които впрочем по-нататък „от овцевъди ставали предимно 
зърнопроизводители”779. Сред причините за развитие на ското-
водството, Ст. Дойнов обособява стратегическите цели на ца-
ризма. Така при водене на чести военни действия на войските 
била необходима теглителна сила, а и храни затова и, както той 
смята, руската администрация особено покровителствала оне-
зи, които се преселвали в Бесарабия с добитък или тези, които 
изявявали желание да се занимават с животновъдство780. Мол-
довските българисти И. Грек и Н. Червенков също са единни 
в мнението, че основно занятие на българските преселници в 
първата половина на XIX в. било животновъдството, за което 
способствали обширните поземлени пространства781. Те смятат, 
че земеделието започва да се развива тогава, когато се влошават 

776 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 107.
777 Пак там, с. 105-106.
778 Клаус А. Цит. съч., с. 300.
779 Державин Н. С. Цит. съч., с. 32.
780 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 183.
781 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 44.
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условията за развитие на животновъдството, свеждащи се до 
намаляване на поземлените парцели, влошаване качеството на 
ливадите и пасищата и увеличаване количеството на добитъка. 
Това, по тяхно мнение, е принудило колонистите да преминат 
от екстензивни към интензивни методи в животновъдството по 
пътя на подобряването на породите рогат добитък и особено на 
овцете. Към това се прибавя и така наречената „междуотраслова 
еволюция”, т.е. преориентацията на населението от колониите 
към развитие на полевъдство, градинарство и зеленчукопроиз-
водство782. Докосвайки се до този въпрос Я. Гросул, отбелязва, 
че в Юга на Бесарабия е преобладавало значително скотовод-
ството, а полевъдството в сравнение със Севера и Центъра не 
е било развито783. По-късно той уточнява своите сведения, под-
чертавайки, че през първата половина на XIX в. животновъд-
ството е играело водещо положение в икономиката на областта 
и особено на Юга; а едва в навечерието на селската реформа от 
1861 г. земеделието заело вече първо място в селското стопан-
ство в Бесарабия784. В друга разработка с И. Будак отбелязват, 
че в южните уезди на Бесарабия вече към 40-те г. XIX в. земе-
делието е станало преобладаващо785. На свой ред И. Анцупов е 
също съгласен с тезиса за преобладаване на скотовъдството над 
земеделието, но според него това продължава до края на 50-те 
г., когато заради кризата „се наблюдава преход от търговското 
животновъдство към търговско земеделие”786. По-късно, в друга 
статия той отбелязва, че „ако в развитието на животновъдството 
краят на 40-те−началото на 50-те г. на XIX в. е един своеобразен 
рубеж, то в земеделието се наблюдава процес на непрекъснат 

782 Пак там, с. 44-45.
783 Гросул Я. С. Крестьяне Бессарабии (1812−1861 гг.) Кишинев, 1956, с. 60.
784 История Молдавской ССР. Том I. Кишинев, 1965, с. 390.
785 Гросул Я. С., Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии 
(1812−1861). Кишинев, 1972, с. 147.
786 Анцупов И. Изменения соотношения земледелия и животноводства на юге 
Бессарабии в дореформенный период. – В: Тезисы докладов и сообщений вось-
мой (Московской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы 
(сентябрь 1965 г.). Москва, 1965, с. 87-88.

растеж”787. По този начин, по негово мнение, през 30-те−50-те. 
г. на XIX в. непрекъснато прогресира зърнодобивът. 

Може би като една от най-важните разработки, засягащи 
тази тема върху широка база архивни материали, ще посочим 
фундаменталния труд на молдовския българист И. И. Мешче-
рюк „Социално-икономическото развитие на българските и 
гагаузките села в Южна Бесарабия (1808−1856 г.)”. По негово 
мнение, за трайна тенденция в развитието, приоритетно на зе-
меделието, може да се говори за периода от началото на 30-те г. 
на XIX в.788 Авторът показва, че животновъдството и растение-
въдството вече е имало при преселниците стоков характер. Нес-
лучайно, смята той, по производство на житни култури отвъдду-
навските изселници заемат едно от първите места в Бесарабия. 
Авторът доказва, че в този период много числа в селскостопан-
ското производство се занижавали от колонистките власти, за да 
се създаде впечатление, че в колониите има катастрофално по-
ложение, свързано с недостатъчен урожай. Това, както устано-
вява И. Мешчерюк, се е правело нарочно, тъй като помагайки на 
изселниците с парични заеми „Русия искала да укрепи своя ав-
торитет сред народите на Балканския полуостров, чрез примера 
на загриженост за отвъддунавските преселници в Буджака”789. 
От своя страна И. Грек, в монографията за историята на село 
Гюлмян (Яровое), обръща внимание на това, че колонистите от 
това селище до имиграцията си в Буджака „могли да бъдат зе-
меделци, а животновъдството естествено било сред тях на второ 
място в стопанската дейност”790. Като повод за тази теза служи 
архивен документ от 1830 г., където се твърди, че преселниците 
от това време, още преди пристигането в Бесарабия, „неизмен-
но са се наричали земеделци и животновъди…”791. Според исто-

787 Анцупов И. Изменения соотношения земледелия и животноводства на юге 
Бессарабии в дореформенный период. – В: Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы. 1965 г. Москва, 1970, с. 284.
788 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 113.
789 Пак там. с. 108.
790 Грек И. Гюлмян – Дюльмен – Яровое…, с. 56-57.
791 Пак там, с. 56.
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рика, в Буджака природно-климатическите условия и целинните 
земи довели до това, че „своевременно земеделците трябвало да 
станат и животновъди”792. Според С. Булгар, за колонията Курчи 
(съвр. Виноградовка) е характерно, че най-напред „основно за-
нятие за жителите било земеделието”793. Краеведът Г. Стойнов 
също счита, че жителите на колонията Кирсово „преимуществе-
но се занимавали със земеделие”794. Историците К. А. Поглубко 
и И. Забунов отбелязват, че „заселили се на плодородна земя, 
българите от Твардица се заели със земеделието”795. Авторите 
обаче признават, че скотовъдството, и в частност овцевъдство-
то, е имало особено значение за живота на колонистите. На свой 
ред пък за колонията Кубей А. Шабашов, Ек. Челак и В. Диханов 
забелязват равно съотношение на тези два отрасъла на селското 
стопанство796. Към същата позиция се придържат С. Новаков и 
Н. Гургуров, пишейки, че в колонията Кирютня (Кортен) на раз-
витието на тези два отрасъла „се е отделяло еднакво внимание, 
тъй като те взаимно са се влияели, осигурявайки препитанието на 
преселническите семейства”797.

На развитието на един отделен отрасъл на животновъдство-
то, овцевъдството, посвещава отделно изследване И. Мешче-
рюк798. Авторът смята, че важен фактор, довел до развитието 
на овцевъдството в Буджака, е преселването на така наречените 
„къшлари”, които още в българските земи имали големи ста-
да овце. За успеха в развитието на този отрасъл, според него, 
допринесло и изобилието на свободни земи, природно-климати-
ческите условия, изразяващи се в топлия климат и обширните 
792 Пак там, с. 59.
793 Булгар С. Виноградовка (Курчи). История села (1811−2011). Одесса, 2011, с. 85.
794 Стойнов Г. С. Цит. съч., с. 25.
795 Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 14.
796 Шабашов А. В., Челак Е. И., В. Я. Дыханов. Кубей и кубейцы. К 190-летию 
основания села Червоноармеское. Одесса, 1999, с. 16.
797 Новаков С. З., Н. Н. Гургуров. Страницы истории с. Кортен. (1830−1995). 
Кишинэу, 1995, с. 26.
798 Мещерюк И. И. Развитие тонкорунного овцеводства в Буджаке в 1808−1856 
гг. – В: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Минск, 1964, с. 
412-420.

пасища, по които имало достатъчно трева. Немаловажна роля, 
според него, изиграло също и увеличаване търсенето на вълна 
от тънкорунни овце и на друга продукция от овцевъдството на 
вътрешния и на външния пазар799. Той привежда данни, които 
говорят, че в периода 1821−1828 г. първо място в стадата на Бу-
джака заемала цигайската порода овце, отличаваща се с мека 
вълна, повишена плодовитост и издържливост. Изследовате-
лят отбелязва, че появата на тази порода овце сред колонисти-
те  било част от икономическата политика на царските кръгове; 
«неслучайно овцевъдството в Буджака през първата половина 
на XIX в. се характеризирало като търговско, т.е. продукция, 
подлежаща на търсене на външните пазари800. В същото време 
той заключава, че към 50-те г. на XIX в. едрите „феодали” губят 
позиции в този отрасъл, докато заселниците успешно продъл-
жавали да развиват този отрасъл, постепенно превръщайки се 
по този начин в едри собственици на земя и притежатели на го-
лeми стада тънкорунни овце801. С последното твърдение не се 
съгласява М. Мунтян, който смята, че към 50-те г. на XIX в. по 
цялата област се наблюдава намаляване на овцевъдството, както 
сред помешчиците, така и сред селяните802. Темата за състояние-
то на овцевъдството в българските колонии засяга и Ф. Ильев. 
В частност той е един от първите които определят, че в Южна 
Бесарабия е преобладавала основно цигайската порода овце, в 
сравнение със Севера и Центъра, където молдовското население 
е развъждало овце, с по-слаба вълна803. Н. Червенков и И. Думи-
ника, чрез примера на Тараклия подробно се спират на въпро-
са за устройването в колониите на големи къшлù, където са се 
развъждали и отглеждали едри овце. Те опровергават по-рано 
изказаното мнение от местния краевед П. Кайряк затова, че при 
799 Пак там, с. 412-413.
800 Пак там, с. 416.
801 Пак там, с. 420.
802 Мунтян М. Экономическое развитие дореформенной Бессарабии. − Учен. 
Зап. КГУ. Серия историческая. Том 117. Кишинев, 1971, с. 20.
803 Ильев Ф. Из истории развития овцеводства в Бессарабии в дореформенный 
период. − Труды Кишиневского Сельскохозяйственного института им. М. В. 
Фрунзе. Том. 44. Кишинев, 1965, с. 105.
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преселването в Буджака, включително и в Тараклия, българи-
те били заварили тук къшлù804. Аргументирайки се чрез архив-
ни данни, те доказват, че появата на първата къшлà в Тараклия 
трябва да се датира през 1817 г., когато, както свидетелстват из-
точниците, тук пристига заможният овчар Александър Канот805. 
Будят интерес сведенията на М. Мунтян, посветил отделна на-
учна разработка на въпроса за добивите от зърнени култури в 
Бесарабия806. Макар и да се опира на статистически данни, той 
представя в общ план цифровите показатели за стопанствата 
на държавни селяни, на царани807 и помешчици, както и на ко-
лонистите. Ние приемами неговите изводи за важни. Така на-
пример, той установява, че по-ниските добиви в колонистките 
стопанства, в сравнение със царанските, се обясняват с това, 
че за българите частта от царевицата в общия посевен баланс 
заема неголямо място. Констатира се също, че след занижената 
тенденция на добивите в българските колониии към средата на 
XIX в., тук вече се забелязват показателите на висока урожай-
ност. Това, по негово мнение, е резултат от факта, че в беса-
рабския Юг капиталистическите отношения се развивали с по-
високи темпове808. Изследователите С. Новаков, Н. Червенков, 
И. Думиника отбелязват, че от зърнените култури колонистите 
отглеждали преди всичко лятна пшеница, наречена „арнаутка”. 
Те обясняват това с традицията, която имали още в български-
те земи, а също и с климатичните и почвените условия809. В 
същото време И. Мешчерюк обяснява голямото внимание на 
колонистите към отглеждане на лятната пшеница, към ръжта, 
804 Кайряк П. Листая страницы истории. − Свет. Тараклия, 2002. 5 ноября.
805 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, c. 131.
806 Мунтян М. Динамика урожайности зерновых культур в Бессарабии в первой 
половине XIX века. − Учен. Зап. КГУ. Серия историческая. Том 73. Кишинев, 
1969, с. 25-41.
807 Царани – категория от лично свободни, но феодално зависими селяни. Жи-
веели на помешчически и манастирски земи. Давали различни видове данъци и 
повинности (Tomuleţ V. Basarabia în epoca modernă… Vol. III, р. 228-229).
808 Мунтян М. Динамика урожайности…, с. 28, 37.
809 Новаков С. З. Социально-экономическое…, с. 110; Червенков Н., И. 
Думиника. Тараклии…, c. 110.

ечемика, овеса. Според него, следва да се търси обяснение на 
това явление в необходимостта да се осигурят изселниците с 
фуражно зърно за числено нарасналото поголовие от коне и 
едър рогат добитък810.

Подробно върху развитието на други отрасли на селското 
стопанство се спират И. Мешчерюк, С. Новаков и И. Анцупов. 
Така И. Мешчерюк върху богат архивен и статистически матери-
ал, показва успехите на колонистите в такива отрасли като лозар-
ство, градинарство, лесовъдство, зеленчукопроизводство, копри-
нарство и пчеларство. Той намира, че продукцията се използва 
главно за удовлетворяване на вътрешните нужди на производи-
телите. Забелязано е също, че стоковата продукция в тези отра-
сли е заемала относително скромно място. По негови данни, от 
посочените отрасли най-развито било лозарството и винарството, 
повлияни от климатичните условия на сушавия Буджак811. 

Изследователите Н. Червенков, С. Новаков, Н. Гургуров и И. Ду-
миника обръщат особено внимание на развитието на градинарство-
то в колониите на бесарабските българи. Те обособяват такива ко-
лонии като Кирютня (Кортен), Чийшия (Огородное) и Тараклия, 
където с този отрасъл се занимавалине само за лично потребле-
ние, но и за продажба812. Този факт съществено различава тези 
колонии от съседните български селища. На свой ред Г. Астваца-
туров показва, че в колонията Паркани царските власти се опита-
ли да развият копринарството. Независимо от това, както твърди 
авторът, тук то така и не станало водещ отрасъл на стопанството. 
Причина затова, според него била, че парканци отделяли много 
повече внимание на другите отрасли на селското стопанство – на 
земеделието, градинарството и лозарството. Тези отрасли носели 
доход по-бързо, били по-малко трудоемки813.

810 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 116.
811 Пак там.
812 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии …, c. 119; Новаков С. З., Н. Н. Гур-
гуров. Страницы истории с. Кортен…, с. 27; Новаков С. З., Н. Н. Червенков. 
Прошлое и настоящее с. Кирютня. Кишинев, 1980, с. 37; Чийшия: очерки исто-
рии и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. Одесса, 2003, с. 23.
813 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет в Парканах. Бендеры, 2006, с. 76-80.
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На свой ред молдовският българист С. Новаков показва 
приноса на преселниците за икономическото развитие на беса-
рабския Юг. Той твърди, че като усвоявали пустеещите степи и 
пустошта на западния Буджак българите положили основите на 
съвременното земеделие и пристъпили към внедряване на своя 
степна агротехника, включвайки тук зърнени култури, зеленчу-
копроизводство и бостанджийство, градинарство и лозарство814. 
Според изследователя, заслугата на бесарабските българи се 
състои също и в това, че те са открили и въвели ново средство за 
оран – български плуг, който бил по-подходящ за изораване на 
почвата в сушавия Буджак. Авторът не проуска и факта, че бълга-
рите  донесли със себе си в Бесарабия различни сортове грозде, 
зеленчукови култури, а също и споменатия сорт лятна пшеница, 
наречена „арнаутка”815. Иван Анцупов подробно се спира и на 
въпроса за развитието на търговското заеленчукопроизводство 
и лозарството в колониите на заддунавските преселници. По не-
гово мнение през разглеждания период тук протича процес на 
интензификация на селското стопанство, изразяващ се в разши-
ряване на зеленчукопроизводството и лозарството. Но, според 
него, „общинното земеползване, изключаващо възможността за 
отчуждаване на земи, слабото развитие на транспорта, пазарна-
та конюнктура, отсъствието на големи преработващи центрове 
сковавали развитието на тези стопански отрасли, в частност по-
вишаването на тяхната стоковост”816. 

Въпросът за системата на земеделието в българските коло-
нии намира отражение в книгите на И. Мешчерюк и И. Анцу-
пов. Първият, върху основата на официални материали, устано-
вява, че при преселниците господствало общинно земеползване 
814 Новаков С. З. Роль задунайских переселенцев в сельскохозяйственном про-
грессе юга Бессарабии. – В: История и культура болгар и гагаузов Молдовы и 
Украины (Сборник статей к 100-летию со дня рождения И. И. Мещерюка). 
Кишинев, 1999, с. 124.
815 Пак там, с. 125.
816 Анцупов И. Развитие торгового садоводства и виноградарства в селениях 
государственных крестьян и колонистов южных уездов Бессарабии в 30−60-х 
гг. XIX в. – В: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. 
Рига, 1963, с. 399-410.

и тясно свързаната с него подвижна, а в отделни места и целин-
на, система на земеделие817. Той смята, че тази система не поз-
волявала на колониста да проявява „стопанска инициатива”. По 
негови данни, общинната и подвижната система в българските 
колонии се запазва до началото на XX в.818 И. Анцупов показ-
ва как в колониите е ставала замяната на тези системи. Такъв 
процес протичал за сравнително кратки срокове: „до средата на 
30-те г. на XIX в. преобладавала целинната система на земеде-
лие, в 40−50-те г. – доминиращо угарната система…, а в края 
на 50-те−началото на 60-те г. на XIX в. се създали условия за 
по-интензивни форми на полевъдство”819. Той обяснява това с 
нивото на развитие на стоковото производство, което на свой 
ред стимулирало колонистите към усвояване на по-добри систе-
ми на земевладение. 

Важни са въпросите, свързани със социално-икономическо-
то развитие на отделните български колонии. Разликите са свър-
зани преди всичко с неравното разпределение на земята между 
колониите. Подробно този аспект засяга И. Мешчерюк. Той 
показва, че не всички колонии са получили еднакви поземлени 
участъци, „на едни села отделили повече, на други – по-малко”, 
докато броят на населението на колониите не винаги е съответ-
ствал количествено за по 60 десетинови парцели в селото”. Това 
довело, по негово мнение, дотам, че „част от преселниците да 
получат по-малко земя, отколкото изисквал законът”820. Н. Чер-
венков, И. Думиника и И. Грек с примери от колониите Тараклия 
817 При целинната система изораното и буренясало поле го оставяли без об-
работка повече от 15 години. Плодородието на почвата се възстановявало под 
влияние на естествената растителност, без намесата на човека. В същото време 
при угарната система орните участъци периодически се изключвали за редица 
години от обработване и засяване, изоставяли се под угар (временно изоставена 
оран) за възстановяване на загубеното от почвата плодородие по естествен път 
(Анцупов И. Системы земледелия в южных уездах Бессарабии в первой поло-
вине XIX века. – В: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964 
г. Кишинев, 1966, с. 465).
818 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 121.
819 Анцупов И. Системы земледелия…, с. 470.
820 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 22.
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и Гюлмян показват, че заради многобройността на тези селища, 
част от жителите се оказали в неизгодно положение, получавай-
ки само по 47−50 десетини земя на семейство. Това, по тяхно 
мнение, по-нататък довело до появата на прослойка от млади 
безземлени селяни, които в търсене на нови земи мигрирали в 
други колонии, където имало повече свободни земи821. 

Историкът И. Мешчерюк е един от първите повдигнали въ-
прос за т. нар. буржоазни земеделци, които, по негово сведение, 
забогатели най-напред за сметка на пазарното животновъдство. 
Показан е процесът на появата на едри стопанства в началото 
на 30-те г. на XIX в. върху земи, завзети от селските общини и 
върху земи, предадени от колонистките власти за данъчна (об-
рочна) издръжка. В същото време авторът установява, че ука-
заните стопанства не получили динамично развитие, тъй като 
там са се прилагали феодални форми на труд. Изследователят 
привежда данни, от които става ясно, че още в този период, за-
ради съкращаване на колонистките поземлени парцели, млади-
те семейства чувствали недостиг от земя. Това ги принуждавало 
да купуват земя от едрите помешчици или да отиват в други 
уезди, където имало достатъчно свободна земя. Авторът заклю-
чава, че за изследвания период може с увереност да се говори, 
че социално-икономическото развитие на българите е тръгнало 
по капиталистически път. В същото време капиталите, които се 
съсредоточавали в ръцете на заможната върхушка, не се влагали 
за развитие на промишленост, а отивали за малодоходно селско 
стопанство822. 

И. Анцупов показва как през 30–60-те г. на XIX в. в Буджака 
започват все по-ярко да се проявяват капиталистическите отно-
шения и начин на живот. Заедно с това са посочени и последи-
ците от този процес, когато почнало социалното разслоение на 
селячеството и се появила местна селска буржоазия. Тя включ-
вала такива категории население като земеделци, притежатели 
на големи количества добитък, арендатори на поземлени учас-
821  Грек И. Гюлмян – Дюльмен – Яровое…, с. 58; Червенков Н., И. Думиника. 
Тараклии…, c. 105-106.
822 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с.207-240.

тъци, занаятчийски обекти, а също лихвари и собственици на 
промишлени предприятия823. С тази теза се съгласяват Ф. Фран-
гу, П. Фуртунъ и А. Фуртунъ, които смятат, че почти всички 
едри земевладелци произлизат от селската среда и само отчасти 
от тях от занаятчии и търговци. Според тях, те забогатели върху 
територията на Буджака, благодарение на създадените тук усло-
вия, благоприятстващи развитието на буржоазното предприема-
чество824. К. Поглубко и И. Забунов отбелязват, че през 40-те г. 
на XIX в. преселническата земеделска буржоазия концентрира-
ла капитали, които влагала в селското стопанство за производ-
ство на зърно, добитък и вълна за пазара825.

Занаяти и промишленост. Не остава без вниманието на из-
следователите и въпросът за развитието в българските колонии 
на занаятите и промишлеността. По сведения на А. Скалков-
ски, тук в края на 40-те г. на XIX в. „фабрична промишленост 
почти не съществува”. В същото време, по негови данни, сред 
колонистите имало достатъчно развито занаятчийство, с което 
се занимавали 8 100 човека. Но А. Скалковски веднага подчер-
тава и това, че постоянно са се занимавали с такава работа око-
ло 800−900 човека, тъй като останалите съвместявали занаят-
чийството със „земеделски занятия”826. Представляват интерес 
данните, че водещо место в колониите имали и майсторите на 
сребро, т.е. ония, които се занимавали със сребърни вещи и об-
работка на сребро, а след тях били майсторите на чешми и грън-
чарите827.

Изследователят И. Мешчерюк разделя на два периода раз-
витието на занаятите в българските колонии. Първият обхваща 
първата четвърт на ХІХ в. И се характеризира се с това, че зана-
ятчиите са изгубили своя статуст. Причини затова са преоблада-
ващите животновъдо-земеделски направления в колониите, така 

823 Анцупов И. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812−1870 гг.). 
Кишинев, 1978, с. 96-98, 191.
824 Франгу Ф., Фуртунэ П., А. Фуртунэ. Цит. съч., c. 208.
825 Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 17.
826 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 121.
827 Пак там.
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или иначе, те започнали да работят, главно за своите земеделски 
части. Вторият период, съвпадащ с преселението в края на 20-те 
– началото на 30-те години на ХІХ в., се явява момент, когато в 
колониите отсядат българи, занимаващи се само със занаятчий-
ство. Този историк намира и няколко причини за практическо-
то отсъствие в колониите на промишлени предприятия. Това се 
дължало първо на факта, че още в българските земи към момен-
та на преселването такива предприятия едва се зараждали; вто-
ро, голямата осигуреност със земя, при наличието на развиваща 
се търговия с продукти от селското стопанство и получаването 
на значителни доходи, задържало развитието на промишленос-
тта; трето, общественото разделение на труда в Русия, което 
осигурявало възможността за купуване на промишлени стоки, 
произвеждани в централните губернии на Русия и в чужбина, 
също задържало развитието на промишлеността в колониите на 
отвъддунавските преселници828. Затова, след преселването в Бу-
джака, потребностите от фабрично-заводски и занаятчийски из-
делия се задоволявали за сметка на доставянето от централните 
руски губернии, вноса на задгранични изделия и чрез потреб-
ление на стоки от местните дребни занаятчии829. Историкът е 
уверен, че за изучавания период не може да се говори за някаква 
стагнация на занаятчийството в колониите, тъй като документи-
те свидетелстват за постепенно бавно развитие на този отрасъл. 
По негови данни, численността на занаятчиите се увеличава от 
691 човека през 1837 г. на 1318 през 1851 г.830 По мнение на И. 
Грек и Н. Червенков тези цифри са занижени, тъй като И. Меш-
черюк не включва в статистиката си някои добре разпростране-
ни занаяти, а в сметката има и данни от българските колонии от 
Новорусийския край. Тези автори считат, че трябва да се взема 
под внимание и това, че и неколонисти са се занимавали едно-
временно със занаяти и със земеделие, осигурявайки по този 
начин себе си с необходимите неща831. По мнение на Ст. Дойнов, 
828 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 196-197.
829 Пак там, с. 180.
830 Пак там, с. 189.
831 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 54.

за първите десетилетия на XIX в. по-скоро е характерен регре-
сът за занаячийското производство. Този процес той обяснява 
с това, че като имали големи землени парцели, колонистите не 
считали за нужно да се занимават с друга работа, освен със сел-
ското стопанство832. 

Представляват интерес и данните на Я. Гросул и И. Будак, 
които определят причините за незначителния дял на промишле-
ността в икономиката на цяла Бесарабия, включително и в Бу-
джака. Според тях, това се обяснява с последствията от турското 
владичество, с отсъствието на природни ресурси, с наличието 
на феодални отношения833. От своя страна М. Мунтян, съглася-
вайки се с гореизложените мнения, добавя, че върху развитието 
на промишлеността отрицателно се отразява и доставянето на 
стоки за местния пазар от чужбина и от Русия, тъй като те били 
по-евтини от местните. Една от важните причини, според него, 
е и това, че при наличието на обширни, слабо използвани пло-
дородни степи, селското стопанство поглъщало цялата работна 
ръка и било наистина най-важната сфера за занимания за жите-
лите, даваща и най-високи доходи834.

Търговия. Относно въпроса за развитието на търговията 
в българските колонии също има исторически изследвания. А. 
Скалковски твърди, че на българите не е чужда търговията; ос-
вен това, според него, „всъщност всеки колонист бил търговец, 
тъй като се стараел да произведе повече жито, сено, зеленчу-
ци, вино отколкото му е нужно, както и да развъжда и изхранва 
добитък за продажба на пазарите, панаирите и големите тър-
говски градове”835. Както се вижда, руският етнограф е забе-
лязал развитието на търговското и капиталистическо предпри-
емачество в българските колонии. Той откроява българските 
търговци, които били проводници на това предприемачество. 
По негови данни, в края на 40-те г. на XIX в. в търговските 

832 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 192-193.
833 Гросул Я. С., И. Г. Будак. Цит. съч., c. 212.
834 Мунтян М. Экономическое развитие дореформенной…, с. 17.
835 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 115-116.
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гилдии836 на гр. Болград членували 13 човека, на Комрат – 12, 
на Слабодзея – 1, а освен тях с дребна търговия се занимавали 
още 435 души837. Едновременно с това е показан и приносът на 
бесарабските българи във външната търговия – въпрос, който 
по наше мнение се недооценява от някои съвременни изсле-
дователи. А. Скалковски сочи, че при купуване и продажба на 
някои стоки българските търговци ходели сами до Констан-
тинопол, или осъществявали търговски операции чрез свои 
съотечественици, намиращи се там838. Това още веднъж доказ-
ва тезата, че след преселването българите не са прекъснали 
търговските си връзки на Балканите. Посочени са и основните 
стоки във външната търговия, а именно – рогат добитък, пше-
ница и овча вълна. Достатъчно интересна, но и неизучена е ин-
формацията за установяването през 1846 г. на преки търговски 
връзки с града-пристанище Трабзон, който е на Анадолския 
полуостров. Също в този труд са отразени търговските връзки 
и с руски търговци главно от Храковския и Одеския панаир. 
Пак според А. Скалковски, ежегодният търговски оборот на 
колонистите се състоял от 600 хил. сребърни рубли839. 

Историкът И. Мешчерюк, спирайки се на търговията със за-
наятчийски стоки в българските колонии, твърди, че тя е имала 
зараждащ се характер. И това произлизало от факта, че голямата 
осигуреност със земя позволявала да се произвежда за търго-
вия  селско-стопанска продукция, освен това и необходимите 
стоки колонистите са могли да си купат от другаде840. Този из-
вод се оспорва от И. Грек с твърдението, че вече към средата на 
XIX в. бесарабските българи и гагаузи са изпитвали недостиг 
на земя „и затова разделението на труда и капитализацията на 
занаятите, поминъка и дребната промишленост се задържали от 
феодално-общинния ред на земеползване, ограничаващ социал-

836 По вопроса за гилдийната система в Бесарабия от царския период вж по-
подробно: Tomuleţ V. Basarabia în epoca modernă..., Vol. II, Chişinău, 2012, р. 203-209.
837 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 116.
838 Пак там, с. 117.
839 Пак там, с. 119.
840 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 146-147.

ното разслоение, преразпределянето на поземлените парцели и 
разделението на труда в колониите …”841.

И. Мешчерюк също, върху основата на архивни данни, по-
казва как е ставала търговията с продукти на овцевъдството. Той 
изразява съжаление, че А. Скалковски не е дал поотделно све-
дения за вътрешната и външната търговия с тази продукция. В 
същото време източниците му позволяват да установи, че най-
голямо количество цигайски овце заселниците продавали на въ-
трешния пазар, преимуществено от помешчиците842. Показан е 
и процесът на продажба на продукцията чрез прекупвачи, често 
мамещи колонистите, което принудило да се намесят в процеса 
на търговията и колонистките власти. Изследователят счита, че 
нарастването на търговското овцевъдство в селата на Буджака 
води до зараждане и развитие на капиталистически отношения 
в едрите стопанства843.

Българистите И. Грек и Н. Червенков смятат също, че за 
разлика от другите категории селячество на Бесарабия, за бъл-
гарските колонисти основен предмет за търговия е продукцията 
на животновъдството844. Авторите отразяват желанието на коло-
нистите да превърнат гр. Болград в търговска колония с пра-
во на преход на търговците в системата на гилдиите. Но както 
личи, царските власти им отказват молбата, тъй като тази ко-
лония още нямала статус на град. Това, според авторското за-
ключение, става и главна причина за преминаването на някои 
заможни търговци в големите бесарабски градове. Заслугата на 
тези изследователи се състои също и в това, че те са едни от 
първите, обособили като отделен въпрос проблема за „търгов-
ските връзки с България”. Те обясняват характерната особеност 
на тези връзки, заключаваща се в това, че първите поколения 
преселници са пазели родствените връзки на българска земя, 
върху основата на които възниквали и различни имуществе-

841 Грек И. Ф. И. И. Мещерюк − исследоваель истории…, с. 31.
842 Мещерюк И. И. Развитие тонкорунного овцеводства…, с. 416.
843 Пак там, с. 418.
844 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 58.
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ни отношения845. Те обособяват и друга насока на тези връзки, 
заключаваща се в търговско-икономическите отношения на 
българската търговска върхушка на Бесарабия с крупните тър-
говски центрове в българските земи. Отразена е и съдбата на 
първия собственик в българските земи на текстилна фабрика – 
Добри Желязков. Той започва производство на сукно и вълна в 
Таврическа губерния, а строи фабрика и развива своя търговия 
в гр. Сливен846. 

По-подробно въпросът за външната търговия на българите 
разглежда Владимир Грек в статията „Икономическите връзки 
на Днестровско-Прутското междуречие и българските земи 
до 1878 г.: тенденции и особености”847. Той смята, че именно 
българските преселници се явяват движещата сила на икономи-
ческите връзки между Бесарабия и българските земи.  В същото 
време се посочва, че тези връзки зависят не толкова от иконо-
мическата изгода за страните, колкото от обществено-полити-
ческата ситуация в региона, на първо място от състоянието на 
руско-турските отношения. Заслугата на българските търговци 
се състои в това, че те откриват нови, по-качествени канали за 
търговия. Посочва се, че активно се използва пътят Бесарабия 
– Балканския полуостров през Килия и Акерман: Одеса-Цари-
град-българските земи, Одеса-Измаил-причерноморските или 
българските дунавски пристанища, Рени-Галац-дунавските 
български градове848. 

Някои изследователи се опитват да намерят причините за 
развитието на търговията в отделните колонии. Така например, 
Г. Аствацатуров счита, че за колонията Паркан голямо влияние 
имал фактът, че селището се намирало близо до града-приста-
нище Одеса, където колонистите са могли да реализират свои-

845 Пак там, с. 63.
846 Пак там, с. 65
847 Грек Вл. Экономические связи Днестровско-Прутского междуречья и 
болгарских земель до 1878 г.: тенденции и особенности. – В: Relaţiile moldo-
bulgare în epocă medie şi modernă. Chişinău, 1998, c. 93-98.
848 Пак там, с. 95.

те стоки849, докато в колония Валя Пержей местната търговия 
се генерирала от действащия всеки понеделник пазар през 
1831−1835 г.850

За пръв път върху основата на архивни данни и публикува-
ни източници, темата за създаването и развитието на търговията 
от българите в бесарабските градове подробно засяга молдов-
ският историк В. Томулец851. В статията „Българските търго-
вци в етническата структура на търговската буржоазия в 
Бесарабия (1812−1868)” авторът изследва мястото и ролята на 
търговците от български произход в етническия състав на тър-
говската буржоазия на Бесарабия852. При това се отбелязва, че 
царският режим, установен в Бесарабия след присъединяването 
й към Русия, повлиял негативно на ситуацията в периферията и 
на различните социално-икономически и политически процеси 
– влияние, продиктувано от статуса на колониите, в който се 
оказва тази територия след 1812 г. Според него, прокарвайки 
колониална политика в Бесарабия, защищавайки собствените 
849 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 88.
850 Малешкова А., Димов Д., Н. Куртев. Валя Пержей. История на селото. 
Кишинев, 1998, с. 85.
851 Валентин Томулец. Роден е на 15 септември 1952 г. в с. Табан Бричански 
район, Молдова. В периода 1971−1976 г. той е студент в Историческия факултет 
на Молдовския държавния университет. През 1989 г. защитава кандидатска, а 
през 2002 г. – докторска (хабилитатска) дисертация. Дълги години се занимава с 
дидактико-преподователска дейност като доцент (1992 г.) и професор (2011 г.) в 
Департамента по „История на румънците, всеобща история и археология” към 
Факултета по история и философия.

Научните интереси на В. Томулец са насочени към проучване на иконо-
мическата и политическата система на Руската империя (1812−1918 г.); на тър-
говската и митническата политика (1812−1868 г.); на въпроса за Бесарабия в 
системата на вътрешния руски пазар (1812−1868 г.).

Молдовският изследовател е автор на 250 научни публикации. Разработил 
е 3 монографии (По-подробно за библиографията на научните трудове на В. 
Томулец вж. в: Tomuleţ V. Basarabia în sistemul politic şi economic al Imperiului 
Rus (1812−1868). Studii. Iaşi, 2014, p. 16-35).
852 Tomuleţ V. Negustori bulgari în structura etnică a burgheziei comerciale din 
Basarabia (1812−1868). – В: Бесарабските българи: история, култура и език. 
Кишинев, 2014, р. 120-138.
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си каузи или канейки в областта буржоазия, с преимуществата 
и привилегиите, царизмът още повече увеличава вече големия 
разрив. Това е разрив между зараждащите се елементи на мест-
ната търговска буржоазия и чуждата; разрив, забавящ процеса 
на формиране на национална търговска буржоазия, лишавай-
ки я от възможности за осъществяване на различни икономи-
чески функции. Процесът се подменя, в по-голямата му част, 
с чужди търговци от общността на новопристигналите, в т.ч. 
и от българите. Независимо от толкова негативната позиция на 
изследователя, за нас все пак представляват интерес данните му, 
касаещи българските търговци. По негово виждане, българите, 
имащи търговски капитал, се възползвали от това, че наблизо 
се намирали важни градове-пристанища като Измаил, Рени, Ки-
лия, чрез които биха могли да се продават и купуват стоки853. 
Твърде ценни са данните му, отразяващи количествения състав 
на българските търговци в бесарабските градове. От статията 
узнаваме, че в края на 30-те–началото на 40-те г. българските 
търговци от гилдиите в Кишинев били 156 човека (14,8%), от-
стъпвайки по този показател само на евреите (33,2%), на велико-
русите (19,4%) и на гърците (17,6%)854. В същото време авторът 
отбелязва, че в колониите е имало достатъчно много търговци, 
невлизащи в гилдиите, численността на които постепенно се 
увеличавала. По негови данни средният годишен доход от про-
дажба на продукция възлизал на 260 хил. сребърни рубли855. Ще 
подчертаем, че като основен източник за определяне на коли-
чествения състав на българските търговци В. Томулец използва 
търговските сертификати, издавани от градската администра-
ция. В тях като основна информация за наличния капитал и се-
мейния състав на желаещия да премине в някоя гилдия в специ-
ална графа се отбелязвал неговият етнически произход. По тази 
причина смятаме за важно да подчертаем, че този вид източни-
ци изискват детайлен анализ и особено внимание, тъй като са 
известни случаи, когато например в една година в графата „от 
853 Пак там, с. 122.
854 Пак там, с. 128.
855 Пак там, с. 135.

каква нация” търговецът посочва „българин”, а в следващата – 
при получаване на подобен документ – вече се обозначава като 
„грък” или „сърбин”856. В някои случаи се открива пропуск в съ-
ответстващата графа. Това естествено влияе и върху точността 
на числените показатели за българските търговци. Този момент 
според нас изисква допълнително изучаване. 

Струва си да посочим също и определени пропуски в изу-
чаването родовете на отделните търговци и едри земевладелци, 
такива като Каназарски, Минкови от Болград, Цвяткови от Из-
маил, Койчу, Цанко-Килчик, Узунови от Комрат, Топчу от Томай, 
Николау, Хитови, Дончеви, Стойкови от Кишинев и др., макар 
представителите на рода Цанко-Килчик да са представени още 
през 1910 г. от българския общественик Й. Титоров857. Той сочи, 
че това семейство пристига от българския град Казанлък и пър-
воначално в Бесарабия отсяда в с. Томай, а по-късно преминава 
в Комрат858. Отделен параграф в монографията за историята на 
с. Садик и отделна статия за помешчическия род Цанко-Кил-
чик посвещава молдовския историк Д. Поштаренку859. Изследо-
вателят се спира на двама представители на този род − Иван 
856 НАРМ. Ф. 75 (Кишиневская Городская Дума), оп. 1, д. 957, лл. 314об, 404 об.., 
414 об., 463 и др.
857 Титоров Й. Георгий Иванович Цанко-Килчик от Комрат, Бесарабия. София. 
1910. 57 с.
858 Пак там. с. 23.
859 Дину Поштаренку. Роден е на 20 август 1952 г. в с. Варница, около град 
Тигина (Бендер), Молдова. Висшето си образование е получил във факултета 
География при Тирасполския университет (1969–1974). През 2010 е защитил 
дисертация за получаване степен доктор по история.

Научната си дейност започва в качеството си на научен изследовател при 
Музея по история и изучаване на родния край в Бендер (1987–1991), след това 
от 1991 до 1996 г. работи в Националния център по литература и музейногео-
графски изследвания „М. Когълничану” към Съюза на писателите в Молдова. 
От март 1995 г. до днес работи като изследовател координатор в Института по 
История при Академията на науките на Молдова.

В научните му интереси влизат нова история на Бесарабия, история на на-
селените места, а също и генеалогически разработки.

Дину Поштаренку е автор на повече от 10 монографии и над 200 статии по 
история на бесарабските селища.
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Дмитриевич и неговия син Георги Иванович860. Също с помо-
щта на архивни материали, се обръща внимание и на съдебни-
те тъжби, свързани с поземлените парцели на Г. Цанко-Килчик. 
Българинът от Констанца Д. Минчев, в рамките на две страни-
ци, също описва представителите на този род. Той ги характери-
зира като най-едрите и много богати бесарабски помешчици861. 
Материалът той черпи основно от известния бесарабски гене-
алог и историк Георги Безвикони, който е бил лично запознат 
с архива на сем. Цанко-Килчик. По-подробно върху историята 
на произхода на този род се спира С. Булгар862. На основата на 
архивен материал, той установява семейния състав на този род 
и по-късната съдба на всеки от неговите представители 863 .

За едрите земевладелци Койчу пишат И. Мешчерюк, И. 
Анцупов, Г. Топузлу и С. Булгар. Те разкриват как този род е 
разширявал влиянието си сред колонистите на бесарабския Юг. 
Така узнаваме, че Константин Койчу е бил старшина на Горно-
860 Poştarencu D. Istoria satului Sadâc. Chişinău, 2001, р. 127-132; Същият. Mo-
şierii Ţanco-Chilcic. – В: България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 
65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 2013, р. 131-136.
861 Mincev D. Bulgarii din Bsarabia…, p. 42-43.
862 Степан Степанович Булгар. Роден е на 10 юни 1953 г. в село Курчи (Вино-
градовка), Болградски р-н, Одеска област, Украйна. През 1977−1982 г. учи в 
историческия факултет на Кишиневския държавен университет. От 2004 г. Ст. 
Булгар работи като ръководител на Съвета за научните изследвания в областта 
на историята, културата и образованието в Изпълнителния комитет на Гагауз-
ска автономия; ръководител на Отдела по история и етнография на Центъра за 
научни изследвания в Генералната дирекция на образованието на Гагаузия. В 
периода 2011−2013 г. е заведващ Отдел по история и етнография към Научно-
изследователски център „М. В. Маруневич”. 

Научните интереси на С. Булгар обхващат история и култура на задду-
навските преселници в Бесарабия. По тази тематика има над 10 научни моно-
графии и художествени книги и около 200 научни и научно-популярни статии 
(По-подробно за библиографията на научните трудове на С. Булгар вж. http://
edingagauz.com/content/view/4431/1/).
863 Булгар С. Представители колонистской элиты среди крупных бессарабских 
землевладельцев XIX – начало XX века: Григорий Иванович Цанко-Кылчик 
(1852–1924 гг.). – В: Studii de arhondologie şi genealogie. Vol. I. Chişinău, 2014, 
c. 207-219.

буджашкия окръг, забогатял и станал влиятелна личност, полз-
вайки се с авторитет пред попечителя на колонистите И. Н. Ин-
зов и ръководството на Бесарабска губерния, докато неговия син 
Георги станал търговец в Измаил, а родният брат на Константин 
Йордан Койчу основал през 30-те години на XIX в. най-голя-
мата овощна градина недалеч от Комрат, където били посадени  
100 хил. дървета. Показано е и как Йордан Койчу през 1835 г. 
купил 1500 десетини земя и създал на тази земя имението Йор-
дановка. Синът на Йордан Койчу, Николай, имал 7 хил. десети-
ни земя, а племенника на К. Койчу, Александър, станал един от 
най-едрите предприемачи на Комрат864. 

Предприет е също и опит за изучаването на кишиневския 
търговски род Николау. Българският историк Калчо К. Калчев в 
монографията „Доктор Анастасия Головина − една забравена 
българка”, опирайки се върху автобиографията на представи-
телка на този род, отбелязва, че този род произхожда от бъл-
гарския град Русе. Той, по предположение на автора, прониква 
в Бесарабия до руско-турската война от 1828−1829 г. Като до-
казателство затова, че семейството е имало имотно състояние и 
авторитет сред гражданите, служи фактът, че по-късно през 50-
те г. на XIX в. един от представителите на рода Ангел Николау е 
заемал длъжността градски кмет на Кишинев865. 

В същия труд изследователят съобщава и за рода Минко-
ви, който произхожда от българския грод Калофер. Привеждат 
се данни затова как представителят на този род Калчо (Кирил) 
Минков е станал едър земевладелец в град Болград, а след това 
преминал в гилдията на търговците в Кишинев866. В историог-
рафията са се създали две мнения по повод причините, заста-
вили Минкови да се прехвърлят в Кишинев. Й. Титоров е уве-
рен, че главната причина се криела в конфликта на К. Минков 

864 Мещерюк И. И. Социально-экономическое…, с. 146; Топузлу Г. Н., И. А. Ан-
цупов. Очерки истории гагаузов…, с. 70; Булгар С. Представители колонистской 
элиты…, c. 208.
865 Калчев К. Доктор Анастасия Головина – една забравена българка. Велико 
Тарново, 1996, с. 12-13.
866 Пак там, с. 14-15.
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с управляващия колониите М. Бутков867. По-късно това мнение 
поддържат П. Атанасов и К. Калчев868. От своя страна И. Грек, 
Н. Червенков и И. Думиника смятат, че Минкови преминали в 
Кишинев с цел да се впишат в една от търговските гилдии, кое-
то им давало търговски преференции869. И. Анцупов се спира 
също на Минкови, но той повече се интересува от арендатор-
ската дейност на това семейство. По тази причина, чрез богат 
архивен материал се показва как Минкови изкупували позем-
лени парцели от молдовските помешчици. Ще отбележим оба-
че, че той погрешно споменава, че Кирил Минков е имал брат 
Дмитрий870, докато се знае, че това е бил негов син. И. Думиника 
посвещава на рода Минкови две статии, в които разкрива тър-
говската дейност на Кирил Минков като едър земевладелец на 
имения в Акермански и Кишиневски уезд, а също и като соб-
ственик на захарен завод. Тук се отделя внимание и на неговия 
син Дмитрий Минков – земевладелец и градски кмет на Киши-
нев в периода 1850−1866 г.871

За известния болградски търговец Дмитрий Каназирски 
пише Ст. Дойнов. Той извежда неговия произход от гр. Сливен. 
На основата на изворова информация, той отхвърля погрешни-
те съждения, че главният си доход Каназирски получавал от зе-
меделие. Скотовъдството е донасяло на болградския търговец 
повече печалби, тъй като той един от първите, започнал да „вне-
дрява” в стопанството си нови породи овце, коне и бикове872.

Както се вижда тази област на изследвания изисква по-де-
тайлни изисквания, което говори за необходимостта от привли-
867 Титоров Й. Българите в Бесарабия..., c. 94.
868 Атанасов П. Болградската гимназия. − УПр. София, Год. 39, кн. 2, 1940, с. 
214; Калчев К. Доктор Анастасия Головина…, с. 14;
869 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 59; Duminica 
I. Un mare negustor bulgar din Basarabia secolului al XIX-lea: Chiril Mincov. – В: 
Studii de arhondologie şi genealogie. Vol. I. Chişinău, 2014, р. 186-198.
870 Анцупов И. Аграрные отношения…, с. 191.
871 Duminica I. Un mare negustor bulgar…; Cъщият. Dmitrii Mincov – un bulgar 
la cârma Chişinăului (1850−1854; 1857−1864). – В: Identităţile Chişinăului. Ediţia 
a II-a. Chişinău, 2015, р. 100-114.
872 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 191.

чане на нов материал. Твърде полезен би бил например фонд 
№ 37 (Бессарабская Казенная Палата) от Националния архив на 
Република Молдова, където се пазят материали за съдебни дела 
между едри земевладелци, търговци и еснафи, а също и доку-
менти по повод покупко-продажби на поземлени парцели. От 
тях може да се извлече информация за размера на поземления 
дял на  един или друг български помешчик, за неговата стой-
ност и историята на преминаването от едни ръце в други. Може 
също да се осветлят и взаимоотношенията между земевладелци 
и селяни, които нерядко са били напрегнати. 

Системата от държавни натурални повинности на българ-
ските селяни по изграждането на пътища и мостове, по доста-
вянето на каруци, осигуряването на зоб и фураж за войските, 
частично отразяват И. Мешчерюк, Я. Гросул, И. Будак, С. Пан-
филов, И. Анцупов и И. Грек873. И. Анцупов даже ги сравнява с 
ония, които са изпълнявали държавните селяни и стига до из-
вода, че българите се намирали в по-малко тежко положение, 
тъй като са имали на разположение на семейство повече рабо-
тен добитък. В същото време той признава, че през военните 
години изпълнението на тези повинности било проблематично 
и за едните, и за другите874. По-подробно на този въпрос се спи-
ра И. Грек, който пръв е определил размера и съотношението 
между данъци и повинности (задължения), а също и различните 
повинности, и разкрива техния характер875. Изследователят ус-
тановява, че именно през 30-50-те г. на XIX в. се създава сис-
темата от повинности за българските колонисти в Бесарабия, 
която по своето съдържание носела феодален характер и имала 
тенденция към нарастване. Авторът показва, че повече от всич-
ко, на българите се налагало да изпълняват натурални земски и 
873 Гросул Я. С., И. Г. Будак. Цит. съч., c. 134-138; Мещерюк И. И. Социально-
экономическое…, с. 240-298; Панфилов С. Аграрные отношения в Бессарабии 
в 40−60-е гг. XIX в. Автореф. канд. дис. Ужгород, 1973, с. 15-16; Анцупов И. 
Аграрные отношения…, с. 30-32; Грек И. Подати и повинности болгарских 
переселенцев юга России в 30−50-е гг. XIX в. – Изв. АН МССР. Серия 
общественных наук. Кишинев, 1982, №3, с. 29-34.
874 Анцупов И. Аграрные отношения…, с. 31.
875 Грек И. Подати и повинности…, с. 29-34.
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общински повинности, които се реализирали в периода на про-
летно-летните полски работи. И. Грек се съгласява и с И. Ан-
цупов, че данъците и задълженията за мнозинството български 
заселници не са били по-обременителни, отколкото за държав-
ните селяни, макар сумарно да били по-големи876.

В историографията намира отражение и въпросът, касаещ 
масовите селски движения в българските колонии. В тази насо-
ка чувствителни крачки са направили А. Клаус, Н. Державин, 
И. Мешчерюк и И. Грек. Първи, обозначил тази проблематика, 
е А. Клаус, отбелязващ, че с процеса на увеличаване на населе-
нието и ограничаването на поземлените парцели, в колониите 
се увеличавала и частта от бедно селячество, която оставала без 
земя. Тежкото положение се влошавало от данъците, които и бе-
дните били длъжни да заплащат. Особено се открояват пробле-
мите в „прутските колонии” Главан, Комрат и Болград. Авторът 
счита, че и българските колонисти носят вина за сложилата се 
ситуация с отказа да усвоят от немските колонисти по-добър 
начин за стопанисване877. По-късно Г. Занетов, М. Греков и др. 
определят причината за надигане и на българите като недовол-
ство само на заможните преселници от местното управление, 
което допускало парични злоупотреби и извършвало незакон-
ни изтезания и арести на български колонисти878 . Й. Титоров 
също вижда във вълненията на колонистите противоречия с ко-
лонистките власти, обаче на първи план се поставя борбата на 
заможните колонисти само от Болград за правото да назначават 
управляващ колониите от собствените си среди. Според него, 
протести се регистрират само през 1848 г.879 От своя страна П. 
Атанасов е съгласен с гореизложеното мнение, но като основна 
причина за „въстанието” на българите той определя българската 
идентичност, която тласнала колонистите да се борят за книги, 

876 Пак там, с. 33-34.
877 Клаус А. Цит. съч., с. 357, 361.
878 Занетов Г. Цит. съч., 1895, № 48, с. 888-889; Греков М. Цит. съч., 1971, с. 
246-250.
879 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 94-96.

училища и управление на родния език880. Както личи, тези из-
следователи напълно отричат икономическите причини за посо-
чените вълнения. И. Мешчерюк е един от първите показали кла-
совата същност на тези движения. По негови данни, през 30-те 
г. на XIX в. върху завзетите земи от селските общности, а също 
и на арендованите и закупени от помешчиците, възникват голям 
брой едри капиталистически стопанства, в които се използва 
наемния труд на преселници-бедняци, бедни ратаи, крепостни 
селяни и дезертьори, както и на придошли отвън наемни работ-
ници. Според него, основната причина за вълненията сред ко-
лонистите се заключава в това, че заможната прослойка бълга-
ри – „аграрна буржоазия или търговци”, забогатели от арендата 
на земите, експлоатирала гореозначените категории селяни по 
пътя на ангарията, чрез задълженията по превозването на дър-
ва, чрез ремонта и строителството на пътища, чрез паричния и 
натурален оброк. В същото време авторът признава, че „злоу-
потребите не са носели системен характер, обаче самият факт 
за тяхната наличност, и видимо забелязващата се тенденция за 
произвола и извъникономическата принуда в крепостническа 
форма, предизвикали протест и движение сред основната маса 
българи и гагаузи против посегателството на техния социално-
правов статус”881. И. Мешчерюк показва как през 1842 г. запо-
чнали вълнения в Горно-Буджакския окръг, и как те по-късно 
се прехвърлили в колонии в други окръзи. Той твърди, че макар 
880 Атанасов П. Болградската..., c.212-214.
881 Мещерюк И. Массовое движение в поселениях (1842−1844). Под научна 
редакцията на д-р И. Ф. Грек. – В: История и культура болгар и гагаузов 
Молдовы и Украины (Сборник статей к 100-летию со дня рождения И. И. 
Мещерюка). Кишинев, 1999, с. 60-61. В тази публикация по техничеси причини 
бяха изпуснати бележките, които влизат в ръкописа и са били внесени от 
самия И. Мешчерюк. Обаче в ръкописния вариант, който се намира в архива на 
Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”, присъства и списъкът от 
15 страници − „Указатель использованных источников”, от който получаваме 
информация за архивните извори. На основата му е построена цялата работа. 
Тук намираме също и двата варианта на песента „Каназирската песен”, в която 
е отразен бунтът срещу този болградски първенец Каназирски (АТГУ „Гр. 
Цамблак”. Ф. „И. Грек”, д. 3).
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многото надигания да били обречени на провал и жестоко усми-
рени, те в крайна сметка завършили с временен успех, тъй като 
царските власти отстранили от длъжност управляващия колонии-
те М. Бутков, а също и ония, които го поддържали882. К. Поглубко 
и И. Забунов също считат икономико-социалната експлоатация, 
отразяваща се в „притесненията, непосилните данъци и гнета на 
буржоазните аграрии и администрация”, за основна причина за 
селското движение883. Историците Н. Червенков и И. Думиника 
пък виждат основната причина за масовите вълнение в това, че 
българите не били доволни загдето окръжните старшини, които 
са от небългарски произход, често злоупотребявали със своето 
положение. Едно от основните им искания било назначаване на 
старшина от „своята им” среда, който „да би ги защищавал от 
всякакви обиди и притеснения”. Тези изследователи са уверени, 
че искането на колонистите било изпълнено, тъй като през 1844 
г. за старшина на Измаилския колонистски окръг бил назначен 
избраният тараклийски колонист Стефан (Степан) Семенович 
Панов884, който изпълнявал тази длъжност до 1856 г.885

Подробно засяга тази тема И. Грек в монографията „Об-
щественото движение и класовата борба на българите и гага-
узите от Южна Русия (края на 20-те–средата на 50-те г. на 
XIX в.)”. Според него, в разглеждания период обществената ак-
тивност на бесарабските българи се проявява в антифеодалната 
насоченост на колонисткото движение886. Чрез архивни данни 
се осветлява имущественото неравенство, класовото разслоение 
сред колонистите, показан е процесът на увековечаване прослой-
ката от безземлени и безпарцелни семейства, увеличението на 
данъците и задълженията. Не е оставен без внимание и въпросът 
за експлоатацията на бедняците и средняците от страна на дър-

882 Мещерюк И. Массовое движение…, с. 121-122.
883 Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 18.
884 По-подробно за личността на Стефан Панов вж. Duminica I. Stefan Panov 
(1812−1879) – funcţionar basarabean de origine bulgară). – В: Integrare prin cercetare 
şi inovare. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Chişinău, 2013, p. 3-5.
885 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 66.
886 Грек И. Общественное движение…, с. 12.

жавата и местната заможна върхушка. Всичко това, според него, 
довежда и до масовите вълнения в колониите през 40-те г. на XIX 
в. И. Грек е уверен, че антифеодалната борба в бесарабския Юг, 
като цяло, по съдържание и форми е сходна с надиганията на дру-
ги слоеве от селячеството в Русия и е част от общоруското селско 
движение. Освен това той счита, че за движението на българските 
колонисти са характерни слабостите, присъщи и на цялото селско 
движение: стихийност, пасивност на части от населението, слаба 
организираност, царистки иллюзии887.

От своя страна, С. Булгар показва локалното обществено дви-
жение на колонистите, свързано със събитията в Комрат. Според 
него главна причина за вълненията на комратчани била „злоу-
потребите на местните власти в лицето на старшината на Гор-
но-Буджакски окръг А. Илашков”888. При това авторът сочи, че 
начело на въстаналите застанал представител на заможния слой 
колонисти, бившият старшина на този окръг К. Койчу, когото вла-
стите смятали за „най-опасния бунтовник”. По тази причина, за-
ключава авторът, него го прогонват от колония Комрат889. 

Значителен принос в осветляването на тази тема внася исто-
рикът Ст. Дойнов, който е имал възможност широко да се полз-
ва от архивни материали от Санкт-Петербург. Там подробно се 
разказва преди всичко за злоупотребите на местните управля-
ващи, или както той ги назовава „старейшини”890. Не са оста-
вени без внимание и противоправните действия по отношение 
на селяните от страна на български заможни търговци. В някои 
случаи изследователят застава в защита на българските помеш-
чици. Например, той опровергава вината за експлоатацията над 
селяните от страна на болградския търговец Дмитрий Каназир-
ски. По данни на изследователя, архивното дело за „злоупотре-
бите” на Д. Каназирски не съдържа някакви жалби на селяни 
за ненавременно заплащане на финансови средства за вложен 
труд, няма също и данни за някакво насилие над наемни работ-
887 Пак там, с. 98-10.
888 Булгар С. История города Комрата. Кишинев, 2008, с. 21.
889 Пак там, с. 23.
890 Дойнов С. Българите в Украийна и Молдова…, с. 190-191.
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ници. Освен това, според автора, документите свидетелства-
ли, че на своите работници болградският търговец е продавал 
стоки на по-ниски цени. Ст. Дойнов не приема и обвинението, 
че Д. Каназирски уж занижавал данните за произведена про-
дукция в обществените стопанства, а остатъка присвоявал за 
себе си – „но и този факт също не е подкрепен с убедителни 
документи”891. С мнението на българския историк не се съгла-
сява С. Булгар, който на базата на документи от „следственна-
та комисия Атрешков”892 , твърди, че Д. Каназирский е използ-
вал положението си за користни цели. В частност, в течение на 
10 години той се ползвал от безплатния труд на съседното до 
Болград с. Курчи. Например, за охрана на кръчмата, построена 
от Д. Каназирски в това село, по нареждане на управляващия 
М. Бутков ежегодно се насочвали по няколко курчийци893. 
В литературата практически всички изследователи и чиновници 
са единни в положителната характеристика на българите като 
трудолюбив народ, допринесъл за усвояването и последвалия 
разцвет на пустинните степи на Буджака. Така например през 
1846 и 1848 г. А. Скалковски, отбелязва, че благодарение на 
преселниците „древната пустиня, дивите Буджакски степи… 
се покрили с най-богати села и имения... Преселниците пре-
върнали пустинните степи и синури в най-цветущи и стабилни 
земеделски чифлици”894. Швейцарецът Демол се отзовава така 
за колонистите: „Българите са най-добрите стопани в нашите 
степи. При тях се сеят два сорта ръж, зимна пшеница, арнаутка, 
и заедно с това процъфтяват винарството и зеленчукопроизвод-
891 Пак там, с. 192.
892 Напрегнатата обстановка в колониите на заддунавските преселници води до 
това, че министърът на дуржавните имоти П. Д. Кисельов на 31 декември 1843 
г. назначава специална следствена комисия, която възглавява чиновникът П. И. 
Атрешков. В резултат от работата на тази комисия биват извадени злоупотрби 
в дейността на  окръжните старшини (Мещерюк И. Массовое движение…, с. 
114-122).
893 Булгар С. Виноградовка (Курчи)…, с. 96.
894 Скальковский А. Историческое введение в статистическое описание Бес-
сарабской области. – В: ЖМВД. Ч. XIII. СПб., 1846, с. 69; Скальковскiй А. 
Болгарскiя колонiи…, c. 1.

ството. Преди 20 години в целия Новорусийски край зелето и 
др. зеленчукови култури бяха толкова редки, както гергините 
или китайските рози. Сега, благодарение на българите, пазари-
те на Одеса и другите градове са пълни с отличен зеленчук – и 
не само дини, пъпеши и краставици има на панаирите на Но-
ворусия, а и зеле с огромни размери, по две или трифунтови 
цвекла, домати, патладжани, разни видове тикви, праз с дебе-
лина колкото вершок (1 вершок = 4 см. – И.Д.) и т.н. От Оде-
са на сто версти наоколо, над всяка долчинка, над почти всеки 
извор, виждаш високо колело и от него на много лъчове про-
точени улеи: това са египетски конструкции, на тукашен език 
„чигири”, инсталирани от българите за поливане на бостани и 
градини”895. А генерал-губернаторът на Новорусийския край и 
Бесарабия (1804−1815 г.) Дук дьо Ришельо определя българи-
те като „безподобен народ”, „твърде трудолюбив, отличаващ се 
със спокойствие на нрава, с честност в делата и задълженията, 
с непоколебимост във вярата и грижливост в стопанството”896. 
Руският писател П. Задерацкий в 1846 г. свързва процъфтяване-
то на българските села с техният „неуморим труд”897. Диплома-
тът и писателят Ал. Стурдза, преминал през българските коло-
нии през 1847 г., отбелязва, че благодарение на отвъддунавските 
преселници всичките техни села били благоустроени, и че те, 
независимо от сушите от последните години, „свършили чудеса 
в пустинята и оплодотворили Буджака”898. Същата положителна 
характеристика за трудолюбието на изселниците е дадена и от 
завеждащия строителството в българските колонии на църкви, 
молитвени домове и на дома за Висшето централно училище 
през 1867 г. В отчет до министъра на държавните имоти той 
отбелязва следното: „Българите, предимно земеделци, са твърде 
895 Цит. по: Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского 
края. Ч. I. География, этнография, народонаселение Новороссийского края. 
Одесса, 1850, с. 21-22.
896 Клаус А.  Наши колонии…, с. 297, 321, 366.
897 Здр-кий П. Э. Болгаре переселенцы Новороссийского края и Бессарабии. − 
Москвитянин. Москва, 1846, ч. VI, с. 159.
898 Стурдза А. Записная книжка путешественника против воли. − Москвитянин. 
Москва, 1847, ч. I, с. 54-55.
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трудолюбиви, пресметливи и грижливи, и поради това всички 
предмети на облеклото, домашната посуда и храната си произ-
веждат сами вкъщи”899. Година по-късно, през 1868 г., редакто-
рът на  изданието на Централния статистически комитета на 
Министерството на вътрешните работи Л. Майкон дава следва-
щата характеристика за преселниците: „Българите представля-
ват население извънредно трудолюбиво и дейно, те се занима-
ват предимно със земеделие и отчасти с винарство. Освен това 
много от тях са запознати с разни занаяти, особено жените, кои-
то тъкат и боядисват сукна, килими и различни принадлежности 
в народното облекло”900. По-късно, през в 1914 г., Н. Державин 
пише следното: „Движеми от желание да спасят своя род, своята 
вяра, своите обичаи, българските преселници, разработват „ди-
вите поля” и строят села”. Веднага след това той добавя още, че 
те „образували прекрасни села, обработили градини, плантации, 
построили повече или по-малко прилични хармове и стабилизи-
рали благосъстоянието си във всички отношения”901. Българите 
от бесарабски произход Й. Титоров и В. Дякович отбелязват, че 
когато „българите дошли в чуждия татарски Буджак, видели об-
ширна, безлесна, безводна пустиня, обрасла с гъсти бурени и 
храсти… Но почувствали се свободни и осигурени от богатата 
и плодородна земя …те засукали ръкави и се заели за работа … 
по такъв начин „пустинният татарски Буджак се превърнал в об-
работено плодотворно поле, където израснали богати лозя, ниви 
и градини”902. Българинът от Кюстенджа Д. Минчев, живял като 
поданик на „România Mare”, отбелязва, че благодарение на тру-
долюбивите му сънародници, пустинният и безплоден Буджак 
се превърнал в цветуща градина903. Той добавя също, че със своя 
ум и информираност, те завоювали престижа и уважението от 
страна на съседните народи. Съветският изследовател В. Кабу-
зан характеризира заддунавските преселници като „прекрасни 
899 Цит. по: Клаус А. Наши колонии…, с. 373.
900 Цит. по: Державин Н. С. Болгарские колонии в России…, с. 34.
901 Пак там, с. 41.
902 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 11; Дякович В. Цит. съч., с. 104.
903 Mincev D. Bulgarii din Bsarabia…, p. 46.

земледелци, усърдни (старателни) стопани донесли със себе си 
по-рационална, по-висока култура при земеделието и даже не 
обръщайки внимание на своя затворен начин на живот, оказвали 
положително влияние на околното население”904. Молдовската 
българистка Е. Пейкова е уверена, че при българите е висока 
нравственост трудът се разглежда като един от главните прин-
ципи при традиционния начин на живот. Според нея, „той бил 
част от народната идеология, приобщаваща хората към духов-
но-нравствените ценности, развивайки ги духовно и физически. 
Трудът бил достойнство и чест, мярка за великодушие и зрелост. 
В резултат се е формирала голямата трудоспособност на народа, 
неговото трудолюбие”905. 

Както се вижда, изследванията в областта на социално-ико-
номическото развитие на бесарабските българи през първата 
половина на XIX в. са направо взаимосвързани със социално-
политическата обстановка в Бесарабия. В началото на XIX в. 
икономическото състояние на колониите се фиксирало главно в 
статистическите издания на А. Скалковски, А. Зашчук, А. Клаус 
и И. Иванов. Авторите от този период се стремят да покажат, 
че динамичното стопанско развитие на българите е резултат не 
само от тяхното трудолюбие, но и от особената грижа и покро-
вителството на руския царизъм (от началото на 70-те г. на XIX в., 
и по тосно, когато през 1871 г. е анулиран колонистския статус, а 
заедно с него правата и привилегиите, полагащи се на колонистите, 
българите са изравнени откъм права със селяните от вътрешните 
губернии на Руската империя). Особеното административно уп-
равление бива също премахнато и преселниците са включени 
във волостните окръзи  на Акерманския и Бендерския уезд. По 
тази причина, ако се започне от този период, за изследователя 
ще бъде по-трудно да отдели икономическото развитие на бъл-
гарите от масата местно селячество. Информацията за тях е 
разхвърлена в общи доклади, записки, статистически данни по 
904 Кабузан В. М. Народонаселение…, с. 46.
905 Пейкова Е. Духовные ценности как источник благополучия народа (на 
примере традиционной культуры бессарабских болгар). – В: Бесарабските 
българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 246.
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губернски уезди. В дадения период само на Н. С. Державин му 
се удава да отдели информацията за икономическото развитие 
на бившите колонисти. По-късно, от 1937 до 1956 г., в условия-
та на национални политики, заради участието на България във 
Втората световна война на страната на Германия към българите 
се отнасят недоверчиво. По тази причина тях ги изпращат на 
труд в Урал и Донбас. От само себе си се разбира, че за изслед-
ване историята на бесарабските българи не би могло да става и 
дума. Едва през периода на „хрушчовското затопляне” и осо-
бено, когато през 1957 г. Чадър-Лунгският район МССР зая-
вява пред цял свят, че неговите труженици, предимно българи 
и гагаузи са догонили и надминали САЩ по производство на 
месо на глава от населението, във висшите кръгове на Кишинев 
и Москва обръщат отново внимание на населението на Буджа-
ка906. По същия начин  така следва да се обясни и фактът, че през 
съветския период в историографията се вижда и възвръщане на 
интереса към социално-икономическия аспект в развитието на 
бесарабските българи в контекста на тяхната класова борба за 
техните права, и за дружбата между българския и руския народ. 
Твърде значителен е и факторът, че постулатът на марксизма-
ленинизма за базисния характер на икономическите отношения 
определя приоритета на социално-икономическата проблемати-
ка в съветската историческа наука907. Именно така въпросите за 
стопанското развитие на българските колонии излизат вече на 
първи план. В този дух твърде значими като разработки стават 
фундаменталните монографии на И. Мешчерюк, С. Новаков и 
И. Грек. Напълно съществена роля в изучаването на този въпрос 
имат и публикациите, проследяващи в общ план икономическо-
то развитие на молдовските, немските, украинските и руски 
селяни от бесарабския Юг през царския период. В тази насока 
имат принос Я. Гросул, И. Будак, М. Мунтян, И. Анцупов, В. То-
мулец и др. От тези изследователи обосновано се признава, че 
капиталистическите отношения са имали повече възможности 
за развитие в Южна Бесарабия. Понастоящем важна роля игра-
906 Новаков С. З. Историография по проблеме…, с. 68.
907 Белова Е. Миграционная политика…, с. 18.

ят краеведските публикации по история на отделните български 
села на Бесарабия от такива автори като К. Поглубко, И. Забу-
нов, С. Новаков, И. Грек, Н. Червенков, И. Думиника, Н. Куртев, 
С. Булгар и др. Това позволява да се провеждат изследвания по 
отделни по-детайлни аспекти от интерпретираната тематика. И 
тук също възниква необходимост от привличането на нов архи-
вен материал. За осветляване на редица спорни въпроси, относ-
но свободните земи в Бесарабия и правителствените проекти 
по тяхното разпределение между българите-преселници, могат 
да се използват отчети и рапорти, които се пазят във Фонда на 
канцеларията на бесарабския губернатор при НАРМ908. За раз-
селването на българите върху държавни земи, основаването и 
благоустройването на колониите, за зачисляването в колонистко 
звание свидетелстват приложените имуществено-стопански и 
финансови документи – инвентарни книги, приходо-разходни 
ведомости за паричните средства, ведомости за посевите и съ-
бирането на зърнените и другите култури, за наличието на доби-
тъка и т.н. С тяхна помощ можем да проследим също динамика-
та по издръжката на преселниците: такава им се полагала спо-
ред указа от 20 март 1822 г. (вице-губернаторът на Бесарабската 
област бил длъжен да дава за определените категории български 
преселници годишни издръжки в размер от 100 до 240 рубли)909. 
За установяване социалния състав на преселниците трябва да 
бъде привлечен и голям корпус от молби за приемане на руско 
поданство от отвъддунавските преселници за 1828−1829 г. и 
след завършването на поредната руско-турска война910. Благода-
рение на такива източници като „билети за времено настаняване 
в Бесарабия” можем да установим мястото на пребиваване на 
емигрантите, инвентарът или товарите, с които са се придвиж-
вали преселниците или чуждестранните търговци. Подробно 
тяхно изследвание може да помогне да проследим даже физи-
ческите характеристики на това или онова лице, което премина-
вало митницата.
908 НАРМ. Ф. 2, оп. 1. д. 1326, 1362, 1485, 1488, 1501, 1568 и др.
909 Пак там, д. 112, л. 24.
910 Пак там. Ф. 5, оп. 1, д. 352 и др.
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Редица документи на НАРМ позволяват на изследователите 
да установят злоупотребите на местните управници, заставящи 
колонистите да се обявяват против незаконното ограничаване на 
техните права и свободи. Редица документи отразяват искания-
та на преселниците за регулиране на социално-правовия статус, 
а по-късно и за съблюдаване от чиновниците, изправниците и 
помешчиците на дадените права и привилегии на колонисти-
те911. Така на 14 април 1816 г. жителите на Кирсово, Бендерски 
уезд (Христо и Николай Милишоглу, Георгий Сароглу, Никола 
Чолакоглу и др.) отправят в Управлението на отвъддунавските 
преселници жалба срещу откупчика Г. Брашован, присвоил тех-
ните имоти: 12 вола, 7 крави, 3 коня, 100 овце и голямо количе-
ство жито912. Едва след като в ситуацията се намесват попечи-
телят на отвъддунавските преселници Д. Ватикиоти и неговият 
помощник А. П. Юшневски, проблемът се разрешава в полза на 
колонистите. 

911 Пак там, д. 214, 521, 3511, 3749; Ф. 17, оп. 1, д. 17, 47, 75; Ф. 305, oп. 1, д. 
388, 389, 394. 
912 Пак там. Ф. 2, оп. 1, д. 372, л. 68.

ГЛАВА IV. 

ОТРАЗЯВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО, ПРОСВЕТНОТО, 
ДУХОВНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 

БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ПЪРВАТА 
ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

§ 1. ЦЪРКВА

На съвременния етап видимо нараства интересът към изу-
чаване на църковната история на населението в Република Мол-
дова. Бесарабските  българи в това отношение не правят изклю-
чение. Тази проблематика се засяга както в монографичните 
трудове по история на отделните български селища, така и в 
отделни статии. Снемането на негласните забрани от съветско 
време доведе до това, че изследователите, привлечени от нова-
торския характер на тематиката, се обърнаха към издирването 
на изворите и откриха за себе си огромни пластове от почти на-
пълно неизучен материал, както в централните, така и в местни-
те църковни архиви.

Във връзка с това ще отбележим, че в историографията 
практически отсъстват разработки, които да систематизират на-
личната литература по интересуващия ни въпрос. В името на 
справедливостта ще отбележим, че понастоящем имаме някои 
„Библиографически указатели на литературата”, които по пра-
вило не правят анализ на една или друга работа913. Опит да се 
направи историографски обзор на наличната литература по цър-
ковна история на българите, появила се в Република Молдова, 
направи Н. Червенков, който впрочем поради хронологичната 
рамка на своята статия се ограничи до трудовете, издадени за 
времето 2006−2011 г.914

Като изхождаме от това, ще отбележим, че по правило из-
следванията по църковна история на бесарабските българи се 
913 Грек И. Болгары Молдовы и Украины..., 664 c.; Poştarencu D. Materialele 
referitoare la istoria, p. 70-77.
914 Червенков Н. Н. Историческая болгаристика…, с. 13.
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ориентират в няколко насоки. Това се отнася най-напред до ус-
тановяването в селото на първата сграда за молитви, имаща ха-
рактер на молитвен дом; след това се обръща внимание върху 
хода и датировката на строежа на дървената, а след това и на 
каменната църква. Отделно внимание се отделя на клирическия 
състав, служил в един или друг храм, на неговия икономически 
статус и пастирска обществена дейност.

Би следвало да подчертаем, че мнозинството от изследо-
вателите при осветляване на анонсираната тема се докосват до 
обобщаващия труд на И. Грек и Н. Червенков за историята на 
българите в Украйна и Молдова915. Освен това актуална остава и 
статията на Н. Червенков за духовното развитие на бесарабски-
те българи през първата половина на XIX в.916 Тази разработка 
по своята същност е и единственият труд, който се опитва да 
обхване в най-общ план всички страни от религиозната исто-
рия на българите в Бесарабия. Макар някои нейни положения, 
в частност по датировката на строителството и освещаването 
на църквите да изискват уточнения, все пак тя си остава като 
че ли поръчана като шаблон при написването на обобщаващи 
разботи. Има важно значение трудът и на Е. Квилинкова, която 
разглежда духовния живот и религиозните обичаи на заддунав-
ските преселници917. За изследователите ще бъдат особено по-
лезни приложенията на книгата, където с помощта на архивни 
източници авторката в енциклопедична форма представя кратки 
исторически справки за всички съвремени гагаузски приходи от 
Кишиневска епархия.

Извън такива обобщаващи трудове от българистите не се 
използва и работата на известния през междувоенния период 
915 Грек И., Н. Червенков. Българите от Украйна и Молдова..., с. 67-74.
916 Червенков Н. Н. Создание церквей в болгарских колониях в Бессарабии в 
первой половине XIX в. – В: Православные храмы в болгарских и гагаузских се-
лениях юга Украины и Молдовы. Болград, 2005, с. 146-160; Същият. Създаване 
на черквите в българските колонии в Бесарабия през първата половина на XIX 
в. − БСП. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 169-179; Същият. Церкви 
в болгарских колониях Бессарабии в первой половине XIX в. – В: Славянские 
культуры в инонациональной среде. Кишинев. 1995, с. 116-119.
917 Квилинкова Е. Православие – стержень... Комрат–София, 2013.

и като „историк на бесарабската църква” Николай Поповски918. 
Като извор последният е важен с това, че при него за пръв път 
е представено църковното законодателство през царския период 
и връзката на последното с църковно-енориалния живот. Много 
въпроси, отнасящи се до материалното и социално положение 
на духовенството, са поставени именно тук за пръв път в ру-
мънската историография. За съжаление, предимно заради не-
познаването на румънския език от мнозинството българисти, 
тази работа остава в забрава. Същата участ постига и трудове, 
издадени през периода 1918−1940 г., отнасящи се до истори-
ята на Кишиневската църква „Св. Георги” и на Акерманската 
(Белгород-Днестровската) като български храмове919. От румъ-
ноезичната литература считаме за необходимост да посочим и 
една творческа реализация на молдовския колега Александру 
Черга. През 2013 г. той издаде първи том на Енциклопедичен 
речник „Църквите в Бесарабия”920. Изобщо се планира да бъ-
дат издадени три тома, които ще съдържат информация за 1 450 
църкви и сред тях ще бъдат включени всички български и гага-
узские енории, намиращи се в Република Молдова. Изразяваме 
надежда, че този труд ще намери свои читатели и сред нашите 
българисти.

При изясняване на църковното развитие на бесарабските 
българи в отделните колонии, изследователите се спират при-
оритетно на въпроса за строителството на първите църкви. За 
съжаление, процесът на преход от молитвен дом към църковен 
храм не винаги е разкриван. В частност краеведите предпочитат 
само да констатират фактите за съществуването на такъв вид 
духовни сгради. Това обстоятелство понякога провокира за-
блуда сред историците, които по-късно се стремят да датират 
първата църква. Така например краеведът Г. Стойнов посочва, 

918 Popovschi N. Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX sub ruşi. Chişinău, 
1931. 513 p.
919 Сonstantinescu-Iaşi P. Biserica Sf. Gheorghe din Chişinău. − Comisiunea Monu-
mentelor Istorice. Secţia Basarabia. Anuar II. Chişinău, 1928, p. 59-80; Stoicov N. Is-
toricul parohiei şi a bisericii Sf. Gheorghe din oraşul Cetatea-Albă. Ismail, 1938. 82 p.
920 Cerga A. Bisericile Basarabiei. Dicţionar enciclopedic. Vol. I. Chişinău, 2013. 413 p.
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че през 1827 г. в колония Кирсово е имало молитвен дом921, до-
като в същото време историкът Н. Червенков отбелязва, че тук 
още през 1812 г. вече е функционирала местна църква922. Как-
то става видно, личи противоречие при датировката на църк-
вата и на самия тип сграда. Едва след последното изследване 
проличава разминаването в цифрите и така се установява, че в 
Кирсово през 1812 г. е имало църковна сграда, но тя не е била 
църковен храм, а молитвен дом923. Това обстоятелство говори, 
че по-нататък ще са необходими по-детайлни изследвания по 
въпроса за строителството на молитвените домове, които с точ-
ност биха определили тяхното предназначение, а също така на-
чалото и края на тяхното функциониране. Затова твърде мно-
го биха могли да помогнат, както архивните документи, така и 
археологическите разкопки върху мястото на първия църковен 
храм. Друг проблем за българистите е фактът, че в повечето слу-
чаи архивните данни не дават основание да се предполага, че 
в дадена колония е имало молитвен дом, а по-скоро би след-
вало да се смята, че българите са ходили в съществуваща вече 
най-близка църква. При такива обстоятелства историците най-
често прибягват към местните устни предания за възможността 
някога тук да е имало някаква временна сграда924. При други 
ситуации, както е например с колонията Делджилер, историкът 
би предпочел да се ограничи със сухата констатация на факта, 
че през 30-те г. на ХIX в. в центъра на селището е съществувал 
молитвен дом и че вече в края на 50-те г. и по-точно, в края на 
1850-та година тук съществува каменна сграда на храма „Св. Ге-
орги Великомъченик”925. Ние смятаме за недопустимо подобно 
повърхностно отношение към разискваната тематика. За точна-
921 Стойнов Г. С. Цит. съч., с. 16. 
922 Червенков Н. Н. Создание церквей в болгарских колониях…, с. 151.
923 Думиника И. Храм Успения Божией Матери…, c. 37; НАРМ. Ф.208, оп. 14, 
д. 1, л. 101; ГАОО. Ф.6, оп. 1, д. 3717, л. 34; д. 4415, л. 49; КУИА. Ф. 631, оп. 1, 
д. 62, л. 201.
924 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое…, с. 71-72; Червенков Н. Н. История 
Петро-Павловской церкви…, с. 36; Същият. Церковь во имя Святых Петра и 
Павла…, с. 216.
925 Мисержи Д. И. Цит. съч., с. 101.

та датировка на първата молитвена сграда практически всички 
българисти, и в частност ония извън границите на Република 
Молдова, трябва да не изпускат от внимание „Сведения о сос-
тоянии церквей в Бессарабии 1812−1813 гг.”, публикувани през 
1907 г. от И. Халиппа926. За достоверността на този информа-
ционен извор говори дори и това, че авторът е използвал като 
първоизточник архива на Кишиневската консистория. Посоче-
ният проблем може да се реши и с помощта на енциклопедич-
ния речник на А. Черга. Така например, опирайки се на архивни 
документи, изследвателят представя информация за първо до-
кументално споменаване на църквите. Съгласно неговите из-
точници, виждаме, че в Бешалма първата (дървена) църква е 
построена през 1816 г. а на 27 декември 1881 г. е построена и 
осветена църквата от камък, в Авдарма – 1819 г. (дървена) и 
през 1863 г. от камък, в Башкалия – в 1833 г. молитвена къща, 
а през ноември 1874 г. – каменна църква. В с. Баурчи поначало 
съществувала църква „Св. Параскева”, построена през 1812 г., 
но тъй като тя изгоряла, през 1817 г. е построена друга църква 
– „Св. Николай”927.

Констатираме появата на публикации, в които се отделя 
специално внимание на строителството на първите дървени 
или каменни църкви. Особен интерес представлява въпросът 
за строителството на болградския събор „Преображение Госпо-
дне”. Степан Потоцки е един от първите, който отбелязват, че 
идеята за строителството е възникнала сред колонистите още 
през 1820 г. Той посочва. че за съоръжението са били похарче-
ни 700 хиляди рубли асигнации. За значимостта на това свети-
лище, говори фактът, че в течение на три дни (15-17 октомври 
1838 г.) е освещавано от Кишиневския и Хотинския архиепис-
коп Димитрий”928. На съвремения етап, в тази насока успеш-
но работи Игор Пушков929, отразил процеса по събирането на 
926 Халиппа И. Cведения о состоянии церквей…, с. 231-296.
927 Cerga A. Цит. съч., р. 38, 53, 99, 209.
928 Поточкий С. Цит. съч., с. 60-61.
929 Игор Михайлович Пушков. Роден е на 16 ноември 1967 г. в гр. Болград, 
Болградски район, Одеска област, Украйна. Като признава самият историк 
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материални и финансови средства за изграждането на храма в 
Болград930. От своя страна С. Новаков и Н. Старостенко пред-
ставиха на читателите документ-рапорт от 1838 г. на благочин-
ния Александър Савицки за завършването на строителството 
на каменния болградски съборен храм. За първи път се дава и 
точната сума, похарчена за издигането на храма – 750 хиляди 
асигнирани рубли. Важно е също и привеждането на опис на 
имуществата, които е имало при построяването на сградата на 
храма931. В същото време А. Кравченко дава и някои нови фа-
кти по изграждането на този храм932. Изследователката Е. Че-
лак представя обемист материал за хода на строителството на 
църквата „Св. Параскева” в Твардица933, а Н. Червенков с най-
научните си проучвания по българистика започва под влияние на Отдела по 
българистика на Молдовската академия на науките със сътрудници и С. Нова-
ков, Н. Червенков и И. Грек. Освен това, на формирането на И. Пушков като 
исзследовател повлияли тесните връзки с одеските учени М. Дихан и Л. Су-
ботин. Той взема активно участие в дейността на обществото на бесарабските 
българи „Кирил и Методий” и в Българския културен център в им. на академик 
А. Теодоров-Балан.

Научните интереси на И. Пушков обхващат различни проблеми по духов-
на история и просветно развитие на българите в Южна Бесарабия. Автор е на 1 
монография и над 100 студии и научни и научно-популярни статии.
930 Пушков И. Символ единения народов Бессарабии. Исторический очерк 
о Спасо-Преображенском соборе города Болграда. Болград, 2008, с. 22-35; 
Същият. Спасо-Преображенский собор г. Болграда: страницы истории. – В: 
Православные храмы в болгарских и украинских селениях юга Украины и Мол-
довы. Болград, 2005, с. 32-76.
931 Новаков С. З., Н. Н. Cтаростенко. К истории освящения трехпрестольной 
во имя Преоброжения Господня, Предтечи Крестителя Иоанна и Архангела 
Михаила Церкви в колонии Болграде (Бессарабия, 15 октября 1838 г.). – В: 
Славянские культуры в инонациональной среде. Кишинев, 1995, с. 112-116; Но-
ваков С. З. Към историята на освещаването на трипрестолна църква на Пре-
ображение господне, предтеча кръстител Йоан и Архангел Михаил в колония 
Болград (Бесарабия, 15 октомври 1838 г.). − Revista de etnologie şi culturologie. 
Vol. VI. Chişinău, 2010, с. 68-71.
932 Кравченко А. Преображенский собор в Болграде. – В: Храмы и монастыри 
Одессы и Одесской области. Выпуск 1. Одесса, 2001, с. 81-89.
933 Челак Е. Църквата «Света Параскева» в село Твърдица (Република Молдова): 
основане и дейност. – В: България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 

детайлни подробности разказва за дългия, почти десетилетен 
процес на издигането на Петропавловския храм в Чийший и 
определя причините за тази забавена работа, заключаващи се 
в промяна на първоначалния план за строителство на сграда-
та от дървена в каменна, недостига на средства, конфликтите 
между свещениците и енориашите934. Той показва как заради 
неразбиране между българската общност и църковните вла-
сти доста дълго се е решавал и въпросът за строителството 
на храма „Св. Георги” в гр. Акерман935. Твърде подробно, с 
посочване изчисленията на разходите, са показани и главните 
строителни работи по издигането на църквите в колониите 
Кирсово936 и Тараклия937. Представляват интерес и данните 
на Г. Аствацатуров за строителството на църквата в колони-
ята Паркани. Изследователят разкрива решаващата роля на 
заможния селянин, бивш казак С. Чумаченко, който със свои 
сили търси материални и финансови средства за издигането 
на църквата „Св. Михаил”938. В същото време буди съжале-
ние обстоятелството, че някои румънски и молдовски колеги, 
като например П. Константинеску-Яш939 и В. Гимпу940, при 
изясняването на процеса по изграждане на Вознесенския съ-
бор и на църквата „Св. Георги” в Кишинев не само не отчи-
тат по-ранните изследвания по тази тема, но и практически 
не споменават главната роля на българската общност, която 
в началото на ХIХ в е била твърде многочислена в този град.

Отделно ще се спрем на съвършено недопустимия подход 
на някои българисти при изучаването на интересуващата ни 
65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 2013, с. 145-148; Същата. 
Църквата «Света Параскева» в Твърдица: основание и дейност − Алманах. Издава 
културно-просветно дружество „Родолюбец”. Брой VI. София, 2004, с. 286-289.
934 Червенков Н. Н. История Петро-Павловской церкви…, с. 36-40.
935 Червенков Н. Н. Создание церквей в болгарских колониях…, с. 148-149.
936 Думиника И. Храм Успения…, с. 37-38.
937 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 151-152.
938 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 125-126.
939 Сonstantinescu-Iaşi P. Biserica Sf. Gheorghe…, p. 59-80.
940 Ghimpu V. Biserica „Sf. Gheorghe” din Chişinău (1819). − Tyragetia. Vol I. Chi-
şinău, 2007, p. 195-200; Същият. Catedrala Înălţarea Domnului din Chişinău. − Ty-
ragetia. Vol. XI. Chişinău, 2002, p. 289-294.
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тема. Така например С. Новаков и Н. Гургуров, когато опис-
ват началото на строителството в колонията Кортен на църк-
вата „Успение Богородично” („Успение на Св. Богородица”), 
не откривайки материали за нейното изграждане, прибягват 
към предположения, които се основават на документи по из-
граждането на други църкви. Говорейки за съставянето и съ-
държанието на молбата на кортенската колонистка общност 
по отношение стрителството на храма, авторите вземат за об-
разец прошението на общността от колонията Твардица, тъй 
като според тях „в онези времена прошенията са се правили 
по единен образец или стандарт”941. Ще си позволим отчасти 
да не се съгласим с мнението на изследователите, тъй като 
именно чрез молбите (прошенията) колонистите по принцип 
са уточнявали главната подтикнала ги причина за желанието 
да се построи църква в енорията, указвали са се също коли-
чествата на домакинствата и събраните средства за тази цел. 
А това говори, че представената в прошенията информация 
не винаги би била аналогична. Същото е и ако проследяваме 
описанието на инвентара в Кортенската църква. С. Новаков 
и Н. Гургуров погрешно смятат, че всички храмове, посвете-
ни на Св. Богородица, са еднотипни и със задължителен ин-
вентар. Като се изхожда от това бива представен инвентарен 
опис на Успенската църква от колонията Фынтына-Зынелор 
(Кирнички)942. Ще си позволим да не се съгласим и с това 
мнение на авторите, сравнявайки същия списък с инвента-
ра от Успенската църква на колонията Кирсово943, ще видим 
несъответствия в наличието на църковните предмети. Така 
например, ако в Кирсовската църква има в наличност пла-
щеница, то при списъка на предметите в храма на с. Кир-
нички няма такава. И обратно – ако в кирничкската църква 
откриваме различни видове покрови, платна и църковни кни-
ги, в кирсовската енория такива намираме като краен резерв. 
Всичко това говори още веднъж за преждевременното и не-
адекватното прилагане (използване) на документи от други 
941 Новаков С. З., Н. Н. Гургуров. Очерки истории кортенских храмов…, с. 51.
942 Пак там, с. 60-63.
943 НАРМ. Ф. 205, оп. 1, д. 397, лл. 6-6об.

църкви при описването на храма на една или друга енория. В 
дадения случай може да става дума само за сравняване и за 
нищо друго. 

По духовната история на бесарабските българи е необ-
ходимо също да се отделят публикациите с извороведски ха-
рактер, които подробно изясняват свещеническия състав на 
колонистките енории. Това се подпомага от откриването на 
голямо количество по-рано неизползвани източници и пре-
ди всичко на клировите ведомости, където се е отбелязвала в 
детайли служебната биография на всички духовни лица в от-
делните енории. В Националния архив на Република Молдова 
те съставляват фондове № 205 и № 208, в Държавния архив 
на Одеска област − фонд № 6, и в Комуналнното учреждение 
„Измаилски архив” – фонд № 631. Най-подробен и съдържа-
телен анализ на този вид отчетна документация е направен в 
публикациите на И. Пушков944, на И. Грек945, на И. Думини-
ка946, на Н. Червенков947, на Е. Челак948, на Е. Квилинкова949 
944 Пушков И. Символ единения народов..., c. 54-82; Същият. Клир Спасо-Прео-
браженского собора в городе Болграде. – В: Православные храмы в болгарских и 
гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Выпуск I. Болград, 2005, с. 77-109.
945 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое…, с. 75-79.
946 Думиника И. Храм Успения…, с. 59-102.
947 Червенков Н. Н. История Петро-Павловской церкви…, с. 50-73; Същият. 
Церковь во имя Святых Петра и Павла в селе Чийшия. – В: Православные храмы 
в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Болград, 2005, с. 214-
225; Същият. Клировый состав Петро-Павловской церкви бессарабского бол-
гарского селения Чийший (1820−1918 гг.). – В: Biserica Ortodoxă din interfluviul 
pruto-nistrean (1813−2013). Simpozion ştiinţific internaţional 14-15 octombrie 2013. 
Сhişinău, 2013, с. 431-444; Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 152-174.
948 Челак Е. Църквата «Света Параскева»…, с. 286-300.
949 Квилинкова Е. Православие – стержень..., с. 647-710.
Елизавета Николаевна Квилинкова (Касим). Родена е през 1966 г. в гр. Чадър-
Лунга, Молдова. Завършила е Историческия факултет при Московския държавен 
университет „М. В. Ломоносов”. През 2002 г. в Института по етнография и ан-
тропология „Н. Миклухо-Маклай” при Академия на науките на Русия защитава  
кандидатска дисертация, а през 2008 г. в Института по история при Академия на 
науките на Молдова – докторска работа. От 1991 г. работи в Институт за културно 
наследство към Академията на науките на Молдова.

Научните й интереси обхващат въпроси от етнологията и традиционните 
обряди на гагаузите. Е. Квилинкова е автор на 9 монографи и около 180 статии.
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и на Н. Руссев950. Буди съжаление фактът, че публикуваните 
изследвания по история на селата Камчик (Заря)951, Кортен 
(Кирютня)952, Паркани953, Курчи (Виноградовка)954, Делжилер 
(Дмитровка)955, Баурчи956, Казаклия957, Вулкънещ958, Кулевча959 
при използването на голямо количество архивно-документа-
лен материал практически не съдържат някаква по-пълна ин-
формация за състава на духовенството към местните църкви. 
В същото време горепосочените източници дават сведения не 
само за свещениците, но и за дяконите, псалтовете, клисари-
те, а в някои случаи и за епитропите на църквите, служили 
в българските енории. Но и наличието на такива източници 
не е достатъчно за пълното решаване на поставения въпрос, 
тъй като практически всички горепосочени публикации иг-
норират официалните данни от такъв официален източник от 
Кишиневската и Хотинска епархия като „Кишиневские епар-
хиальные ведомости”, които за разлика от Клировите ведо-
мости са доста по-достъпни. Публикуваната там информа-
ция би могла да се използва при проследяване кариерата на 
клира (преводите и назначенията), наградите и участията в 
различните епархиални конгреси (форуми). 

Особено внимание трябва да се отдели на историко-ста-
тистическите описания на българските енории, на такива като 

950 Руccев Н. «Формулярные ведомости измаильского протоиерея Никиты Гли-
зяна за 1820-й год» о церквях, священниках и жителях некоторых болгарских 
колоний. – В: Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Одесса, 2012, с. 497-
505. Същият. Селения Измаильского цинута в 1815 г.: храмы, священники, 
прихожане. −  Русин. Кишинев, 2013, №4, с. 41-52.
951 Златова В., Златов И., Ф. Георгиев. Цит. съч., с. 175-177.
952 Новаков С. З., Н. Н. Гургуров. Очерки истории кортенских храмов…, 124 с. 
953 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 123-133. 
954 Булгар С. Виноградовка (Курчи)…, c. 291-339. 
955 Мисержи Д. И. Дельжилер Бессарабии…, с. 101.
956 Курдогло К. И. История Свято-Николаевской церкви с. Баурчи. Кишинев, 
2008. 200 с. 
957 Булгар С., Ф. Кылчик. История села Казаклия..., с. 125-130.
958 Булгар С. Страницы истории города Вулканешты..., с. 462-479.
959 Караулан Д. Село Кулевча. Прошлое и настоящее. Одесса, 2009, с. 141-145.

Твардица960, Задунаевка961, Кишиневската „Св. Георги”962, в с. 
Дезгинжа963, с. Cелиогло964 и др. Епохата, когато се появяват тези 
проучвания, е основно самодържавието, а техни автори стават 
свещеници. Значението на посочените разработки се заключава 
преди всичко в това, че тук за първи път в историографията по 
изследванията на църквите са използвани масови църковни из-
точници: изповедни стенописи, метрически книги, данни, които 
са били обработени с използване на статистически методи на 
изследвания.

Налице са и неголямо количество трудове, посветени на ма-
териалното положение на духовенството в българските енории. 
Изследванията от тази група са твърде еднообразни. Като извор 
се използват главно първични сведения от клировите ведомос-
ти, където по правило се е отбелязвало „посредственото” или 
„достатъчно” съдържание. Както ще видим, размерът на истин-
ските доходи остава неизвестен. В такъв случай се препоръчва 
да се използват Приходно-разходните ведомости за енориите 
от различните църковни окръзи (в нашия случай на Измаил-
ския, Бендерския и Акерманския), които се пазят във фонд № 
208 на НАРМ.

Твърде малко разработки са посветени на чисто свещени-
ческата (пастирската) дейност на клира, служил в българските 
колонии. Това изглежда доста странно, доколкото въпросът за 
връзките между духовенството и неговото паство постоянно за-
нимава вниманието на етнографи и историци. Това положение 
може да се обясни само с липсата на традиции при писането на 
подобни публикации, със слабото познаване на тази проблема-
960 Казанаклий П. Твардица. − КЕВ. Кишинев, 1873, №18, с. 664-669; № 19, с. 
692-702; № 20, с. 731-735.
961 Федоров М. Описание церкви и прихода села Задунаевки, Аккерманского 
уезда. − КЕВ. Кишинев, 1876, № 14, с.789-794; № 22, с. 859-865.
962 Лашков Л. Историко – статистическое описание кишиневской Георгиевской 
церкви. − КЕВ. Кишинев, 1878, №14, с. 533-550; № 15, с. 659-671; № 16, с. 705-
715, № 17, с. 735-746, № 19, с. 822-833.
963 Козак И. Дезгинже, болгарский приход Бендерского уезда. − КЕВ. Кишинев, 
1878, № 6, с. 233-254.
964 Варзопов Г. Селение Селиогло. − КЕВ. Кишинев, 1874, № 18, с. 687-703. 
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тика от страна на историци и краеведи. Друг фактор за отсъст-
вието на подобни научни разработки е нежеланието на изследо-
вателите да се включат в изучаването на тема, предполагаща на-
личието на много подводни камъни. Освен това, за ежедневната 
богослужебна дейност на духовенството в началото на XIX в. 
може да се съди може би само във връзка с нейните нарушения, 
а подобен негативен материал е способен да изопачи реалната 
картина. Затова изследователите са привлечени само от пропо-
ведническата дейност, за която може да се съди по архивни ма-
териали. В този план може да се отделят бележките на Е. Челак 
за пастирската дейност на настоятеля на твардишката енория 
Тодор Влайков965, на И. Пушков за свещениците на Спасо-Прео-
браженския храм в Болград − Фьодор Данилов966 и Дмитри Па-
найотов967, на С. Новаков и Н. Гургуров за кортенския свещеник 
Коста Илиев Терзи968, на Г. Аствацатуров за първия настоятел 
на парканската църква Николай и неговия син Яков Делов969, на 
Н. Червенков и И. Думиника за свещениците на църквата „Св. 
Георги” в Тараклия – Петър Попов, Петър Беров, Николай и 
Петър Димитриеви970, а също на В. Карабойчев за свещенече-
ския род Агура от Чушмелий971 и на С. Булгар, В. Копушу и 
О. Мошин за свещенеческия род Чакир от колония Чадър-Лун-
га972. Ал. Черга пише за пастирската дейност на такива духовни 
965 Челак Е. Църквата «Света Параскева» в село…, с. 148; Съшата. Църквата 
«Света Параскева»…, с. 291.
966 Пушков И. Символ единения народо…, c. 56-57; Съшият. Клир Спасо-Пре-
ображенского..., с. 80-81.
967 Пушков И. Символ единения народо…, c. 58-61; Съшият. Клир Спасо-Пре-
ображенского..., с. 82-84.
968 Новаков С. З., Н. Н. Гургуров. Очерки истории кортенских храмов…, с. 
19-21, 32-34.
969 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 126-129.
970 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 159-164.
971 Карабойчев В. Агура – корен и род. – В: Първостроителят, ученият, 
човекът. Юбилейно издание по случай 155-годишнината от рождението на 
профессор Димитър Д. Агура. София, 2004, с. 57-72.
972 Чакир Д. Биографический очерк рода и фамилии Чакир. – В: Страницы 
истории и литературы гагаузов XIX – начала XX вв. Сост. С. Булгар. Кишинев, 
2005, с. 21-55; Мошин О., В. Копущу. Протоиерей Михаил Чакир: служение 

дейци от български произход които са служали в молдовските 
приходи. Сред тях е Гавриил Мануилов Драганов който е слу-
жил в Бендерския събор „Преоброжение Господне”973.

Изследването на обществената дейност на свещениците в 
техните енории извежда към по-широката тема за развитието на 
църковната публицистика. Неотдавна се осветли ролята на све-
щеника от колония Кирсово Васили Маноилов по преписването 
на „Славянобългарската история” на св. Паисий Хилендарски 
през 1841 г.974 и на болградския клирик Дмитри Панайотов, пре-
вел на български език комедията на руския писател Д. Брайко-
вич „Добавление к дворянским выборам” („Прибавка към дво-
рянските избори”). През 1843 г. този превод на Панайотов вижда 
бял свят под заглавие „Дворянски избори”975. Ще отбележим, че 
този вид дейност на църковнослужителите сравнително рядко 
се изучава откъснато от останалите насоки на обществената ра-
бота. Освен това, Румяна Радкова976 българска изследователка е 
разработила и темата за разпространението на църковна литера-
Богу и ближним к 75-летию со дня кончины протоиерея Михаила Чакира. 
Кишинев, 2013. 86 c.
973 Cerga A. Цит. съч., р. 193.
974 Думиника И. Храм Успения…, с. 65.
975 Пушков И. Символ единения народов…, с. 59.
976 Румяна Георгиева Радкова-Камбурова. Родена е на 7 юли 1939 г. в гр. Шу-
мен, България. Получава висше образование в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” след като завършва магистърска программа по история и 
архивно дело (1962). В периода 1965–1969 г. е аспирантка в Института по ис-
тория, БАН. Тук защитава кандидатска, а през 1985 г. докторска дисертация.

В различни периоди заема дължности, свързани с научно-изследовател-
ската сфера. През 1962–1967 г. е уредник към Националния музей „Рилски ма-
настир”. Ръководител на секция „История на българския народ ХV−ХІХ век” 
(1989–1991 г.) в Института по история при БАН. Занимава се и с преподавател-
ска дейност в редица български университети. 

Области на научни интереси обхващат проблеми по история на културата 
на Българското възраждане и българската интелигенция.

За историческата българистика огромно значение имат някои студии на Р. 
Радкова, засягащи църковно-просветния живот на бесарабските българи. Чрез тях 
са въведени неизвестни до тогава архивни материали по този вопрос (Подробно 
за библиографията на научни трудове на Румяна Радкова вж.: http://www.ihist.
bas.bg/sekcii/CV/XV-XIX_RRadkova.htm [Сайт на Институт по история, БАН]).
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тура („Новият завет”, преведен от Петър Сапунов и „Неделник” 
на Софроний Врачански) в българските колонии на Бесарабия 
чрез посредничеството на духовни лица977.

Забележима е и тенденцията по изучаване на етническия 
състав на свещенослужителите от българските енории. Истори-
ците не изпускат изпредвид факта, че след 1812 и 1828−1829 г. 
в новообразуваните колониии клировият състав се формира ос-
новно от лица от български произход, което е ясно изложено в 
разработки на Е. Челак978, И. Пушков979, И. Грек980, Н. Червен-
ков981, И. Думиника982, Г. Аствацатуров983. Интересно е, че отдел-
но внимание е отделено на църковнослужителите от украински 
произход, оставили своя следа в развитието на българските ено-
рии984. Остава надеждата, че в близко време ще се появят и раз-
работки, разказващи за духовници от молдовски, руски и друг 
произход, служили в колониите на отвъддунавските преселници. 

Другата проблематика, която започва да се изучава от бъл-
гаристите, е професионалната мобилност на духовенството. 
Честите преминавания от една в друга енория са били свързани 
преди всичко с неудовлетвореността от собственото материално 
положение, а също и последвалата подмяна на „неграмотния” 
клир с млади випускници на Кишиневската духовна семина-
рия985. Почти всички историци намират, че феноменът на честа 
977 Радкова Р. Нови данни за просветно-църковното…, с. 101-135; Същата. 
Първият печатен превод на Евангелието на български език. – В: Българското 
Възраждане и Русия. София. 1981, с. 238-261.
978 Челак Е. Църквата «Света Параскева» в село…, с. 149-153.
979 Пушков И. Символ единения народов…, с. 59.
980 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое…, с. 75-76.
981 Червенков Н. Н. Церковь во имя Святых Петра и Павла…, с. 214-225; Чер-
венков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 159.
982 Думиника И. Храм Успения…, с. 65.
983 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 126.
984 Думиника И. Духовные лица украинского происхождения, служившие в колониях 
болгарского водворения в первой половине XIX века. − Лукоморя: археологiя, eтнологiя, 
iсторiя Пiвнiчно-Захiдного Причoрноморя. Выпуск 5. Одеса, 2011, с. 318-335.
985 Думиника И. Храм Успения Божией Матери…, с. 59; Лотоцкий П. Список 
и краткие биографии окончивших полный курс Кишиневской Духовной Семи-
нарии за сто лет ее существования (1813−1913). Кишинев, 1913. 176 с.

ротация на кадрите се отразява отрицателно на развитието на 
енорията, тъй като енориашите не всякога успяват да се сближат 
със своя наставник.

Видим е и нарастващият интерес към осветляването на кон-
фликтните ситуации, които се проследяват в отделните енории. 
Така Н. Червенков описва конфликта, възникнал между чии-
шийци и енорийския свещеник Мартин Черноморцев, състоящ 
се преди всичко в нежелание на последния да погребе местен 
жител без необходимото заплащане986. Аналогична е ситуация-
та и с дякон Филип Сердюков, който заради кавги с енориаши-
те самоволно напуска чиишийската енория987. В същото време 
И. Думиника представя следственото дело на Василий Карпов, 
чието пиянство и буйства принуждават колонистите от енори-
ята на село Копчак да се обърнат към Кишиневската духовна 
дикастерия с молба за неговата подмяна988. Конфликти между 
църковнослужители подробно са отразени и в труда, посветен 
на 200 годишнината на гр. Тараклия. Авторите са представи-
ли неприязнените отношения между настоятеля Петър Беров и 
клисаря Дмитрий Гицелар. Напрежението стигнало дотам, че 
последният отказал да води метрическата книга, където изрич-
но се сочело, че свещеникът е венчал жители от друга енория989.

Забележима е и тенденцията по изучаването на тайнствата 
и требите, извършвани в църквите на българските енории. На 
този въпрос отделят особено внимание И. Думиника990 и Н. Чер-
венков991. Безпорно положително явление е, че изследователите 
използват метрическите книги за кръщаванията, венчаванията 
и погребенията. В този контекст ще отбележим конструктивна-
та разработка на Марина Филипова (Кляус)992, която детайлно 
986 Червенков Н. Н. История Петро-Павловской церкви…, с. 76-78.
987 Пак там, с. 85.
988 Думиника И. Храм Успения Божией Матери…, с. 62.
989 Червенков Н., И. Думиника Тараклии…, с. 174-177.
990 Думиника И. Храм Успения Божией Матери…, с. 51-58.
991 Червенков Н. Н. История Петро-Павловской церкви…, с. 74-82.
992 Марина Петровна Кляус (Филипова). Родена е на 31 октомври 1984 г. в 
село Городнее (старо название − Чиишия), Болградски р-н, Одеска област, 
Украйна). Завършва историко-филологическия факултет на Южноукраинския 
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анализирва горепосочените църковни източници993. Благодаре-
ние на това, на изследователката й се удава да формира схема за 
сезонния брачен модел и за раждаемостта в българските коло-
нии. По нейно мнение, сезонността на браковете и ражданията 
зависи преди всичко от особеностите на религиозния календар, 
от периодите на забрани и ограничения, на традиции и поверия. 
По метрическите книги Филипова установява, че през декем-
ври и март бракове в църквите на Болгарское водоворение въоб-
ще не са сключвали, тъй като тези периоди съответстват на два 
строги и продължителни поста.

В историографията е видим и нарастващият интерес към 
погребалната страна в колониите на българската диаспора. Ня-
кои започват да описват старите енориални гробища. В тази 
насока достатъчно плодотворно работи В. Степанов. Интерес 
представлява неговото професионално описание на чиишийско-
то гробище994. Изследователят условно разделя това гробище на 
четири части: древен сектор или сектор А; сектор Б, датиран от 
70-те години на ХIX в. до първите десетилетия на ХХ в.; сек-
тор В, представен от погребения от 40-те до 70-те г. на ХХ в. и 
сектор Г − това е съвременната част на гробището (от 1980 г. до 
държавен педагогически университет „К. Д. Ушински”. През ноември 2012 г., 
защитава кандидатска дисертация на тема „Болгарське населення Південної 
Бессарабії у першій половині XIX століття: історико-демографічний аспект” 
(„Българското население в Южна Бесарабия в първата половина на ХІХ век: 
историко-демографски аспекти”). В периода 2007−2011 г. чете лекции и про-
вежда семинарни занятия в Историческия факултет на Одеския националния 
университет „И. И. Мечников”.

Научните интереси на М. Кляус са насочени към проучване на демограф-
ските процеси сред българските преселници в Бесарабия в първата половина на 
XIX в. По тази тема тя издава над 20 научни публикации (По-подробно за биб-
лиографията на научните трудове на М. Кляус вж.: От этнологии к социальной 
антропологии, с. 56-57).
993 Фiлiпова М. П. Болгарське населяння Пiвденної Бессарабiї у першiй 
половинi ХІХ столiття: iсторико-демографiчний аспект. Автореферат дисертацiї 
на здобуття наукового ступеня кандидата iсторичних наук, Київ, 2012. 20 c. 
994 Степанов В. Похоронно-поминальная обрядность. – В: Чийшия: очерки 
истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. Одесса, 2003, 
с. 518-526.

днес)995. Привличат вниманието и някои семейно-традиционни 
устои сред българите от Чииший: така ако името на съпруга е 
отбелязано вече завинаги на паметника, то името на съпруга-
та може да се обозначи като „жената на Георги Неделчев” или 
просто като „неговата жена”. Представеният изследователски 
подход може да бъде взет като шаблон за изследвания на гроби-
щата и на други български колонии. 

Безспорен интерес представлява изследването на двете 
кирсовски гробища от страна на Йежи Хатлас996. За съжаление 
авторът погрешно предполага, че погребението в тях се е из-
вършвало по етнически признак и заради това в селото имало 
гагаузко и българско гробище997. Това дава основание на някои 
изследователи като О. Радова-Каранастас, С. Капустин и др., 
да твърдят, че причината за подобно разделяне на селото на две 
части се крие в „разприте между поддръжниците на гръцката и 
на българската църква , които са били на Балканите и са услож-
нявали отношенията между българи и гагаузи, преселили се в 
Бесарабия”998. Посочените автори се основават главно на цити-
ране на руския изследовател В. Мошков, посетил село Кирсово 
в началото на XX в.: „Принадлежейки към една православна 
вяра и имайки в селото една църква, българите и гагаузите не 
се смесват даже в църквата. Едната половина на храма, дясната, 
се смята за българска, а лявата – за гагаузска, и затова ни един 
995 Пак там, с. 519.
996 Ежи Хатлас. Роден е на 8 май 1958 г. в село Кшимув, Полша. След завърш-
ване на лицея в гр. Гнезно постъпва в Историческия факултет при Университета 
„Адам Мицкевич”, гр. Познан. През 2000 г. защитава дисертация за получаване 
на степен „доктор по история”. От 1 декември 1984 г. работи в Университетска-
та библиотека в гр. Познан. 

В областта на научните му интереси влизат проблемите, свързани с исто-
рията и културата на българите от Бесарабия. Публикувал е 3 монографии и над 
100 статии..
997 Хатлас Е. Кирсово болгаро-гагаузское село в Гагауз-Ери. − БСП. Т. X. 
Одеса−Велико Търново, 2009, с. 353-356.
998 Каранастас-Радова О., С. Капустин. О переселении народов Балканского 
полуострова и Центральной Европы в Буджак в XVIII-начале XIX вв. − Русин. 
Кишинев. 2006, №4, с. 156.
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българин не пристъпва с крак в гагаузската половина, и нито 
един гагаузин – в българската. Гробищата при двата народа са 
отделни и не е имало случай гагаузин да е погребан в българ-
ско гробище, и – обратно”999. Смятаме, че тук би било уместно 
мнението на И. Ф. Грек, според който, както ни се струва, с 
по-голяма точност се характеризират отношенията между ко-
лонистите. Този автор смята, че отначало сложните отношения 
между българи и гагаузи в Кирсово са се формирали на ико-
номическа почва заради недостиг на земя, а не на религиозна 
основа. А гробищата при колонистите са възникнали отделно, 
защото първоначално самите селища на кирсовчани-българи и 
башкьойци-гагаузи са се образували поотделно1000. Последните 
изследвания на И. Думиника доказват, че нещата действително 
опират до това, че колонията е разделена на две части (бъл-
гарска и гагаузка): по причина на това, че на гагаузите или на 
българите било нужно да се премине определено разстояние до 
конкретното гробище, те са погребвали мъртъвците на своята 
страна. Но това не означавало че българин, умрял по-близо до 
гагаузката страна, не би могъл да бъде погребан на гагаузко 
гробище и обратно1001. 

Предизвикват интерес и публикуваните в монографията 
за гр. Тараклия фотографии на старите надгробни кръстове в 
местното гробище. За съжаление изследователите Н. Червен-
ков и И. Думиника не са ги подложили на анализ и на типова 
класификация1002. 

По-слабо професионално са се отнесли към интересува-
щата ни област на изследването авторите на монографията на 
с. Камчик. Отделяйки на местното гробище цяла глава, те са 
се ограничили обаче с описание на съвременното негово лошо 
състояние и с поставянето на въпроса за преместването му на 

999 Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда. – ЭО. Москва, 1901, № 2, с. 32.
1000 Грек И. Ф. Проявление идентичности в этнопсихологии болгар и гагаузов 
Молдовы во второй половине XVIII–XX вв. (историко-политологический дис-
курс). − Stratum plus. Кишинев, 2005-2009. №6, с. 570.
1001 Думиника И. Храм Успения Божией Матери…, с. 46.
1002 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии…, с. 143, 168, 171.

ново място, без дори да проведат и повърхностно изследване 
на надгробните кръстове и да се опитат да открият най-ранни-
те погребения1003.

На гробищната църква на Митрофан Воронежки в гр. Бол-
град е посветила свои бележки С. Мисержи. Като автор тя не е 
осветила подробно историята на този храм, тъй като главната 
цел на статията й се е състояла в отразяването върху фона на 
това свято място на живота и дейността на главния попечител 
на бесарабските българи И. Н. Инзов1004. Професионално към 
темата е подходил местният краевед И. Пушков, който е посве-
тил на гробищната църква отделна статия1005. Интересното е че 
авторът, анализирайки архивните документи, подлага на крити-
ка изложената там причина за строителството на такава църква, 
обяснявана с „чувството на християнско благочестие”. Според 
заключението на И. Пушков, в действителност желанието на 
колонистите се катализирало от изискванията на управляващия 
колониите, който е имал от това своя изгода, тъй като строител-
ството на култови съоръжения се поощрявало от царските вла-
сти, а инициаторите се награждавали с чинове и ордени1006. Така 
според тезата на изследователя църквата се е строяла в началото 
като енориална, и едва след смъртта на генерал Инзов и реше-
нието да се пренесат неговите останки от Одеса било решено да 
се използва построената сграда като гробница1007.

Трябва да се отбележи като обобщение, че разгледаните тру-
дове доста променят формиралата се в съветско време предста-
ва за духовенството като консервативно, не подлежащо на про-
мени съсловие. В същото време, значителна част от посочените 
трудове, като се основават върху материали от разни региони 
(Одеса, Измаил и Кишинев), фиксират едни и същи явления, 
1003 Златова В., Златов И., Ф. Георгиев. Цит. съч., c. 77.
1004 Мисержи С. Д. Мавзолей И. Н. Инзова. − Историческое краеведение Одес-
щины. Сборник материалов. Выпуск 2. Одесса, 2002, с. 33-42.
1005 Пушков И. Церковь во имя Святителя Митрофана Воронежского (Клад-
бищенская) в городе Болграде. – В: Православные храмы в болгарских и гага-
узских селениях юга Украины и Молдовы. Выпуск I. Болград, 2005, с. 201-213.
1006 Пак там, с. 204-205.
1007 Пак там, с. 207.
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достигат до едни и същи изводи. Освен това трябва да отбеле-
жим, че предприетите опити да се напишат статии или глави от 
монографии по история на селските църкваи от някои краеведи 
се отличават с почти неизбежна повърхностност, която произли-
за от това, че практически не се използват архивни документи, 
а главните изводи се основават на местни легенди и предания. 

За по-качествената работа на изследователите е необходимо 
да се обръща внимание на архивните фондове, където се пазят 
източници от църковен характер,  такива като метрическите кни-
ги на църквите в Бесарабия, съставляващи фонд 211 (НАРМ)1008 
и фондове с №№ 274, 282, 444, 448, 631 и др. (КУИА), откъ-
дето може да се почерпи информация за тайнствата (кръщава-
ния, бракосъчетания и погребения), извършвани в църквите на 
българските енории. А това не е малко. По сведения на руския 
етнограф А. Клаус към 1826 г. църкви е имало в 33 от 60-те ко-
лонии1009. При това към средата на 1840-те г. в българските коло-
ниии вече се броели 91 църковни сгради, в които служили 1340 
свещеници и дякони и 334 църковни псалта1010. Според някои 
църковни извори (вкл. до 1856 г.) може да се възстановят гене-
алогичните дървета на отделни семейства на българските коло-
нисти в Бесарабия. 

Изповедните ведомости съдържат данни за колонистите, 
изповядвали се в църквата. За съжеление те практически не се 
използват от изследователите. Те са се водили по азбучен ред 
на фамилиите и прякорите на енориашите. В края на подобен 
документ се прилагала таблица, където се указвал социалният 
състав от населението по колонии (духовенство, еснафи, засел-
ници, военни, колонисти). В някои случаи, изповядващите се 
биха могли да бъдат българи от съседната колония, поради това, 
че в тяхното село не е имало църква или пък, когато техният мо-
литвен дом е бил причислен към църквата на съседната енория. 
1008 НАРМ. Ф. 211 „Метрические книги церквей Бессарабииˮ. Вж. напр., 
метрическата книга на колония Кирсово за 1817 г. (Пак там, оп. 2, д. 3 (III), лл. 
248-257.)
1009 Клаус А. Наши Колонии…, с. 342.
1010 Скальковскiй А. Болгарскiя колонiи…, с. 123.

Един екземпляр от документа се е пазил в църквата, а друг се е 
препращал ежегодно към 1 октомври в духовната консистория. 

Другият вид църковни документи – клировите ведомости1011 
− позволяват да се изучи състоянието на православните енории 
и клира, да се установи от кого и кога е построена дадена църк-
ва, броят на престолите в нея и църковната утвар, да се намерят 
сведения за текущите ремонти, за принадлежащите към църква-
та сгради, приюти, целебни извори, за земята и  къщите, в които 
са живеели членовете на клира и т.н. Тези книги позволяват да 
се установят имената на свещениците и техните помощници. В 
края на всяка клирова ведомост се прилагала таблица, където 
се е давал количественият състав на цялата енория както кон-
фесионално (с посочване и на липовани, евреи и пр), така и в 
социален план (колко са външните заселници, колко колонисти 
п пр.). Според тези сведения, се проследява как в икономически 
план се развива една или друга църква. Но за съжаление горепо-
сочените църковни документи са лошо запазени, тъй като през 
1856–1878 г. българските църкви, включени в състава на Кагул-
ски, Болградски и Измаилски уезди, биват присъединени към 
Обединените княжества Влахия и Молдова1012. При това, те се 
„поемат” вече от молдовски свещенослужители, което затруд-
нява работата с документите на много чуждестранни българис-
ти. Освен това, преминаването на църквите от руска в румънска 
митрополия, а по-късно през 1878 г. − обратно, довежда до това, 
че отделни документи просто се загубват в яшките и измаилски-
те архиви. 

Отчетите на местното духовенство до Кишиневската ду-
ховна консистория показват важната роля на църквата в българ-
ските колонии като регулатор на семейно-брачните отношения 

1011 НАРМ. Ф. 733, оп. 1, д. 141, 441, 612; Ф. 205, оп. 1 (I), д. 1741; оп. 1 (III), д. 
2458, 3273; оп. 1 (IV). д. 4744 и др.; Ф. 208, оп. 2 (I), д. 45, 391 и др.
1012 Вж. по-подробно. Хаджиниколова Е. Българското население в южните об-
ласти…; Думиника И. Организация церковной жизни болгар Южной Бессара-
бии (1856–1878 гг.). − Дриновский сборник. Т. 4. Харьков-София, 2011, с. 451-459; 
Duminica I. Viaţa spirituală a bulgarilor din Basarabia Română în anii 1856–1878. 
− Revista de etnologie şi culturologie. Vol IX−X. Chişinău, 2012, p. 92-101.
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(повторни бракове, разводи, прелюбодеяния). Документите поз-
воляват да се направи извода, че в началния етап от устройва-
нето на колонистите в Бесарабия семейните правонарушения се 
решавали в духовните съдилища, в които свещеникът се опит-
вал на всяка цена да спаси брачните връзки1013. 

При изследването на въпросите за духовното развитие на 
българите от Бесарабия важна роля играят източници, явяващи 
се преки „свидетели” по издигането и ремонтирането на молит-
вените домове (параклиси) и църкви. Документите с подобен 
характер се пазят основно във фондове № 205, № 208 (НАРМ), 
№ 631 (КУИА) и № 6 (ГАОО). За съжаление и този тип източ-
ници не са подлагани на детайлен анализ, а изследователите се 
ограничават с кратка информация за датата на построяването 
или ремонта на една или друга църковна сграда. Нека се надя-
ваме, че ще се засили тенденцията по изполване на този вид 
източници за изследователски цели. Но всичко това изисква ис-
торически подход, който за съжаление отсъства сред някои из-
следователи, ограничаващи се до публикация на документа, без 
неговия анализ и текстова систематизация, и понякога се стига 
до това, че пред читателя се представя не доброкачествена мо-
нография, а в прекия смисъл на думата сборник от документи, 
изобилстващ от факсимилета и фотографии.

При това състояние да се говори за формирането на центро-
ве по изучаване историята на църковното минало на бесараб-
ските българи изглежда преждевременно, макар в тази насока 
българистите от Република Молдова да са излезли значително 
напред с няколкото монументални монографични издания по 
историята на църквите в селата Кортен (Кирютня), Кирсово и 
Городнее (Чийшия), а също и със специалните статии по цър-
ковна история на бесарабските българи. 

В същото време в историческата българистика е видима 
необходимостта от появата на нова обобщаваща разработка по 
комплексното изучаване на духовното развитие на бесарабските 
българи през царския период на руското владичество. 

1013 НАРМ. Ф. 205, oп. 1, д. 733, 2391; оп. 1, д. 546 и др.

§ 2. ПРОСВЕТА 

През последните години в историческата българистика се 
забелязва нарастващ интерес към изучаване състоянието на 
просветата в колониите на Българското въдворение в Южна 
Бесарабия през първата половина на ХIХ в. Това е резултат от 
факта, че за изследователите cе откриват най-напред архивни-
те фондове, които до неотдавна не бяха достъпни за научни-
те работници. Другият немаловажен факт, обясняващ толкова 
концентрираното внимание към тази проблематика, се дължи 
на появата на краеведчески разработки, които в една или друга 
степен засягат този въпрос. Като изхождаме от това, намираме 
за необходимо да отразим как историографията интерпретира 
тази тематика.

Първите частни училища, които се откриват в Бесарабия 
до 1840 г., отбелязва в свой труд най-напред молдовския изсле-
довател акад. Андрей Ешану1014. Говорейки затова, че първото 
училище е действало в Кишинев с благословията на княз А. 
Мурузи, авторът за съжаление не посочва броя на ученици-
те, тяхната възраст и по-нататъшната история на посоченото 
учебно заведение. За друго училище, действащо в Кишинев 
в началото на 20-те г. на XIX в. и наречено „булгарско”, само 
споменава молдовският българист И. Грек. Според неговото 
предположение в названието се отразява и националният със-
тав на учащите се. Изследователят със съжаление прави извод, 
че повече затова училище нищо не се знае1015. 

Тематиката за обучението на децата от български произ-
ход в частни училища на Кишинев продължават българистите 

1014 Ешану А. Школы Кишинева во второй половине XVIII− начале XIX в. − 
Известия АН МССР. Серия общественных наук, № 2. Кишинев, 1978, с. 90.
1015 Грек И. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской им-
перии в первой половине XIX века. Кишинев, 1993, с. 20.
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К. Поглубко1016, Р. Радкова1017, Н. Червенков1018 и В. Томулец1019. 
Те проследяват количествения и социалния състав на децата, 
обучаващи се в частните и ланкастерски кишиневски училища. 
На този тип училища, но вече в българските колонии, изобщо в 
Южна Русия посвещава отделно изследване И. Грек1020. Авторът 
пръв посочва местата на разположение на тези училища – част-
ни домове, предметите на преподаване, а също и учителския 
състав, сред който в качеството на педагози се проявяват есна-
фи и лица от духовното съсловие1021. Изследователят не е оста-
вил без внимание и училищата от такъв тип, които се откриват 
в Болград и Комрат в края на 1821 г. При това първото такова 
училище се намирало известно време под опеката дори и на 
декабристи. Когато се спира на Комратското училище, авторът 
определя, че след 1827 г., когато тук се въвежда като предмет 
„Закон Божи”, училището започва да носи характер на килий-
но. Чрез това се коригират данните на молдовския изследовател 
С. Булгар, позоваващ се на някакъв ръкопис на местния учител 
Бабенко при фиксирането на 1838 г. като начало във функциони-
рането на „първото обществено училище” в Комрат1022. 
Отделно внимание на такива учебни заведения се отделя и в 
разработките с краеведски характер. За опитите да се открие 
в с. Копчак първото училище се съобщава в монографията, 
посветена на историята на църквата в село Кирсово. Авторът 

1016 Поглубко К. През равнините към Балкана. София, 1979, с. 59.
1017 Радкова Р. Нови данни за просветно-църковното състояние на българските 
колонии в Новорусийския край и Бесарабия през първата половина на XIX в. − 
ИБИД. София, 1978, № 32, с. 101-135.
1018 Червенков Н. Просветната дейност на Кишиневските българи. – В: Българ-
ско училище „Васил Левски” − Кишинев. Шумен, 2002, с. 24-34.
1019 Tomuleţ V. Instituirea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia în anii 
‚20-‘40 ai secolului al XIX-lea. − Tyragetia. Vol. VIII [XXIII]. Chişinău, 2014, nr. 
2, p. 128-129.
1020 Грек И. Школа в болгарских…, с. 15-21.
1021 Пак там, с. 19-20.
1022 Булгар С. История города Комратa...., с. 76.

информира, се децата от това селище най-вероятно са се обуча-
вали в Копчакското училище. Привежда се документ, потвърж-
даващ, че през 1814 г. тук е бил правен опит  да се открие учи-
лище. А за обучение на децата е бил поканен псалта Танасий 
Секриеру1023. Авторският колектив на монографията по исто-
рия на с. Валя Пержей счита, че тук училище е било открито 
преди 1831 г. Към това твърдение води авторите цитираният от 
тях документ от 1836 г., където е отбелязано, че родителите на 
местните деца охотно ги изпращат да се учат1024. 

На свой ред молдовските изследователи Н. Червенков 
и И. Думиника определят, че в колонията Тараклия, такова 
училище започва да действа през 1839 г.1025 Определили име-
то на първия учител като измаилския еснаф Иван Синявски, 
авторите не посочват броя на учениците, учещи се при него. 
По-подробна информация срещаме за Чийшийското училище за 
грамотност. Н. Червенков предполага, че тук такова е започнало 
да действа към 1837 г. Изказаната теза, според неговото мнение, 
се потвърждава от документ, атестиращ учителя Синявски, къ-
дето се посочва, че в посочената година.последният е работил в 
Чийший1026. От друга страна, някои косвени данни дават основа-
ние И. Грек да предполага, че през 30-те г. на XIX в. в колонията 
Гюлмян, в един от молитвените домове, е ставало и обучение на 
българските деца на грамотност при това на гръцки език, тъй 
като учител там е бил свещеникът Г. Греков, владеещ само гръц-
ка грамотност1027. 

Ако заради оскъдицата на изворите изследователите изуча-
1023 Думиника И. Храм Успения Божией Матери..., с. 132.
1024 Малешкова А., Димов Д., Н. Куртев. Цит. съч., с. 17.
1025 Червенков Н., И. Думиника. Тараклии..., с. 184; Duminica I. Viaţa şcolară 
în colonia bulgară Taraclia, judeţul Akkerman (1839−1918). – В: Probleme ac-
tuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor (Ediţia a V-lea). Rezumatele 
comunicărilor. Chişinău, 2013, p. 49-50.
1026 Червенков Н. Петро-Павловская церковь села Чийшия (Городнее). Киши-
нев, 2013, с. 90; Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Город-
нее в Бессарабии. Гл. ред. Н. Станко. Одесса, 2003, с. 144.
1027 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое..., с. 86.
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ват сравнително скромно просветата от първите десетилетия на 
ХIX в., то следващият период намира широко отразяване, както 
в специални научни изследвания, така и в краеведчески трудо-
ве. Сравнително по-добре е изучен етапът около 1840−1841 г., 
когато в българските колонии се откриват училища към църк-
вите и се дава хронологическа датировка на първите учили-
ща от този тип. Така например за Вулкънещ С. Булгар при-
вежда датата 1 януари 1841 г.1028, а за Казаклия − 14 ноември 
1841 г.1029 И. Думиника изтъква две дати − 4 декември 1841 и 
11 март 1845 г., когато в Кирсово бива открито енориалното 
училище към Успенска църква1030, а след това в съавторство с 
Н. Червенков тараклийското местно енориално училище се да-
тира от него като създадено на 16 ноември 1841 г.1031 Авторският 
колектив на монографията за село Конгаз определя датата 20 
ноември 1841 г. за начало на съществуването в колонията „и на 
училище”1032. От своя страна Н. Червенков определя 12 януари 
1841 г. като дата за откриването на чийшийското енориално учи-
лище1033. А сведенията на А. Малешкова, на Д. Димов и Н. Кур-
тев говорят затова, че във Валя Пержей такова училище започва 
да действа през септември 1841 г.1034 Приблизително по същото 
време С. Булгар публикува архивен документ, потвърждаващ, 
че на 26 октомври 1841 г. е датата на откриване на учебно заве-
дение в Курчи1035. Що се касае до Гюлмян, според източниците 
на И. Грек, енориалното училище бива открито на 10 февруари 
1842 г.1036 В същия този ден, по данни на Д. Мисержи, бива от-
крито училище и в Делжилер. Редом с това авторът признава, че 
1028 Булгар С. Страницы истории города Вулканешты..., с. 358.
1029 Булгар С., Ф. Кылчик. История села Казаклия Kazayak 1812−2012. Киши-
нев, 2012, с. 117.
1030 Думиника И. Храм Успения..., с. 132.
1031 Червенков Н., Думиника И. Тараклии..., с. 185.
1032 Франгу Ф., Фуртунэ П., А. Фуртунэ. Конгаз. Кишинев, 2012, c. 250.
1033 Червенков Н. Петро-Павловская церковь..., c. 90; Чийшия: очерки исто-
рии..., c. 144.
1034 Малешкова А., Димов Д., Н. Куртев. Цит. съч., c. 37.
1035 Булгар С. Виноградовка (Курчи)…, c. 241.
1036 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое…, с. 86.

има и друг документ, където се отбелязва като година на откри-
ването 1848 г.1037 За съжаление изследователката не се опитва 
да обясни това „разминаване” в датировката по откриването на 
местното училище. В Кубей учебното заведение бива открито 
на 18 февруари 1842 г.1038 Според сведения на К. Поглубко и на 
И. Забунов в Твардица подобно училище бива открито година 
по-късно. Но по мнение на авторите съществуват и сведения, че 
обучение там се е водило още през 1841 г.1039 Същият К. Поглуб-
ко, опирайки се на свидетелства на местни най-възрастни хора, 
отбелязва, че в Задунаевка училище се открива в началото на 
40-те г. на XIX в.1040 По-късно в „История на градовете и села-
та от УССР” тази дата се уточнява, като се отбелязва изрично 
1842 г. В същото време авторите, подчинявайки се на съветската 
идеология, погрешно приписват това училище към разреда на 
„еднокласното народно училище”, тогава когато е известно, че 
през посочения период тук са се откривали енориални ланкас-
терски училища1041. От своя страна Г. Аствацатуров информира 
читателя, че макар решението за откриване на „селска школа” 
в Паркани да бива прието през 1842 г., учебните занятия започ-
ват значително по-късно, едва през 1844 г.1042 Също тогава, по 
мнение на Н. Червенков и С. Новаков, бива открито училището 
и в Кирютня (Кортен)1043. Наистина, по-късно, в съавторство с 
Н. Гургуров, С. Новаков върху основата на архивен документ, 
дава нова датировка, която маркира вече 8 декември 1840 г.1044 
Не дават точна датировка и съставителите на монографията за 
село Камчик – те се ограничават само с определението, че в ко-
лонията училището се открива през 1842 г.1045 Д. Поштаренку и 
1037 Мисержи Д. Цит. съч., с. 144.
1038 Шабашов А., Челак Е., В. Дыханов. Цит. съч., с. 16.
1039 Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 79.
1040 Поглубко К. Христо Ботев и Россия. Кишинев, 1976, с. 63.
1041 Дыхан М., Змиевский С., И. Чижевский. Задунаевка. – В: История горо-
дов и сел Украинской ССР. Одесская область. Киев, 1978, с. 204.
1042 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет …, с. 116.
1043 Новаков С., Н. Червенков. Прошлое и настоящее с. Кирютня. Кишинев, 1980, 78.
1044 Новаков С., Н. Гургуров. Страницы истории с. Кортен…, с. 67.
1045 Златова В., Златов И. Ф. Георгиев. Камчик (с. Заря Саратского района). 
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И. Демержи, опирайки се на данни от Статистическия комитет 
на Бесарабия, отбелязват, че в колонията Чок-Майдан учили-
щето бива открито на 8 април 1846 г.1046 По този начин се оп-
ровергава твърдението на псалта С. Великсаров, публикувано в 
комратския вестник „Единная Гагаузия” от 16 февруари 2012 г. 
затова, че „както и в болшинството енории в селото Чок-Майдан 
църковно-енориално школò не е имало”. Следва да отбележим, 
че при датировката на откриването на енориалните училища 
изследователите основно се обръщат към публикуваните преди 
време от И. Грек и Р. Радкова архивни документи-ведомости със 
списъка на всички колонии, където се отбелязва и състояние-
то на учебните заведения през 1824 г.1047 и 1846 г.1048 В същото 
време трябва да констатираме, че за съжаление мнозинството 
от изследователите на интерпретираната проблематика наричат 
училищата, откривани през този период, църковно-енориални, 
само затова, че те са действали към църквите. Във връзка с това 
И. Грек предлага за училищата от колониите да се използва тер-
мина „приходские ланкастерские школы”1049 (т.е. „енориални 
ланкастерски школà”). Това понятие се приема и от състави-
телите на труда за историята на развитието на училищата сред 
народите на СССР1050. Според тяхното мнение, терминът съот-
ветства на общото равнище на началните енориални училища. 
Друга грешка, която често не се взема под внимание от изследо-
вателите, е прилагането на термина „училище” към подобен вид 
школи, защото за съвременния читател в Молдова и Украйна, 
този термин има значението на учебно заведение с някакъв про-
фесионално-специализиран профил на образование. 

Заря, 2003, с. 110.
1046 Poştarencu D., I. Demerji. Istoria satului Başcalia. Chişinău, 2004, р. 132. 
1047 Радкова Р. Нови данни за просветно-църковното състояние на българските 
колонии в Новорусийския край и Бесарабия през първата половина на XIX в. − 
ИБИД. София, 1978. № 32, с. 101-135.
1048 Грек И. Школа в болгарских…, с. 84-93.
1049 Пак там, с. 23.
1050 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII в. 
– первая половина XIX в. Отв. ред. М. Ф. Шабаева. Москва, 1973, с. 460-461.

Независимо от това, ще отбележим, че наличните разработки 
представят началото на масовото откриване на енориални ланкас-
терски школà в колониите като резултат от посещението през ес-
ента на 1840 г. на министъра на държавните имоти П. Д. Киселев, 
който препоръчва откриването на школà във всички колонии на 
„отвъддунавските преселници”1051. В посочения контекст ще от-
бележим, че до 70-те г. на XX в е било прието да се смята, че учи-
лища (школа) в колониите на Българското въдворение масово са 
започнали да откриват едва след Кримската война 1853−1856 г. 
Затова и много изследователи, а в частност и краеведи, погреш-
но датират първите откривания на школи (училища), когато те 
в действителност възобновяват своята работа. Един от първите, 
който повдига въпроса за по-ранната датировка на откриванията 
на училища става К. Поглубко. Той анализира официални доку-
менти, издавани в този период, и установява, че първите учи-
лища започват да се откриват в началото на 40-те г. на XIX в. 
След това тази идея бива доразвита от М. Дихан, Н. Червенков 
и широко представена от И. Грек. 

Въпросът за съдържанието на училищата е подробно пред-
ставен от И. Грек. Авторът утвърждава тезата, че от 1848 г. сел-
ските общности започват да привеждат на учителя заплата не по-
малка от 120 рубли на година. В действителност върху примера с 
колония Гюлмен се установява, че се е заплащала по-малка сума 
− 55 рубли и 72 сребърни копейки1052. На свой ред М. Карамиля и 
С. Орган за Чишмикиойското училище привеждат обобщаващи 
цифри, вариращи между 50 и 100 рубли1053. По-точен е Г. Аства-
цатуров, отбелязвайки, че през 1844 г. учителят по Закон Божи 
от енориалното училище на колония Паркани е получавал 140 
рубли годишно1054.
1051 Булгар С. Виноградовка…, с. 244-245; Грек И. Школа в болгарских…, с. 
22; Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 19; Червенков Н. Петро-Павлов-
ская церковь..., с. 90; Червенков Н., И. Думиника. Тараклии..., с. 184-185; 
Poştarencu D., I. Demerji. Цит. съч., р. 65.
1052 Грек И. Гюлмян−Дюльмен−Яровое..., с. 92.
1053 Карамиля, М., С. Орган. Чишмикёй. Материалы по истории села (1809−2009 
гг.). Кишинев, 2009, c. 407.
1054 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет..., c. 116.
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Отделно внимание изследователите отделят на предисто-
рията на Болградската гимназия, т.е. на периода до нейното 
официално откриване през 1858 г. Ще отбележим, че през цар-
ския период изследването на тази проблематика се обуславя от 
потребността да се докаже, че именно през царизма възниква 
идеята за откриване на Болградската гимназия, а Румъния само 
пожънала плодовете от този проект. Не случайно К. И. Мислав-
ский, в историческия си очерк за гимназията, издига идея зато-
ва, че въпросът за откриването в Болград на средно учебно за-
ведение е бил поставен още преди Кримската война, т.е. в нача-
лото на 50-те г. на XIX в.1055 Този тезис намира поддръжка през 
съветско време, но сега се издига на първо място желанието на 
жителите на града и околните села за откриване на гимназия1056. 
Предложената хронология се поддържа от българските изсле-
дователи Б. Дякович и К. Иванов. А Й. Титоров и Д. Дончев 
подчертават, че идеята за откриване на Болградската гимназия 
е принадлежала на българина от гр. Лясковец Иван Ст. Иванов. 
Титоров съобщава и годината, когато била официално обявена 
тази идея – 1854 г.1057 Позовавайки се на публикуваните спо-
мени на И. Иванов, Д. Дончев твърди, че в Министерството на 
държавните имоти бил изготвен и съответстващ проект. Като 
се изхожда от това, заключава авторът, причините за открива-
нето на Болградското централно училище се крият „в грижи-
те на известни българи от Русия и на самото руско правител-
ство да се противодейства на католическата и протестантската 
пропаганди в самата България и да се укрепи там влиянието на 
Русия”1058, тогава, когато К. Иванов вижда причината за откри-
ването в „предоставянето на българско национално възпитание 
и образование както на българите от Бесарабия, така и на техни-
те сънародници, живеещи в други места”1059. И едните и други-
1055 Мыславский К. Исторический очерк гимназии…, с. 12.
1056 Дыхан М., Фаин Г., Н. Чижевский. Болград..., с. 352.
1057 Титоров Й. Българите в Бесарабия…, с. 143.
1058 Дончев Д. Болградската гимназия през 1858−1878 г. – ИПИБАН. София, 
1965, кн. XIX, c. 205-206.
1059 Иванов К. Болградската гимназия. − УПр. Год. XXXIV. София, 1935, кн. 3, 
с. 317.

те се единни в мнението, че на откриването на такова училище 
е попречила започналата през 1854 г. Кримска война. На свой 
ред в българската историография П. Атанасов, съгласявайки се 
с идеята и проекта за откриване на гимназията до началото на 
Кримската война, твърди, че в действителност този план се е 
родил не сред руските управляващи среди, а сред българските 
първенци и интелигенцията1060. По-късно българският историк 
Р. Радкова посвещава на този въпрос отделна статия1061. Автор-
ката публикува редица Санкт-Петербургски архивни докумен-
ти, на основата на които прави извод затова, че идеята за откри-
ването на това учебно заведение е битувала още през 40-те г. на 
XIX в., но бюрократизмът на царските чиновници и започналата 
Кримска война са попречили за осъществяването в живота на 
предвиждания план. Това мнение се поддържа от такива изсле-
дователи като Ст. Дойнов1062 и Е. Челак1063. На свой ред И. Грек, 
позовавайки се на документите, публикувани от Румяна Радко-
ва, отбелязва, че най-напред идеята за откриване на Болград-
ското централно училище се е намирала в планове и проекти 
още от средата на 30-те г., а през 40-те г. на XIX в. въпросът е 
бил повдигнат повторно1064. Този изследовател, в съавторство с 
Е. Челак1065, първи назовава причините, които са тласнали бъл-
1060 Атанасов П. Болградската гимназия. – УПр. Год. XXXIX. София, 1940, кн. 
1, c. 223.
1061 Радкова Р. Към предисторията на Болградската гимназия. − Векове. София, 
1978, № 3, с. 41-45.
1062 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова..., с. 306.
1063 Челак Е. Училищното дело и културно – просветният живот на 
българските переселенци в Бессарабия (1856−1878). София, 1999, с. 16.
1064 Грек И. Школа в болгарских…, с. 42-43.
1065 Екатерина Ивановна Челак. Родена е на 12 август 1967 г. в с. Твърдица, 
Чадър-Лунгски район, Република Молдова. През 1985 г. постъпва на историче-
ския факултет в Кишиневския държавен университет, който завършва с отличен 
успех през 1990 г. През 1992−1995 г. е аспирантка в секцията „История на бъл-
гарския народ през XV−XIX вв.” в Института по история към БАН. Темата на 
дисертацията е „Училищно дело и културен живот на българските преселници 
в Бесарабия през 1856−1878 г.”. 

Трудовата биография: през 1990 г. след завършването на университета е 
разпределена като старши лаборант в секция „Българоведение”, отдел „Архео-
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гарите към идеята да открият своя гимназия. По тяхно мнение, 
това е свързано „с потребностите на българското национално-
освободително движение в подготовката на националната инте-
лигенция за бъдещата свободна и независима България”1066. 

Ние, от наша страна, вземайки под внимание спомените 
на попечителя И. С. Иванов, си позволяваме да се съгласим с 
мнението, че план-проектът за откриване на Болградската гим-
назия принадлежи имено на Иванов. Действително, както по-
твърждава авторът, администрацията на попечителния комитет 
в лицето на барон Местмахер (председател на попечителния ко-
митет за чуждестранни преселници в Южния край на Русия) 
„симпатизирало на българските колонисти и изразявало жела-
нието за разпространяване на грамотност между българските 
колонисти”1067. По тази причина, като чиновник на този комитет, 
именно Иванов е бил длъжен да проследи състоянието на бълга-
рите в образователната сфера. И по-нататък в неговите спомени 
ние намираме следното „В моите отчети за направените от мен 
ревизии, аз изразих мнение за необходимостта, да се откриват 
училища (курсив мой – И.Д.) във всички колонии, а в Болград, 
такова училище да е централно”1068. По сведения на Иванов, 
неговото предложение намерило поддръжката на Местмахери. 
Той предложил този проект на Министерство за държавно иму-

логия, етнография и изкуствознание” към Академията на науките на МССР; на 
13 август 1990 г. е приета на работа; през 1991 г. става младши научен сътруд-
ник в Секцията. След защитата се връща в Академията на науките на Молдова, 
където успешно продължава да работи върху проблемите на историята и кул-
турата на българските преселници. Същевременно работи като преподавател в 
Комратския държавен университет, където преподава редица исторически дис-
циплини. На 31 декември 2004 г. напуска Академията по семейни обстоятел-
ства. Автор е на 1 монография и на над 50 статии (Думиника И. Сътрудниците 
на групата с. 77-78). 
1066 Грек И., Е. Челак. Болградската гимназия: история на създаването, дей-
ност, проблеми на възстановяването. – В: Болградската гимназия. Сборник по 
случай 135 години от основаването й. София, 1993, с. 63.
1067 Иванов И. С. Сборник статей о некоторых выдающихся событиях в совре-
менной жизни болгар. Кишинев, 1896, с. 3.
1068 Пак там, с. 13-14.

щество за учредяване на централното училище. Проектът не е 
бил реализиран, защото част от Бесарабия е влязла в състава на 
Молдовското княжество. Но И. Иванов е предал (!) своя план на 
болградските първенци, които по-късно на негова основа през 
1858 г. откриват Болградското централно училище.

В историографията намира отражение и въпросът за опитите 
да се откриват и професионални училища в колониите. Особен 
интерес предизвиква и проблемът относно съществуването на 
Болградското землемерно училище. Най-напред хипотезата за 
неговото съществуване изказва А. Скалковски, който отбеляз-
ва, че то било открито през 1842 г.1069 Това мнение се подддър-
жа от А. Клаус, И. Иванов, Б. Дякович, К. Иванов, Г. Занетов 
и К. Мыславский1070, като последният наистина признава, че 
документи за съществуването на споменатото училище няма. 
Тяхното отсъствие той оправдава с пренасянето на архивите 
след 1856 г. в Комрат. Авторският колектив на „Очерки исто-
рии школ и педагогической мысли” („Очерци по история на учи-
лищата и на педагогическата мисъл”) отива още по-далече, от-
белязвайки, че такова училище тук бива открито по-късно, през 
1848 г. и че то подготвяло не само бъдещи землемери, архитекти 
и писари, но и учители за колонистките училища1071. Български-
ят изследовател П. Атанасов счита, че не буди съмнение фактът 
за съществуването на това училище, „но то не просъществувало 
дълго, тъй като даже най-видни бесарабци не могат да посочат 
мястото, където то се е разполагало”1072. Румънският историк 
Т. Холбан освен това говори за наличието в Болград на две 
професионални учебни заведения – „начално селскостопанско 
училище за момчета и професионално училище за момичета”. 
За съжаление и той не се спира върху тяхното подробно опи-

1069 Скальковский А. Болгарские колонии…, c. 122.
1070 Дякович Б. 50-годишнина на една забравена българска гимназия. – УПр. 
Год. XIII. София, 1908, кн. 10, с. 949; Клаус А. Цит. съч., с. 338; Иванов И. С. 
Сборник статей …, с. 317; Занетов Г. Цит. съч., c. 884-885; Мыславский К. 
Цит. съч., с. 11.
1071 Очерки истории школы и педагогической…, с. 451.
1072 Атанасов П. Болградската гимназия..., с. 222.
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сание, констатирайки само, че те са действали през 1847 г.1073 
От своя страна И. Грек, като се позовава на архивни източници 
опровергава гореизложените твърдения, отбелязвайки, че тако-
ва училище не е имало, а е имало „специално отделение при 
Болградското енориално ланкастерско училище”, просъществу-
вало до есента на 1846 г. Там колонистките деца можели да се 
обучават за селски землемери и архитекти. По-късно това ут-
върждение се поддържа от Ст. Дойнов, тъй като по негово мне-
ние „отсъстват каквито и да било сведения за съществуването 
на ръководство и програми за обучение на децата”1074. 

На учителите също бива посветено „отделно внимание”. 
Комплексно изследва този въпрос в отделна глава на своята 
книга за училищата в българските колонии И. Грек1075. Той оп-
ределя социалния състав на преподавателите, уточнявайки, че 
към 1846 г. най-много учители произхождали от колонисткото и 
еснафското съсловия, след което следвали свещениците и запас-
ните офицери. Отново по негово мнение, общото професионал-
но ниво на тези учители било достатъчно ниско, което се и явя-
вало една от най-важните проблеми на обучението1076. В някои 
трудове отделно се засяга ролята на свещенослужителите при 
обучението на децата в рамките на енориалните ланкастерски 
училища. Така С. Новаков и Н. Гургуров оценяват положително 
ролята на свещеника от колония Кортен (Кирютня) Коста Илиев 
при откриването и преподаването на Закон Божи за колонист-
ките деца1077. На свой ред и И. Грек отразява педагогическата 
дейност в Болград на братя Стефан и Димитър Панайотови, кои-
то изкусно прилагали метода на взаимното обучение. В същото 
русло е показана и дейността на учителя Георгия Арабаджи в 
Казаяклия1078. Преподавателската работа в енориалното училище 
1073 Holban T. Din viaţa bulgarilor..., p. 533-534.
1074 Грек И. Школа в болгарских…, с. 40-41; Дойнов С. Българите в Украйна и 
Молдова..., с. 305-306.
1075 Грек И. Школа в болгарских…, с. 50-59.
1076 Пак там, с. 62-63.
1077 Новаков С., Н. Гургуров. Очерки истории кортенских храмов в Молдове и 
Болгарии. Кишинэу, 2005, с. 38-39.
1078 Грек И. Школа в болгарских…, с. 52-55.

на колонията Тараклия на свещеника Петър Беров е описана в 
труда на Н. Червенков и И. Думиника1079, а работата в сферата 
на образованието на клирика Петър Димитриев отразява Н. Чер-
венков1080, на Василий Маноилов в Кирсово – И. Думиника1081, 
тогава, когато ролята на свещеника Яков Делов във възпитанието 
на парканските ученици показва Г. Аствацатуров1082. В историог-
рафията достатъчно обемиста информация се среща за свеще-
ника и учителя от колония Чадър-Лунга Захарий Чакир. Следва 
обаче да констатираме, че основно съвременните изследо-
ватели, засягайки неговата педагогическа дейност, черпят 
информация от „Биографическия очерк” на неговия правнук 
Дмитрий Чакир1083. Подобна информация намираме в трудо-
вете на И. Грек1084, на С. Булгар1085 и Е. Квилинкова1086. 

За общия брой учебни заведения в колониите на Българско-
то въдворение, в историографията съществуват и някои разми-
навания. Изследователите М. Карамиля и С. Орган определят, 
че през 1841 г. енориални училища били учредени в 21 коло-
нии1087. Относно 1844 г. ще забележим, че И. Михневич отбе-
лязва наличието на 77 училища в българските колонии, от които 
в Измаилски колонистки окръг са се намирали 16, в Горнобу-
джакски – 20, в Долнобуджакски – 23 и Кагуло-Прутски – 18 
учебни заведения1088. По-късно тази теза поддържа и молдов-
ският изследовател Д. Поштаренку1089. На свой ред Т. Крачун, 
1079 Червенков Н., И. Думиника.Тараклии..., с. 162-164, 190.
1080 Червенков Н. Петро-Павловская церковь..., с. 55-57.
1081 Думиника И. Храм Успения..., с. 65.
1082 Аствацатуров Г. Болгары – 200 лет…, с. 116-117.
1083 Чакир Д. Биографический очерк рода и фамилии Чакир. – В: Страницы 
истории и литературы гагаузов XIX – начала XX вв. Кишинев, 2005, с. 35-37.
1084 Грек И. Школа в болгарских…, с. 50.
1085 Булгар С. Гагаузские судьбы. Деятели культуры и науки: 200 лет истории. 
Кишинев, 2003, с. 15, 18
1086 Квилинкова Е. Православие – стержень..., с. 75, 136.
1087 Карамиля, М., С. Орган. Цит. съч., с. 405.
1088 Михневич И. Исторический взгляд на учебные заведения 
Новороссийского края и Бессарабии. Одесса, 1843, с. 19.
1089 Poştarencu D., I. Demerji. Цит. съч., 65.
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без да привежда точна цифра, утвърждава, че „към началото на 
1844 г. почти във всички населени пунктове е имало църковни 
училища”1090. К. Поглубко и И. Забунов посочват 90 училища, 
действащи в българските колонии към 1844 г.1091 От своя стра-
на И. Грек, опирайки се на архивни източници, определя, че 
към 1846 г. в колониите на Българското въдворение „са били 
открити 87 училища, абсолютното болшинство от които били 
ланкастерски”1092. По данни на А. Скалковски през 1847 г. тук е 
имало 90 учебни заведения, които се посещавали от 3 166 деца 
от мъжки пол и от 20 – от женски1093. Тези цифри по-късно ще 
бъдат повторени от Д. Минчев и Вл. Дякович1094. По сведения 
на българския историк К. Калчев, към 1847 г. в българските ко-
лонии са били построени 85 училища1095. Както се вижда, в ис-
ториографията съществува разминаване относно количеството 
на училищата в колониите на Болгарское водворение за периода 
1841−1847 г. Най-вероятно това трябва да се обясни с факта, че 
именно посоченият период се характеризира с интензивен про-
цес по откриването на енорийски ланкастерски училища. Пора-
ди различни причини, като например недостиг на педагогиче-
ски кадри, недостатъчна материално-техническа осигуреност и 
слаба посещаемост на децата, някои от училищата се закривани.

Въпросът за разпространението в колониите на литература 
на черковнославянски и български език засяга П. Атанасов, от-
белязващ, „че за начало на този процес следва да смятаме пери-
ода след 1840 г., когато в Южна Бесарабия започва да разпрос-
транява книги на български език йеромонахът Натанаил”1096. По 
мнение на И. Грек, чрез разпространението на книги българ-
ската интелигенция се стреми да донесе до изселниците идеи-
те на Новобългарското образование, да повдигне националното 
1090 Крачун Т. Очерки по истории развития школ и педагогической мысли в 
Молдавии. Кишинев, 1969, с. 67.
1091 Поглубко К., И. Забунов. Цит. съч., с. 19.
1092 Грек И. Школа в болгарских…, с. 23-24.
1093 Скальковский А. Болгарские колонии…, с. 121.
1094 Дякович В. Българска Бесарабия.., с. 95; Mincev D. Bulgarii din Bsarabia…, p. 35.
1095 Калчев К. Българската етническа общност…, с. 64.
1096 Атанасов П. Болградската гимназия..., с. 212-213.

духовно развитие  и патриотичното възпитание до нивото, съ-
ществуващо в България. Именно това, според мнението на ав-
тора, станало и основна причина за факта, че по-късно царското 
правителство ще ограничава появата в колониите на учители 
с чуждо поданство1097 . На свой ред Н. Червенков концентрира 
своето внимание върху издателската дейност на българските 
представители, когато през първата половина на XIX в. в Киши-
нев са издадени две книги на български език – „Инструкция за 
задълженията на селските учреждения” (1821) и комедията на 
Д. И. Брайкович „Дворянските избори” (1843)1098. В това време 
и Е. Челак говори за съществуването на документи, удостове-
ряващи, че през 1823 в колониите се е разпространявал българ-
ски превод на Евангелието, направен от Теодосий Бистрички1099. 
Пак тогава, И. Думиника представя и нови данни за ръкописни 
преписи на „Царственника на Паисий Хилендарски”, направени 
през 1841 г. от свещеника и законоучителя в колония Кирсово 
Стефан Маноилов1100 . Молдовските българисти Н. Червенков и 
И. Думиника посвещават специална статия, осветляваща ролята 
на българския език сред бесарабските българи през този хро-
нологически период, който според тях най-силно се проявява в 
отпечатаната литература1101. 

В историографията се засяга и темата за русификацията на 
училищата в българските колонии. Рязко негативна позиция 
по този въпрос заема П. Атанасов, смятащ, че назначаването в 
училищата на учители от небългарски произход, преследването 
на йеромонах Натанаил заради разпространението на книги на 
български език е само част от провежданата политика на цари-
зма по изкореняването на българския език1102. Н. Державин се 
1097 Грек И. Школа в болгарских…, с. 61.
1098 Червенков Н. Просветната дейност..., с. 27; Червенков Н., И. Думиника. 
Родният език сред бесарабските българи до 1878 г. – В: Ние в науката и науката 
в нас. Велико Търново, 2013, с. 239.
1099 Челак Е. Училищното дело…, с. 36.
1100 Думиника И. Храм Успения Божией Матери..., с. 65.
1101 Червенков Н., И. Думиника. Родният език сред бесарабските българи..., с. 
237-251.
1102 Атанасов П. Болградската гимназия..., с. 212-213.
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изказва против асимилаторската русификация на българското 
население в Русия, което е имало българско национално съзна-
ние и е било „винаги предано на Русия”, поради което полити-
ката на русификацията не само не била полезна, а и вредна. В 
този смисъл Н. Державин отбелязва следното: „Всички духовни 
интереси на народа са запечатани с двойния печат на админи-
стративния надзор и всяко най-малко проявление на духовна 
самодейност се преследва тук и като такова по същество и като 
българско в частност. В края на краищата на почвата на такова 
отношение към народността се създава непоносима, от нищо 
неоправдана, никому ненужна атмосфера на взаимно недове-
рие…”1103. В същото време одеският изследовател О. Дьомин 
разкрива русификаторската политика по отношение на бесараб-
ските българи от гледна точка на археологията. Той я разделя 
на няколко слоя: горен – това са висшите ешелони на властта, 
които инициират основните правителствени укази и постано-
вления. След това следва първият среден слой – това са органи-
те на властта по места, вторият среден слой са училищата, пред-
ставляващи сами по себе си основен инструмент на правител-
ствената политика. И накрая най-низшия слой на изучаваното 
явление представлява българското население на Южна Русия. 
Авторът привежда конкретни примери за всеки от слоевете на 
русификаторската политика. Така например, отказът на молбата 
на училищното настоятелство в Болград, създадено през 1851 г., 
да се разреши откриването на българско училище, се явява по 
негово мнение пример за „проявление характера на русифика-
торската политика в сферата на образованието”1104. Показана е 
и политика на местните власти (първият среден слой), вървяща 
в разрез с политиката на висшите органи на властта (горният 
слой). Така, ако министърът П. Д. Киселев е инициирал откри-
ване в колониите на училища, то управляващият преселниците 
Арендаренко – затваря тези учебни заведения. О. Дьомин за-
1103 Державин Н. С. Болгарскiя колонiи…, с. 41-42, 52-53.
1104 Дёмин О. Русификация в сфере образования болгарского населения Север-
ного Причерномория в XIX веке: Археология политики. − БСП. Том IX. Одеса, 
2006, с. 149.

ключава, че със закриването на училищата царизмът преследва 
целта да има подчинено население. От своя страна И. Грек в 
книгата си за „Училищата в българските и гагаузките селища”, 
смята, че курсът на обучаване на колонистите на руски език е 
„бил обективно обусловен”1105. Той обяснява своята позиция 
с отсъствието на началния етап във формирането на собствен 
литературен език при българите и на писменост при гагаузите, 
което обуславяло липсата на литература и на учители. В същото 
време е имало необходимост от общуване, както с колонист-
кото ръководство, така и с неруското население. Според него 
русификаторските тенденции в образователната политика на 
царизма се виждат след като през май 1823 г. длъжността на 
Бесарабски и Новорусийски генерал-губернатор се заема от 
М. С. Воронцов1106.

Един от проблемите, който за съжаление не намира своето 
по-широко разглеждане, е въпросът за отношението на коло-
нистите към образованието. Това се дължи на обстоятелството, 
че съществува една традиция от съветско време да се скрива 
обективната ситуация в образованието, като се намаляват дос-
тиженията и се преувеличава желанието на колонистите да да-
ват децата си на училище. Във връзка с това, срещаме такива 
редове като: „Мнозинството от неграмотните селяни жадно се 
стремяли към знанията”1107. В действителност е известно, че в 
началния период родителите с нежелание са изпращали децата 
при учител, тъй като смятали, че там те напразно си губят вре-
мето, когато техният труд би могъл да се използва по-рационал-
но за полска работа. Именно с нежеланието да се дават децата 
за обучение са свързани и някои проблеми на първите училища 
в българските колонии. Друга немаловажна причина, затрудня-
ваща образователния процес, е слабото разбиране от страна на 
отвъддунавските преселници на руски език, което обуславя и 
значителните трудности в обучението. 
1105 Грек И. Школа в болгарских…, с. 17.
1106 Пак там.
1107 Бачинский А., Дыхан М., В. Цевух. Кубей. – В: История городов и сел 
Украинской ССР. Одесская область. Киев, 1978, с. 382.



286 287 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

Въпрос, изискващ внимателно отношение, както от изследо-
вателите, така и от краеведите, по наше мнение, е определянето на 
вида на откриващите се и действащите училища през този период. 
Както се вижда, много изследователи погрешно назовават енориал-
ните ланкастерски училища, откривани след 1840 г., „еднокласни 
народни училища”, „селски училища” и пр. Такава терминологич-
на бъркотия води до това, че съвременният читател често адаптира 
термините към днешно време и може погрешно да определи вида 
училище. За отстраняването на тези недостатъци намираме за нуж-
но, при изясняването на тази тематика да се спираме по-подробно 
на местата на откриването, на предметите, които се изучават, на 
преподавателския състав в тези учебни заведения.

Говорейки за образованието на българския народ, трябва да 
отбележим, че се налага да се отдели специално внимание на 
въпроса за връзките на известния руски славист Юри Венелин 
(Георги Гуца, 1802–1839) с бесарабските българи през периода 
1823–1825 г. и 1831 г. Тази тема представлява особен интерес, 
тъй като именно тук ученият определя интереса си към изуча-
ване историята на българския народ. Неговата книга „Древние 
и нынешние болгары в политическом, народописном, историче-
ском и религиозном их отношении к россиянам. Историко-кри-
тические изыскания”. (Т. I. Москва, 1829) се явява резултат от 
многогодишните общувания с представителите на българските 
общности в Бесарабия. Трябва да отбележим,че тази тема поч-
ти не е изследвана, тъй като историците и литераторите обръ-
щат внимание основно на анализа на творческото наследство на 
Юри Венелин, поради което важна част от неговата биография 
се упоменава скромно и фрагментарно1108.

За първи път кишиневският период от живота на Ю. Вене-
лин е отбелязан от неговия първи биограф П. Безсонов1109. Той 

1108 По въпроса за българската историография, която отразявала дейността на 
Ю. Венелин вж. статията на Велева М. Юрий Иванович Венелин в българската 
историография. – ИБИД. София, 1984, кн. XXXVI, c. 171-191.
1109 Безсонов П. Предисловие. – Във: Венелин Ю. Древние и нынешние болгары 
в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к 
россиянам. Историко-критические изыскания. Москва, 1856, с. V-XLIV.

категорично потвърждава, че в резултат на общуването му с 
местните българи в Кишинев, постепено „се е готвило и се е 
определило бъдещо велико дело”1110. Интерес представляват не-
говите данни затова, че Ю. Венелин е събирал статистически 
сведения за бесарабските българи, търсил е български песни и 
ръкописни книги. За съжаление Николай Палаузов в своето опи-
сание за живота на Венелин не разглежда подробно връзките му 
с колонистите, единствено отбелязва  кишиневския период от 
живота му, споменавайки – „Две години Венелин продължава-
ше неуморно да се занимава с историята и да събира материали 
за своите исторически изследвания”1111. Тамара Байцура също 
обръща внимание на отношенията на кишиневските българи с 
Ю. Венелин. Във връзка с това, тя стига до констатaцията, че 
литературните и археографските материали, получени от учени 
в Кишинев, стават основа за написване на българската история, 
а връзките му с кишиневските българи възбуждат у него инте-
рес за изучаване на България1112. За важността на „Кишиневския 
период” в творчеството на Венелин, справедливо е отбелязал 
през 1929 г. проф. Михаил Попруженко „Двегодишното му пре-
бивание там трябва да бъде изтъкнато като един много важен 
период в неговия живот, важен за разрешението и оформяването 
на научните му интереси в областа на българската история”1113. 
М. Попруженко е уверен, че благодарение на това, че Ю. Ве-
нелин е преподавал в местната семинария, той е получил въз-
можността да влезе в пряка връзка с българските колонисти, 
голяма част от които са били негови ученици в семинарията. 
Тук той продължава: „Наблюдавайки живота на тези бесарабски 
българи, напуснали роден край от турски зверства, Венелин в 
скоро време се преизпълва с любов и съчувствие към нещастния 
българския народ. С тъга в душата слуша той разказите на бъл-
гарите за положението им и постоянно заедно с тях се пренася 
1110 Пак там, с. VI.
1111 Палаузов Н. Х. Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина. Одесса, 
1851, с. 12.
1112 Байцура Т. Юрiй Iванович Венелiн. Братислава, 1968, с. 63-64.
1113 Попруженко М. Юрий Иванович Венелин – БИБ. Т. II. София, 1929, с. 161.
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мислено в онова време, когато България е била още независимо, 
свободно и силно царство”1114.

Българският историк и литератор Боян Пенев, с цялата си 
отговорност, потвърждава, че двугодишният престой на Вене-
лин в Кишинев, „е имал твърде голямо значение за плановете му 
за историческите изследвания”1115. Академик Емил Георгиев на-
рича щастие това, че Венелин е попаднал в Кишинев, тъй като 
там той се е запознал с българи и „открива, че те не са татари, 
както тогава обикновено се смятало, а славяни и решава да опо-
вести на света своето откритие”1116. М. В. Никулина правилно 
потвърждава, че кишиневският период има голямо значение за 
по-нататъшната творческа дейност на Венелин, тъй като там 
„той по-близко се е запознал с българи, заинтересувал се от ис-
торията, народните песни и езика”1117. По мнение на руската из-
следователка, след това той пак продължил да поддържа връзки 
с кишиневци, а един от местните българи той взел със себе си 
при пътувания като преводач. В редица статии Г. Венедиктов1118 
подчертава, че именно в Кишинев, където са живеели много 
българи-преселници, руският учен е започнал да се интересува 
от българския език и даже започнал да го изучава. Той смята, 
че при пътуванията си в България Венелин знаел този език сла-
бо, независимо, че като славянин той леко го усвоявал1119. Като 
1114 Попруженко М. Русия и Българското Възраждане. – БИБ. Том III. София, 
1928, с. 135. 
1115 Пенев Б. История на новобългарска литература: Българската литература 
през първата половина на XIX век. Т. 3. София, 1933, с. 583-639.
1116 Георгиев Е. Люлка на старата и новата българска писменост. София, 1980, c. 271.
1117 Никулина М. В. Путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию и его место в 
начальной истории болгаристики в России. – В: Ю. И. Венелин в Болгарском 
возраждении. Москва, 1988, с. 123.
1118 Венедиктов Г. К. Първа страница в историята на изучаването на българския 
език от руски учени. – В: Българското Възраждане и Русия. София, 1981, с. 
2012-235; Същият. Ю.И. Венелин о болгарском языке. – В: Ю. И. Венелин в 
Болгарском возраждении. Москва, 1988, с. 52-83.
1119 Г-н Венедиктов не е съгласен с по-рано изразено становище на И. В. Ягич, 
който в книгата си „История на славянската филология” (Санкт Петербург, 
1910) твърди, че по време на престоя си в Кишинев Венелин така и не е научил 
съвременния български език.

доказателство авторът цитира спомените на Венелин, където 
той признава, че по пътя за България, в Одеса през 1830 г. той 
трудно общувал със созополските преселници1120. Г. Венедик-
тов не изключва това, че в Кишинев у руския славист възник-
ва идеята за написване на очерк по граматика на българския 
език1121. Представлява интерес неговото предположение, че в 
административния център на Бесарабия Венелин е могъл да се 
запознае с „Рибен буквар” на П. Берон и даже с българския ва-
риант на „Инструкцията на селските прикази” на И. Инзов. За 
съжаление предположението на руският изследовател фактоло-
гически не се подкрепя.

И. Грек в статията си „Ю. И. Венелин и бесарабските 
българи”1122 е изследвал характера и условията за развитие на 
връзките между учения и емигрантите. Интересни са сведени-
ята затова, че подробна информация за църковното състояние 
(отношения между българската и гръцката църква) в България, 
преди всичко, Венелин е получил като е общувал с представи-
тели на българското духовенство в Кишинев. Той, както посоч-
ва И. Грек, заел негативна позиция към гръцките фанариоти и 
духовенството, които са установили, така нареченото второ иго 
(като първо иго се има предвид османското политическо иго над 
българите – И.Д.). Авторът е направил извода, че именно в Ки-
шинев Венелин стига до убеждението, че българите са длъжни 
да имат национално духовенство, епархия, църковна служба, за 
да се води богослужение на български език1123. 

Проф. М. Попруженко е един от първите, които обръщат 
внимание на връзките на Ю. Венелин с попечителя на българ-
ските преселници И. Н. Инзов. Според него, именно от попе-
чителя руският славист е получил „най-обширни” сведения за 
положението на българите. Той подчертава, че чрез разказите 
на Инзов за страданието на българите, Венелин „почувствал не-
1120 Венедиктов Г. К. Ю. И. Венелин…, с. 56.
1121 Пак там, с. 57.
1122 Грек И. Ф. Ю. И. Венелин и бесарабските българи. – В: България в сърцето 
ми. София, 1996, с. 93-115.
1123 Пак там, с. 102.



290 291 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

удържима любов” към този народ и „от това време датират и 
интересите му към миналото на българите”1124. Михаил Хазин 
също мисли в тази посока: „Няма съмнение, че интересите на 
Инзов към българите, неговата отечествена (бащинска – И.Д.) 
доброта към българските преселници се явяват за младия Вене-
лин голям пример, могъщ стимул да не жали сили, да продължи 
делото, започнато от попечителя”1125. Димитър Райков е уверен, 
че точно Инзов е разказал на слависта за тежката съдба на бъл-
гарите: „той го запознава и го въвежда в средата на българските 
колонии в Кишинев и Бесарабия”1126. Българският изследовател 
обръща внимание на читателя, че в Бесарабия Венелин отна-
чало се среща с кишиневските българи, а след това се стига до 
общуване с преселниците, заселили се в колониите на Буджа-
ка. Макар че в книгата не  се говори подробно за връзките с 
преселниците, Райков, с цел да докаже влиянието бесарабските 
българи върху възглeдите на руския учен, е снабдил своя труд с 
редки фотографии, показващи ежедневния живот на заддунав-
ските преселници в Бесарабия.

В историографията представлява интерес и така нареченият 
план-проект, предложен от Венелин в негово писмо, адресирано 
до генерал Инзов. Ученият  възнамерявал да направи Болград, в 
пълния смисъл на думата, културен и просветен център на бъл-
гарите в Бесарабия. П. Безсонов първи публикува част от този 
ценен източник в писмо, датирано от 1832 г.1127 М. Хазин пуб-
ликува пълна версия на източника и дава точната за неговото 
написване дата, която се свежда към 1 април 1830 г.1128 Благо-
дарение на това в историографията става известно, че Венелин 
е бил автор на идеята да се създаде в Болград така наречената 
„наблюдателна точка” за българите. За тази цел се предвижда-
ло да се състави орган при Попечителния комитет, който да на-
блюдава „за хода на българското образование, за развитието на 
1124 Попруженко М. Юрий Иванович Венелин – БИБ. Т. II. София, 1929, с. 161. 
1125 Хазин М. Цит. съч, с. 91.
1126 Райков Д. Юрий Венелин…, с. 8.
1127 Безсонов П. Цит. съч., с. XXXIII.
1128 Хазин М. Цит. съч, с. 99.

езика, словесността, за събиране на паметници, организиране 
на народен български музей, за съдействието на руски учени”. 

За тесните връзки с Инзов говори и М. В. Никулина. Ци-
тирайки горепосоченото писмо на Венелин, тя потвърждава, че 
българистът настойчиво е препоръчал на попечителя да започне 
да проучва този народ1129. Тези мисли потвърждават и публику-
ваните му по-късно писма към възрожденците Васил Априлов 
и Николай Палаузов. Цветана Унджиева, Боню Ангелов, Екате-
рина Потапенко отразяват техните усилия чрез своите сънарод-
ници, в лицето на Неофит Рилски, Райно Попович и Захарий 
Круша, да съдействат на Венелин при събирането на стари ръ-
кописи, монети, народни песни, исторически материали1130. За 
съжаление, план-проектът на Ю. Венелин не намерил подръжка 
от чиновническите среди и така той останал на хартия. Можем 
само да предположим какъв неоценим принос за съвременните 
българисти би могъл да има предложения от Венелин изследо-
вателски орган при Попечителния комитет.

Все пак гореизложеният дотук материал показва, че темата 
за развитието на образованието в колониите на Българското въ-
дворение си остава актуална. Това обуславя и появата на редица 
фундаментални изследвания по посочената тематика. Смятаме 
за необходимо да отбележим, че изследователите са длъжни все 
повече да прибягват до архивните извори, които отразяват пе-
дагогическия състав на учебните заведения в колониите на пре-
селниците Така в Националния архив на Република Молдова та-
кива документи се намират във фонд № 208 − Кишиневската ду-
ховна консистория. От «Клировите ведомости», съставляващи 
този фонд, изследователят може да добие информация относно 
свещениците, които са преподавали Закон Божи в енориалните 
ланкастерски училища. Аналогична информация може да бъде 

1129 Никулина М. В. Цит. съч, с. 123.
1130 Унджиева Цв. Документи по българското възраждане в съветските архиви. 
– Известия на Институт за литература БАН. София, 1962, XII, с. 115-174; 
Ангелов Б. Венелин и нашите възрожденци. – ИИИ. София, 1967, том 18, с. 
231-245; Потапенко Е. Юрий Иванович Венелин и българският народ. – ИПр. 
1978, № 6, с. 102-106.
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намерена и във фонд №6 (Попечительный комитет о переселен-
цах южного края Росси) в Държавния областен архив на Одеска 
област (ГАОО), а също и във „Фонды благочинных уездов” 
(КУИА). Тук бихме могли да причислим и „Списъците” на 
обучавалите се в Кишиневската духовна семинарии на П. Ло-
тоцки1131 и „Духовно-учебните заведения на Кишиневската 
епархия” на И. Пархомович1132, които, по наше мнение, са ва-
жни извори за изучаване на въпросите около нивото на обра-
зование на учителите и състоянието на енориалните училища 
в Южна Бесарабия. Освен указаните източници важно значе-
ние имат и неиздадените ръкописи на такива българисти като 
например И. Мешчерюк. В една от своите статии за творчеството 
на този съветски българист И. Грек отбелязва наличието на негов 
ръкопис под заглавието „Култура и просвещение”1133. И макар, по 
мнение на автора, някои положения на ръкописа да са били про-
диктувани от времето и соцалните възгледи на И. Мешчерюк, този 
труд има значение за изучаване на духовните ценности (на рели-
гиозно-нравствените традиции, нрави, обичаи, на образователна-
та система, на развитието на медицината и пр.) на заддунавските 
преселници.

1131 Лотоцкий П. Цит. съч., 176 с.
1132 Пархомович И. Духовно-учебные заведения Кишиневской епархии. − 
ТБЦАО. Вып. IX. Кишинев, 1914, с. 57-247.
1133 Грек И. Ф. И. И. Мещерюк – исследователь истории…, с. 35.

§ 3. УЧАСТИЕ В 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ

Темата за националноосвободителните борби на българския 
народ против османското господство се явява съставна част от 
историята на българското преселение. Още през 1943 г. профе-
сор Сергей Александрович Никитин правилно отбелязва, че при 
преселението (заселването) в Дунавските княжества и Бесара-
бия българската емиграция се явява „важен фактор за развитие 
на партизанските (националноосвободителни – И.Д.) борби”1134. 
Така той обяснява, че на тези територии „условията са по-спо-
койни и може да се води подготовка за освобождение, а връз-
ките с вътрешността на България ще позволят да се привлече 
населението от завзетите от турците територии към непосред-
ствена борба”1135.

Голямо значение в борбата за освобождение на България 
имат и руско-турските войни. В историографията по този въ-
прос е отделено особено внимание. Причина затова е, че в тях 
са вземали участие български доброволци, а също и това, че те, 
като правило, са придружавали преселниците на север от Ду-
нав. Значението на този въпрос можем да разберем от думите на 
един от основните специалисти по разглежданата проблемати-
ка – В. Конобеев, който подчертава, че „началото на епохата на 
Българското национално възраждане е характерно с широките 
въоръжени акции на народните маси и с формирането на идео-
логияга на национално-революционното движение”1136.

В историографията е засегнат и въпросът за участието на 
българите в царските военни подразделения. За периода на вто-
рата половина на ХVІІІ в. има някои добри научни разработки. 
Изследователят В. Милчев, опирайки се главно на архивни све-
дения, подробно описва два български хусарски полка (българ-
1134 Никитин С. А. Из прошлого партизанской борьбы в Болгарии. – В: 
Партизанская война в национально-освободительных войнах Запада. Москва, 
1943, с. 100-101.
1135 Пак там.
1136 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 79.
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ско и македонско) в състава на Новосръбския военен корпус1137. 
Официалното разделяне на полковете на български и македон-
ски дава основание на македонския историк А. Матковски да 
твърди, че това са „две различни национални формирования: 
български и македонски”1138. Според нас, това не съответства на 
реалността. В. Милчев, върху основата на източници, показва, 
че основният контингент на тези полкове са съставлявали ол-
шанските българи1139. Г. Занетов и С. Пишчевич отбелязват, че 
в състава на тези полкове влизали българи от различни регио-
ни на българските земи. Така в българския полк преобладава-
ли преселници от Молдова, Унгария и Полша, а в македонския 
– от югозападните български земи1140. Според мнението на Ив. 
Тютюнджиев, в македонския полк преобладавали власите (ару-
мъни) – изселници от територията на Македония, най-вероятно 
този фактор е повлиял за различното название на двата полка1141. 
А някои автори, като М. Костич, казват, че заради еднаквия ет-
нически произход, войниците често са ги пренасочвали от бъл-
гарския в македонския полк и обратно1142. В. Хевролина нарича 
тези формирования не друго, а „еднонационални военни части”, 
подразбирайки, че става дума за българи1143. Българите сред ху-
сарските полкове се отделят още от В. Кабузан, Ю. Дегтярев и 
Т. Кандаурова. Авторите се позовават основно на статистически 
данни за етническия състав на тези военни формирования1144. 
1137 Мiльчев В. Болгарський гусарський поселений полк (1776−1783). – В: 
България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на 
д.и.н. Николай Червенков. Кишинев, 2013, с. 77.
1138 Матковски А. Македонският полк во Украйна. Скопjе, 1985, с. 260.
1139 Мiльчев В. Болгарський гусарський…, с. 77.
1140 Занетов Г. Българските колонии в Русия. − ПСпБКД. Средец, 1895, № 48, 
с. 849-898; Пишчевић С. Мемоари. Нови Сад: Матица српска; Београд, 1972, 
с. 373-374.
1141 Тютюнджиев И. Цит. съч., с. 134.
1142 Костић М. Српска насеља у Русији − Нова Србија и Славеносрбија. − 
Српски етнографски зборник. Књ XXVII, Београд, 1923, с. 90.
1143 Хевролина В. Из истории создания сербских военных формирований в Рос-
сии. – В: Jугославенские земле и Росиja у XVIII веку. Београд. 1986, с. 209.
1144 Кабузан В. Заселение Новороссии…, с. 54; Дегктярев Ю. Сказание о земле 

От своя страна, Ив. Тютюнджиев и Ст. Дойнов показват участи-
ето на хусарските полкове във военните действия на руската ар-
мия върху територията на Дунавските княжества и българските 
земи. Не остава също без внимание и участието на българските 
доброволци на страната на царизма в борбата с османското гос-
подство1145. В същия контекст и българският историк К. Калчев 
отбелязва 3 000-те доброволци, начело с българина полковник 
Назар Каразин, участвали в руско-турската война от 1768−1774 г., 
а след това мигрирали в пределите на Руската империя1146. Укра-
инският историк Ф. Шевченко отразява финансовото състоя-
ние на българските войни, стигайки до извод, че за разлика от 
военното командване, което получавало от 800 до 1200 рубли 
годишно, обикновените войници за същия този период получа-
вали мизерни суми – по 36 рубли. Това принуждавало много от 
тях да изоставят военната служба и да се занимават със земеде-
лие1147. По подобен начин мисли и В. Милчев, като отбелязва, че 
българите са могли да разчитат на особения статус на военни 
заселници само тогава, когато в Северното Черноморие е имало 
напрегната обстановка; в противен случай са ги прехвърляли в 
категорията на обикновените земеделци1148. 

За българите сред украинските казаци в Бугската казашка 
войска (през юли 1786 г. от казаци и арнаути били формирани 
два Бугски полка) и Отвътдунавската Сеч, и за тяхното учас-
тие във военните действия пишат историци като Ф. Шевченко, 
А. Бачинский и Е. Бачинская. Те оценяват бойните им качест-
ва, а също показват и последвалите привилегии, на основата на 
които са устроили своите селища върху територията на Херсо-

Славяносербской. – В: Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века. Нови 
Сад, 2005, с. 230-231; Кандаурова Т. Военные поселения в Европе и России 
XVIII−XIX веков. – В: Новая и новейшая история. Москва, 2010, № 5, с. 97-99.
1145 Тютюнджиев И. Цит. съч., с. 135; Дойнов С. Българите в Украйна и Мол-
дова…, с. 211-229.
1146 Калчев К. Цит. съч., с. 42.
1147 Шевченко Ф. Серби і болгари в українському козацькому війську ХVІІ−
ХVІІІ ст. – В: Питання історії та культури словян. Ч. І. Київ, 1963, 69.
1148 Мiльчев В. Болгарський гусарський…, с. 79.
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нската област1149. Изследователите отбелязват, че тази казашка 
войска представлявала ирегуларна част от състава на войската 
на Руската империя, освен участие в боевете те били задължени 
да се занимават и със земеделие.

Подробно българите от средите на молдовските доброволци 
в периода на русско-турската война през 1787–1791 г. изследва 
В. Семьонова. Тя е проучила, че често от средите на български-
те преселници са се формирали бойни отряди. Така например, 
в отряда на майор Товбер от 170 човека 26 са били български 
доброволци. Значителна роля имали и преселниците в отряда 
на подполковник Соболевски, където от 1156 човека 120 про-
изхождали от българските земи. По мнение на В. Семьонова в 
доброволческите формирования са участвали няколко хиляди 
българи, които с оръжие в ръце са се борили против османските 
войски1150. 

Подробно е проучен също и периодът 1806–1812 г., когато 
българските доброволци се борят за свободата на родината си. 
Това е отразено предимно в публикациите на известните съвет-
ски слависти В. Конобеев, В. Грачов и В. Казаков1151. В. Конобе-
ев подробно разказва за боевете в сътрудничество на българи и 
руснаци. Авторът е изразил увереност и благодари на генерал П. 
Багратион, който пръв е поставил въпроса за съвместни дейст-
вия на руската армия и българските доброволчески оряди1152.

Участието на българите в състава на Уст-Дунавска Бу-
джакска войска във военните действия обстойно е отразено 
1149 Шевченко Ф. Цит. съч., с. 67-86; Бачинский А. Българи в Отвътдунавската 
Сеч. − Векове. София, 1974, № 2-3, с. 30-31; Бачинская Е. Болгары в каза-
чьих…, с. 283-286.
1150 Семенова И. В. Русско-молдавское боевое содружество (1787–1791). 
Кишинев, 1968, с. 54; Същата. Участие болгар в русско-турецких войнах XVIII 
века. – В: Балканский исторический сборник. Т. 2. Кишинев, с. 348.
1151 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения в 1806–1812 гг. – В: Из 
истории русско-болгарских отношений. Москва, 1958, с. 194–291; Грачев В. 
П. Към въпроса за преселването на българи в Русия в началото на XIX в. (1800–
1806 гг.). – В: Българското Възраждане и Русия. София, 1981, с. 264–287; 
Казаков Н. И. Из истории русско-болгарских связей…, с. 42-55.
1152 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 229-230.

в научните разработки на А. Бачински и Е. Бачинска. Според 
А. Бачински във войската имало 2,3% българи и 1400 каза-
ци1153. Все още остава дискусионен въпросът за образуването 
на отряда. И. Грек смята, че за начало на неговото формиране 
следва да се приеме 1807 г., докато Е. Бачинска отбелязва, че 
войската била създадена през 1806 г. 1154

Интересна е историята на създаването и дейността на 
Българската земска войска (БЗВ) в състава на руските военни 
формирования. Затова подробно разказват В. Конобеев1155 и 
И. Грек1156. Те характеризират положителната роля на българ-
ския народ по време на националноосвободителните борби. 
Все още дискусионен остава въпросът за датата на формира-
нето на БЗВ. В българската историография В. Златарски, пол-
ковник Краев (военен юрист) и Щ. Атанасов1157 смятат, че тя е 
била създадена в началото на 1810 г. Те се позовават на печата, 
на който било отбелязано „Печать болгарского войска 1810 г.” 
Чрез полковник Краев в Българския етнографски музей (Нацио-
налния Етнографски музей при Българска академия на науките) 
печатът е бил предаден от болградчанинът Д. Начов, който го 
е получил от своята баба Чомаковица през 1881 г. – съпруга на 
Дончо Чомаков, участник в това военно формирование1158. Тъй 
като В. Конобеев се опира на архивни документи, той потвържда-
ва, че формирането на новите войски започва през юни 1811 г.1159 
1153 Цит. по. Бачинская Е. Болгары в казачьих…, c. 284.
1154 Бачинская Е. Болгары в казачьих…, c. 284; Грек И. О проектах планов 
устройства выходцев из-за Дуная на положении казачьих войск на юге России в 
конце XVIII − начале XIX в. − Известия АН МССР. Сер. Общ. наук. Кишинев, 
1976, № 3, с. 48.
1155 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 208-209.
1156 Грек И. О проектах планов…, с. 49-50.
1157 Краев (полковник). Възстанията на българите за освобождение от турското 
иго. София, 1904, с. 24; Златарски В. Политическата роля на Софрония Вра-
чански през руско-турската война 1806–1812 г. – ГСУИФФ. София, 1923, № 19, 
с. 77; Атанасов Щ. Селските въстания в България към края на XVIII и началото 
на XIX. век и създаването на българската земска войска. Cофия, 1958, с. 230.
1158 Златарски В. Политическата роля…, с. 77.
1159 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 153.
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Той оспорва виждането на някои български историци, че зем-
ската войска възниква като спонтанно явление, зад границите 
на България и няма нищо общо с националноосвободителното 
движение. Напротив, по негово потвърждение, тя следва да се 
смята за „истинска народна”, тъй като в нея има представите-
ли на градската беднота1160. Молдовският българист И. Грек, е 
уверен, че приетото решение от М. Кутузов за начало на фор-
мираните „български команди (отряди)” е май 1811 г., което е 
положило начало на формирането на Българската земска вой-
ска1161. По-късно Ст. Дойнов, анализирайки кореспонденцията 
на руското командване установява, че преди всичко за начален 
момент на организиране на земската войска трябва да приемем 
втората половина на април или началото на май 1811 г. 1162

Изследванията на В. Конобеев1163, И. Грек1164, Н. Жечев1165 и 
на Р. Боев1166 първи отразяват участието на български добровол-
ци в хода на руско-турската война от 1828−1829 г. на страната на 
Русия, които продължавали да влияят на имиджа на българите в 
очите на Петербург, и са въздействали за изменение на нейната 
миграционна политика, насочена към усвояване на новия руски 
Юг. Изхождало се е от принципа, че първо на участниците във 
войната ще се гарантира преселване и по-нататъшно устройва-
не. Заедно с това Иван Грек показва различното отношение на 
царското правителство към българските доброволци и към тех-
ните събратя от Бесарабия. По негово мнение, царизмът не е до-
1160 Пак там, с. 154.
1161 Грек И. О проектах планов…, с. 49.
1162 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 148.
1163 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 54.
1164 Грек И. Българските доброволци (волонтери) от 1828−1829 година. − Ве-
кове. София, 1975, № 5, с. 8-20; Същият. Общественное движение и классовая 
борьба болгар и гагаузов юга России (конец 20-х−середина 50-х гг. XIX в.). 
Кишинев, 1988. 137 с.
1165 Жечев Н. Българите в руско-турската война от 1828−1829 г. – В: Одринският 
мир от 1829 г. и балканските народи. София, 1981, с. 112-136.
1166 Боев Р. Българите в Руско-турската война 1828–1829 г. – ИИИ. Т. 4. Cофия, 
1980. с. 62-72; Същият. Българският доброволчески корпус в руската армия от 
1829 г. − ВИС. София, 1978, № 4, с. 84-92.

пускал пришълци отвъд Дунава да се борят за освобождение на 
България, защото колонистите са се задължавали да изпълняват 
извънредни повинности, да осигуряват руската армия с продо-
волствие и фураж1167. Недостатък на тези разработки е фактът, 
че авторите, без анализ на политическите стремежи на ръковод-
ството на доброволците, по правило се ограничават с конста-
тация на целта, че преди всичко последните желаели освобож-
дението на своята родина. В същото време ще отбележим, че 
Н. Червенков поставя въпроса за съществуващата връзка между 
българската буржоазна емиграция във Влахия и българските до-
броволчески отряди в състава на руската армия. Като пример 
се сочат връзките на българския емигрант В. Даскал, влизащ в 
групата, изпратила А. Некович при русите с ръководителя на 
българския въстанически отряд Георги Мамарчев.Същия автор 
показва взаимодействието на двете български представителни 
групи1168.

Трябва да отбележим, че в историческата практика още не 
е изследван въпросът за участието на българите в Дунавската 
казашка войска през периода 1828−1829 гг. В това направление 
първи крачки е направила украинската изследователка Е. Ба-
чинска1169, която многократно е използвала архивния фонд на 
Държавния архив в Одеска област. По данни на авторката, го-
ляма част от доброволците в посочените формирования са се 
състояли от българи, назначени от Радой и Бабей от Акермански 
уезд, които и преди са участвали в руско-турските войни. До 
това време те са се опитвали да се зачислят в състава на руската 
армия, но тъй като това решение по този въпрос се забавя, те 
били включени в Дунавската казашка войска под командването 
на полковник Челобитчиков. Авторката правилно отбелязва, че 

1167 Грек И. Общественное движение…, с. 44-45.
1168 Cervencov N. Formarea ideilor de statalitate la bulgari (mijlocul sec. al XVI-
II-lea-anii ‘70 ai sec. al XIX-lea). Autoreferatul tezei de doctor habilitat în istorie. 
Chişinău, 2003, р. 14.
1169 Бачинская Е. Болгарское и молдавское население в Дунайском казачьем 
войске (1828−1869 гг.). – В: Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. 
Chişinău, 1998, c. 101-106.
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в тези отряди са били привличани основно български добровол-
ци за военните операции, а също за придружаване на български-
те преселници в Бесарабия.

В историческата наука остава актуален също въпросът за 
участието в националноосвободителната борба на отрядите, на-
чело на които е бил българинът от град Котел, офицер на руската 
служба Георги Мамарчев. За неговото участие в руско-турските 
войни 1806–1812 г. и 1828–1829 г. са писали Стоян Романски1170 
и Кирила Възвъзова-Каратеодорова1171. Те са показали участие-
то му в доброволческите отряди в Българската земска войска. В 
същото време трябва да отбележим, че този период е интересен 
за изследователите, тъй като след сключването на Адрианопол-
ския мирен договор сред българите се ражда идеята за органи-
зиране на общо въстание, тъй като надеждата за освобождение 
в резултат от тези войни е изчезнала.

Опитът за въстания в Силистра и Търново е известен в ис-
ториографията като Велчова завера (в чест на един от организа-
торите Велчо Атанасов) и заслужава да бъде отбелязан1172. Тук 
ще подчертаем, че тази идея не намерила поддръжка от руски-
те военни власти, и затова българите не могли да осъществят 
въстанието. Проф. М. Арнаудов смята, че намерението на Ма-
марчев не получило подкрепа от руското главнокомандване, тъй 
като „Дибич Забалкански решително не може да допусне едно 
ново раздвижване на Балканите, което би поставило на опасно 
изпитание изморената руска армия и би застрашило всички по-
стигнати от руснаците политически и военни придобивки”1173. 
Руският славист С. Никитин обяснява това по следния начин 
– след сключения мир руската армия е била длъжна да напусне 
1170 Романски Ст. Георги Мамарчев и доброволческата му команда от 1828–
1829 г. – СпБАН. София, 1921, кн. 22, с. 175-207.
1171 Възвъзова-Каратеодорова К. Капитан Георги Мамарчев. София, 1986, с. 
38-44. 
1172 Подробно относно историографията по дадения въпрос вж. Рачева В. Вел-
чова завера (1835 г.) в огледало на българската историопис. – В: Предизвика-
телствата на промяната. София, 2006, с. 149-159.
1173 Арнаудов М. Георги Мамарчев и Търновската завера от 1835 г. – УПр. 
София, 1935, Год. 34, кн. 3, с. 484.

границите на Османската империя и „не би могла да подкрепя 
българите, а ще ги постави под господство и в жестоко потиска-
не от турците, това тя не искала1174. Не вземайки под внимание 
неуспеха на въстанието, историците оценяват положителната 
дейност на Мамарчев и неговите съратници. Стефан Дойнов 
пише, че Велчовата завера е била изходно място по посока на 
националноосвободителното движение по пътя на самостоятел-
ните действия1175.

Въпросът за съдбата на българския доброволчески отряд на 
Г. Мамарчев през 30-те години на ХІХ в. първи отбелязва ру-
мънският изследовател К. Велики. Той публикува редица доку-
менти, в които отразява как Мамарчев, през 1830 г. в Букурещ е 
организирал доброволчески отряд от средите на своите бивши 
съратници и „причинил безпокойство сред турските селяни в 
Румъния”. От писмени източници разбираме за недоволството 
на царските чиновници, действали против българския капитан 
и във връзка с това през тази година той е бил арестуван1176. 
Молдовският българист И. Грек също на основание на архивни 
данни е разказал за съдбата на тези доброволци, които са се за-
селили в бесарабски селища като Слободзия и Дермендере1177. 
Изследователят отбелязва, че през 1832 г. е започнало тяхното 
обратно връщане на юг от Дунав, с цел да се активизира борбата 
против турските поробители. Голяма част от тях, начело с Пе-
тър Николаевич, до юли 1835 г. на територията на България са 
участвали във въстаническите действия против турските поро-
бители, като след това са били принудени отново да отидат във 
Влашко, където са били арестувани от царските представители. 
Но, както посочва историкът, дори след арестите те не прекратя-
ват борбата и заедно с пет молдовски хайдути организирват бяг-
ство, като част от тях отново попадат в ръцете на правосъдието. 
И. Грек стига до извода за косвената връзка между отряда на 
1174 Никитин С. А. Из прошлого…, с. 102.
1175 Дойнов Ст. Българите и русско-турските войни…, с. 146-150.
1176 Velichi C. Précissions et données inédites au sujet du capitaine Georges Mamar-
thov Buiucliu. – RESEE. Bucureşti, 1974, XI, № 1, с. 103-120.
1177 Грек И. Българските доброволци…, с. 8-9.
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Николаевич и Г. Мамарчев, който е имал активно участие в под-
готовката на Велчовата завера1178. Елена Хаджиниколова първа 
е отбелязала положението на някои участници във Велчовата 
завера и ролята им в Кишинев през 40-те години на ХІХ в. Така 
например, ние разбираме за рода на поп Иван Шаранков и Ха-
джи Йордан Брадата и за други значими представители на този 
град. Българската изследователка доказва, че Русия не е искала 
да поддържа българските въстанници, но въпреки това тя вся-
чески е подпомагала дейността на революционната емиграция, 
спасяваща се в Бесарабия, техните потомци постъпвали в уни-
верситети и получавали стипендии1179.

В историческата наука остава актуален въпросът за поли-
тическите идеи на българската емиграция в началото на ХІХ в.

Проблемите на българския политически въпрос през периода 
на руско-турската война 1806–1812 г. са разгледани и има значи-
ми публикации, отразяващи политическата дейност във Влашко 
на врачанския търговец Иван Замбин, на тетевенчанина Атанас 
Некович, а също така и на епископа Софроний Врачански.

Мисията на И. Замбин и А. Некович в Петербург през 1804 г. 
е цялостно проучена от В. Златарски, който ги нарича „първите 
български депутати”1180. В. Конобеев е показал значимата роля 
и на Софроний, който е бил запознат с преговорите на Замбин с 
руските чиновници. Той е сигурен, че идеята за мисията не би 
могла да се роди в Букурещ или да стане по лична инициатива 
на българските делегати, по-скоро тя е възникла в гр. Враца1181. 
Това мнение  поддържа Ст. Дойнов, който доразвива и отбеляз-
ва, че „идеята принадлежи на будната врачанска общественост, 
на формиращата се българска буржоазия, която въпреки небла-
гоприятните условия предприема важна политическа стъпка, за 

1178 Пак там, с. 19.
1179 Хаджиниколова Е. Адрианопольскнй мир и формирование болгарской об-
щины из г. Лясковец в Кишиневе (1830-1840). – Във: Война, открывшая эпоху 
в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. Москва, 2009, с. 131-
141.
1180 Златарски В. Политическата роля…, с. 7.
1181 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 201.

да спечели така необходимия съюзник в борбата против чуж-
дото владичество”1182. Според В. Конобеев, един от положител-
ните резултати на „посолствата” се явява това, че царизмът при 
следващите бойни действия „вече смятал българите като бойна 
сила”1183. Съществува мнение във връзка с това защо така дълго, 
в продължение на две години, делегати не се приемали в цар-
ския двор. Изводите на В. Конобеев се основават на това, „че 
делегатите нямали официални документи (пълномощни)”1184. 
Стефан Дойнов смята този факт за неубедителен; както мисли 
изследователят, руснаците заели внимателна позиция. Взима се 
под внимание това, че в този момент Петербург не е искал да 
развали с Портата необходимите добри отношения, в същото 
време се страхувал да помрачи традиционната вяра на южните 
славяни в покровителството на Русия1185.

Губят се също дискусионите въпроси за пълномощното пис-
мо, което съставил И. Замбин и подписал Софроний Врачански 
на 10 януари 1808 г., в което моли да бъдат приети българите 
под покровителството на руския император.

Някои от авторите не засягат тази тема, оставят я без ко-
ментар, други я приемат като първи стремеж на българите да се 
освободят от османското робство, свързвайки добрите условия 
за живот с руската държава1186. В. Конобеев смятал, че Софро-
ний не се включва в текста, тъй като се боял да не направи греш-
ки, които да попречат на придвижването на писмото в импера-
торския двор1187. Според Ст. Дойнов няма съмнение фактът, че 
епископ Софроний не споделял виждането на Замбин за руското 
покровителство, но смята че, българският просветител е виж-
дал в това друг смисъл, изхождайки от това, че в крайна сметка 
покровителството под руски скиптър (руска власт) трябва да до-
веде до пълна независимост на българите1188. 
1182 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 73-74.
1183 Пак там, с. 215.
1184 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 204.
1185 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 78.
1186 Пак там, с. 179.
1187 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 94.
1188 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 179-180.
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В историческата литература е отразена значимата роля на 
българския митрополит Софроний Врачански (1739−1813), осъ-
ществена чрез активния диалог между представители на бъл-
гарската емиграция и руското правителство през периода 1808–
1812 г. Първи обръщат внимание върху това М. Арнаудов1189 и 
В. Златарски1190. Но контактите на българския епископ с руските 
формирования са отразени В. Конобеев и Е. Шатохина1191. Пуб-
ликуваните от тях документи показват, че главнокомандващите 
армията генерал Багратион и генерал Каменски разбирали, че 
свещеникът ще има силно въздействие сред християнското на-
селение и те се съгласяват да помогнат при придвижването на 
руските войски по територията на България. Съществува диску-
сия затова Софроний внесъл ли е искане към руснаците. Г. Раков-
ски и В. Стоянов1192 дават положителен отговор по този въпрос, 
докато В. Златарски и М. Арнаудов са уверени, че архиереят е 
предпочитал да остане във Влашко1193. Ст. Дойнов и В. Конобеев 
не потвърждават, но и не отричат този факт1194. На свои ред Пла-
мен Митев, като доказателство за отзвука на Врачански на при-
зива на руснаците, цитира спомени на младия офицер Мартос, 
който в Русе, в щаба на генерал Каменски е видял българския 
просветител1195.

Положителна оценка е дадена на позива на Софроний към 
българското население през 1810 г. за посрещането на руските 
1189 Арнаудов М. Софроний Врачански. Автобиография и други съчинения. Со-
фия, 1943, с. 35-39.
1190 Пак там.
1191 Конобеев В., Е. Шатохина. Из истории политических связей России с ру-
ководителями национально-освободительного движения Болгарии 1806–1812 
гг. – ИИИ. Том XX. София, 1968, с. 343-387.
1192 Митев П. Политическата дейност на Софроний Врачански в контекста на 
Новото време. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик от новото 
време. София, 2013, с. 130.
1193 Арнаудов М. Дела и завети на бележити българи. София, 1969, с. 26-44; 
Златарски В. Политическата роля…, с. 47.
1194 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 173; Конобеев В. 
Българското националноосвободително…, с. 135.
1195 Митев П. Цит. съч., с. 131.

войски като братя, тай като те „идват… да… избавят от турско 
варварско мучителство”1196. М. Арнаудов, В. Златарски и В Ко-
нобеев, макар и да признават, че позивът е писан под влияние на 
руското командване, все пак потвърждават, че автор е Софроний 
и само по съображение за безопасност на сина си, който бил на 
работа при турците, той се е подписал като „Серафим Архиерей 
Български”1197. В. Рачева смята, че преди всичко автор на идеята 
на печатното обръщение от името на Софроний е бил богатия 
арменец Манук бей Мирзоян1198. Отсъствието на призива за въс-
тание в документите В. Конобеев обяснява с това, че Русия не 
е била готова да гарантира българската независимост. Дължало 
се е на факта, че в този момент „България още не е влизала в 
сферата на непосредствените интереси на руския царизъм на 
Балканите”1199. Изводите са, че в посочения период Петербург 
не е имал интерес към българския въпрос, което се потвърждава 
от данните на Ст. Дойнов. Частично той показва, че до 1808 г. в 
руското Министерство на външните работи практически нищо 
не са знаели за положението по българските земи1200. Заслугата 
на В. Конобеев е тази, че той първи е публикувал второто обръ-
щение (позив) на Софроний, написано през септември-октом-
ври 1810 г.1201

Не губи актуалност дискусията около трите обръщения на 
Софроний Врачански, написани през периода 12-29 май 1811 г., 
като особено внимание се обръща на „Записка”1202, предадена 
1196 Цит. по. Митев П. Цит. съч., с. 129.
1197 Арнаудов М. Софроний Врачански…, с. 38-39; Златарски В. Политическа-
та роля на Софрония…, с. 38-43; Конобеев В. Българското националноосвобо-
дително…, с. 137.
1198 Рачева В. Политикът Софроний Врачанский и руската преселническа по-
литика по време на руско-турската война (1806−1812 г.). – В: Софроний Врачан-
ски – книжовник и политик от новото време. София, 2013, с. 144-145.
1199 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 247.
1200 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 82.
1201 Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения…, с. 249-250.
1202 В „Записката” от името на цялото българско общество Софроний Врачански 
моли в рамките на Руската империя българите да получат национална, територи-
ална, икономическа, съдебна и културна автономия на левия бряг на река Дунав.
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на главнокомандващия Молдовската армия М. И. Кутузов на 29 
май 1811 г. Този текст е „определян често от историците като 
„първата” или като „най-подробна политическа програма за ав-
тономия” на българите до средата на XIX век”1203. Румяна Рад-
кова смята, че по всяка вероятност Софроний преди всичко раз-
работва своята „Записка”, опирайки се на аналогичен образец 
от миналото, направена в началото на ХVІІІ в. от българи с като-
лическо вероизповедание от Австрийската империя1204. Според 
В. Конобеев този и останалите два документа са били написани 
под влияние на групиращата се около българските просветите-
ли търговска върхушка сред българската емиграция, която иска-
ла да осигури за себе си свободни пазари, както в Дунавските 
княжества, така и в границите на Русия и Османската империя. 
По тази причина руският историк нарича този документ „първа 
програма на българската буржоазия”1205. Посоченото мнение по-
държа В. Мутафчиева, като добавя, че Софроний е бързал да по-
лучи от Кутузов гаранция за бъдещето на българите, които по-
вече не трябва да останат под османско иго1206. Ст. Дойнов оце-
нява този документ и отбелязва, че той свидетелства затова, че 
българската буржоазия е направила успешен опит да изработи 
конкретна политическа и социално-икономическа платформа за 
действие1207. От своя страна, В. Рачева е сигурна, че молбата на 
Софроний представлява теоретическа възможност за автономно 
развитие на всички българи, „... защото макар да очертават една 
обособена област на чужда територия, те оставят възможност 
към нея да се присъединят при благоприятни международни ус-
ловия и българите от десния бряг на река Дунав”1208. В заклю-
чение  тя отбелязва, че този проект не би могъл да се осъщест-
ви, тъй като българският клирик е искал, „руската протекция да 
1203 Цит. по. Рачева В. Политикът Софроний…, с. 136.
1204 Радкова Р. Една хипотеза за исторически връзки между българската като-
лическа и православна емиграция. – В: 300 години чипровско въстание (Принос 
към историята на българите през XVII век). София, 1988, с. 345-346.
1205 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 160-165.
1206 Мутафчиева В. Книга за Софроний. Варна, 1983, с. 198.
1207 Дойнов Ст. Българското националноосвободително…, с. 183.
1208 Рачева В. Политикът Софроний..., c. 137.

бъде по скоро гаранция за автономно развитие на обособената 
българска общност”1209. Оценявайки този документ, П. Митев 
подчертава, че първо, той се явява идейна платформа за култур-
на и административна автономия; второ, това е своеобразен ма-
нифест на либерално пазарните отношения; и трето, в него се 
проследява идейната насоченост на Софроний – той е разбирал, 
че в края на краищата създаващата се автономия ще привлече 
българите от завладяните български територи, намиращи се „в 
сянката на падишаха”1210. Изследователят правилно отбелязва, 
че този документ може да се смята за „cвоеобразен връх в идей-
ната еволюция на Софроний Врачански”1211.

Политическите идеи на българската емиграция по време 
и след руско-турската война 1828−1829 г. стават обект на изу-
чаване след като биват публикувани спомените на един от ор-
ганизаторите на преселването − Иван Селимински1212, а също 
и обнародваните документи от румънските архиви от Стоян 
Романски1213, К. Велики и В. Трайков1214. „Молбата” и „Мемо-
рандума” на упълномощения от българската емиграция Алек-
сандър Некович от 1828 г. по предоставяне на императорско 
(на Николай I) покровителство и „подаряване” на администра-
тивна, данъчна автономия и свобода в сферата на просветата за 
българите от Молдова и Влахия, са анализирани в трудове на 
софийските изследователи Ваня Рачева1215 и Игор Дамянов1216. 
1209 Рачева В. Въпросителни около политическата дейност на Софроний Вра-
чанский. – История. София, 1995, № 1, с. 39.
1210 Митев П. Цит., съч., с. 134.
1211 Пак там.
1212 Д-р Иван Селимински. Съчинения. Подбор и редакция Р. Димчева, Н. Кочев. 
София, 1989, с. 294-302.
1213 Романски Ст. Българите въ Влашко и Молдова…, 685 с. 
1214 Велики К., В.Трайков. Цит. съч., 409 с.
1215 Рачева В. Руската политика и българската идея за политическа автономия 
в някои от изявите на българската емиграция от първата половина на ХІХ в. − 
ИПр. София, 2006, кн. 1-2, с. 50-51.
1216 Дамянов И. Проекти за създаване на независима българска държава през 
1828−1829 г. − Одринският мир от 1829 г. и балканските народи. София, 1981, 
с. 145-146.
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Според мнението на последния, наличието на българска нацио-
нална буржоазия и активизирането на националноосвободител-
ното движение са главните фактори за поставяне на българския 
въпрос в хода на войната. В същото време, историкът признава, 
че в борбата за автономия българската буржоазия в този исто-
рически момент е надценила своите възможности. И. Дамянов 
намира, че нейните представители са разбрали, че при същест-
вуващата обстановка би могло да става дума само за автономия, 
а не и за пълно освобождаване от властта на султана1217.

Изследователите не оставят без внимание и „Проекта за ос-
вобождението на България” от 1828 г., който като че ли е със-
тавен от царската администрация. Този документ се въвежда 
в научен оборот от Ст. Романски1218. Документът предвижда 
образуване на Българско княжество, начело с „господар” или 
с „княз”, и войска, начело с руски офицери. Съветският изсле-
довател В. Конобеев опровергава съществуването на такъв до-
кумент1219, докато И. Дамянов не се и съмнява в добросъвест-
ността на българския си колега Стоян Романски1220. В същото 
време Н. Червенков допуска възможността за съществуване на 
такъв проект1221. Всички горепосочени изследователи са единни 
в мнението, че дори този проект да е съществувал, то той е бил 
само идея, уловка на царизма, който в условията на отслабване 
на своята армия е търсел поддръжка от местното население и 
едно негово по-активно участие на страната от русите1222. 

Сравнително слабо е проучени нереализираният проект на 
руския главнокомандващ И. Дибич-Забалкански за „заселването 
на българи между Траяновия вал и Дунав” (има се предвид т. 
нар. Долен траянов вал – И.Д.), т.е. за определяне на граници за 
1217 Пак там, с. 151.
1218 Романски Ст. Българите въ Влашко и Молдова…, с. 50.
1219 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 226.
1220 Дамянов И. Цит. съч., с. 47.
1221 Cervencov N. Цит. съч., р. 14.
1222 Дамянов И. Цит. съч., 147; Конобеев В. Българското националноосвобо-
дително…, с. 227; Cervencov N. Цит. съч., р. 14; Рачева В. Руската политика и 
българската идея за политическа автономия в някои от изявите на българската 
емиграция от първата половина на ХІХ в. − ИПр. София, 2006, кн. 1-2, с. 51.

тяхното заселване под суверенитета на султана, но по-близо до 
Русия. Изследователите В. Конобеев и В. Рачева оценяват тази 
инициатива като опит да се намери алтернатива за преселването 
на българи в Русия1223. И. Дамянов е уверен, че по това време 
тази идея е била изказана от И. Дибич-Забалкански пред българ-
ската емиграция в Дунавските княжества. Той вижда провала на 
идеята в това, че руският император не е желаел влошаване на 
отношенията с Австрия и Англия, които пък не са искали увели-
чаване влиянието на Русия на Балканите1224. 

Идеята на инициативната група на Иван Селимински от 
1831 г. за образуване на автономно българско княжество в Доб-
руджа също намира свое отражение в историографията1225. От-
деляйки специално внимание на посочения проект, Ваня Рачева 
доказва, че Ив. Селимински, говорейки за този проект, никъде 
не използва думата „автономия”, тъй като „... за него тя е белег за 
висока степен на независимост”1226. В своите писма българският 
възрожденец използва само два термина „българско княжество 
в Добруджа” и „привилегировано българско управление в Доб-
руджа”. Изхождайки от това, изследователката предполага, че 
„...в разглежданата тук идея от 1831 г. за българско княжество 
в Добруджа, съвременниците не са влагали този смисъл за по-
литическа самостоятелност, с който проектът е натоварен впо-
следствие от историографията”1227. По нейно мнение, провалът 
на проекта се дължи на политическата неопитност на инициато-
1223 Конобеев В. Българското националноосвободително…, с. 239-242; Раче-
ва В. Руската политика и българската…, с. 51.
1224 Дамянов И. Цит. съч., с. 148.
1225 Бояджиев П. Васил Ненович и българската емиграция във Влашко 
(1824−1834г.). − Векове. София, 1983, № 3, с. 52-60; Конобеев В. Българското 
националноосвободително…, с. 242; Кристанов Цв., И. Пенаков, Ст. Маслев. 
Цит. съч., с. 102-106; Тонев В. Идеята за българска автономия в Добруджа през 
1829−1831 г. – В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Стр. Димитров. Т. 
ІІ. София, 2001, с. 512-522; Cervencov N. Цит. съч., р. 17.
1226 Рачева В. Отражението на руско-турската война от 1828−1829 г. и Одрин-
ския мир от 2 септември 1829 г. върху българите в Добруджа. – В: Времето на 
Левски. София, 2010, с. 47.
1227 Пак там.
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рите и непознаването на детайлите на „голямата политика”1228. 
Веднага авторката с точност доказва, че всички инициативи на 
българите още в началото са били обречени на провал, тъй като 
не са имали самостоятелно място в политическите планове на 
русите за решаване на Източния въпрос1229. Заслугата на бъл-
гарския историк Велко Тонев се състои в това, че той показва 
позицията на Русия, която се обявява против тази идея. Всичко 
се свеждало до това, че царизмът се е ръководел от доктрината 
за слабия съсед1230. Изследователят вижда главната причина за 
неосъществяването на проекта в отсъствието сред българите на 
сериозна политическа и централизирана организация. На свой 
ред Н. Червенков дава оценки на идеите за българска държав-
ност, битуващи сред българската интелектуална общност през 
този период1231. По негово мнение, именно тогава идеята за бъл-
гарска автономия започнала да обхваща не само отделни лица, 
но и цялото движение за национално освобождение. 

Едни от важните въпроси при изучаване на национално-
освободителната борба на българския народ са неуспешните оп-
ити за организирането на многобройните въстания във Влашко, 
а също и в някои градове на Молдова и Бесарабия (1841–1843 
г.). Въстаниците искали да прехвърлят своите сили в Османска-
та империя, чрез което да организират голямо въстание. Тези 
движения са известни в историята като Браилски бунтове.

При проучване на тази тема историците като правило полз-
ват многобройния спектър от документи, дипломатически пре-
писки, спомени на съвременници в тези събития и др.1232

1228 Рачева В. Руската политика и българската…, с. 53.
1229 Рачева В. Руският политически фактор и българската идея за автономия 
(1806−1829). − Минало. София, 1999, бр. 1, с. 47.
1230 Тонев В. Цит. съч., с. 519-520.
1231 Cervencov N. Цит. съч., р. 13.
1232 За публикации на различни документи по тази тема вж. по-подробно при 
първия историограф на Браилските бунтове румънският историк Константин 
Н. Велики: Velichi C. Cu privire la literatura istorică asupra mişcărilor revoluţionare 
de la Brăila din 1841−1843. – Studii. Revista de istorie. Bucureşti, 1956, An. IX, № 
4, p. 157-165; Велики К. Браилските бунтове. 1841−1843. София, 1968, с. 50-52.

Причината за тези бунтове се разглежда от авторите по раз-
личен начин, и често съвпада с тяхната оценка. И. Филити раз-
глежда общо основните причини, от които отделя „политическа-
та обстановка в Източна Европа в края на 1840 г.; пробуждане 
на националното самосъзнание на балканските народи”1233. Ив. 
Стойчев също насочва своето виждане около желанието на бъл-
гарите към национална свобода „главната причина за притесне-
ние е била стремежът на поробените да получат свобода, като 
се действа срещу Турция от юг, запад и север”1234. Ст. Романски 
свързва началото на Браилското въстание с тези вълнения, които 
възникват в Османската империя1235, но той не показва кои точно 
въстания има впредвид. И. Нистор нарича действията на бълга-
рите „желание да се върнат в България” и да се борят за незави-
симостта на своята страна1236. Веселин Трайков свързва първия 
бунт с Нишкото въстание в Северозападна България през 1841 
г., а втория – с цел организиране на отряд и неговото премина-
ване през Дунав и вдигане на общо въстание против турската 
власт1237. Луиза Уманска вижда смисъла на заговора в желание 
четите да преминат в Северозападна България и там да вдигнат 
народно движение1238. Редица историци са склонни да локализи-
рат причините за началото на заговорите. Съветският изследо-
вател В. Ниякий посочва причината като следствие на връзката 
на Браилските бунтове с жестокото потушаване от османците 
на Нишкото въстание, поради което се поражда революционно 
настроение у българите и те „искат да помогнат на губещите 
1233 Filitti I. Turburări revoluţionare în Ţara Românească între anii 1840−1843. – 
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. T. XXXIV. Bucureşti, 
1912, p. 222-224.
1234 Стойчев И. Нов принос за вълненията на българите във Влашко през 
1840−1843 г. и участието на Раковски. – ИПр. София, 1945−1946, №3, с. 368.
1235 Романски Ст. Браилски историйки. 1841−1845. Студии и документи. София, 
1915, с. 7-8. 
1236 Nistor I. Aşezările bulgare..., p. 26.
1237 Трайков В. Георги Стойков Раковски. Биография. София, 1974, с. 72.
1238 Уманская Л. Г. С. Раковский и создание революционной программы ос-
вобождения от Османского ига (40-60 годы XIX века). Автореф. на соиск. уч. 
степ.к.и.н. Краснодар, 2009, с. 20. 
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сънародници”1239. Заедно с това, посочвайки причината на вто-
рия бунт, той подчертава, че той не е имал за цел заговор, а е 
бил необходим акт на самозащита на заговорниците. К. Вели-
ки също свързва браилските въстания с балканските национал-
ноосвободителни движения. Пряка връзка се вижда особено с 
Нишкото въстание, тъй като и в това, и в други е взимал участие 
сръбският княз Милош Обренович и неговите хора1240. И. Грек 
е сигурен, че Нишкото въстание е „повдигнало патриотичния 
дух на жителите (живеещи в Дунавските княжества – И.Д.), 
българи и сърби, решили да подпомогнат въстаниците”1241. Игор 
Дамянов потвърждава, че новините за жестокостите на турци-
те в Нишкия санджак „предизвикали силно раздвижване сред 
многолюдната българска емиграция. Зверското потушаване на 
въстанието и избиването на хиляди българи подтикнали еми-
грантите към решителни действия”1242. Изхождайки от това, 
българските историци са уверени, че Браилският бунт може 
да се смята за продължение на Нишкото въстание. Заслужава 
внимание мнението на Ст. Романски, И. Нистор и К. Велики за 
действителната причина на заговора на българите в 1843 г. Те 
смятат, че непоносимото положение на българите в Османската 
империя е родило у българите, намиращи се на север от Дунав, 
желание да не остават идеята за освобождение. Тези стремежи 
1239 Ниякий В. Заговор болгар в Дунайских княжествах и на Юге России в 
1841−1842 годах. – Научные доклады Высшей школы. Исторические науки. 
Москва. 1959, № 2, с. 124. В своя рецензия за тази статия известният румънски 
изследовател на браилските бунтове Константин Н. Велики високо я оценява. 
Като историк вниманието му е особенно привлечено от широкия спектър руски 
архиви, които авторът успешно е ползвал в статията. Макар на Ниякий да се 
вменява непознаване на работи на румънска историография, все пак се при-
знава приноса му в осветляване на организацията и причините за неуспеха на 
революционната организация в Южнa Русия (Romanoslavica. Vol V. Bucureşti, 
1962, p. 209-211).
1240 Велики К. Браилските бунтове…, с. 55-56.
1241 Грек И. Деятельность П. Ганчева по организации второго брэильского вы-
ступления (1841−1842). – В: Исследования по истории стран Юго-Восточной 
Европы в новое и новейшее время. Кишинев, 1983, с. 95.
1242 Дамянов И. Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация. 
София, 1992, с. 71.

използва за своите цели молдовският болярин Костаке Суцу, 
който искал да измести от престола господря Георге Бибеску1243. 
Петре Константинеску-Яш също бил привърженик на идеята, 
че настъплението на бългрите е изгодно на мунтянските боляри 
(от „националната партия” тръгнали против гръцките боляри, а 
също и назначения от Портата господар – И.Д.) и Русия, която 
не понасяла господарите Александру Суцу и неговия приемник 
Георге Бибеску1244. Борис Недков се е изказал затова, че българ-
ската патриотична дейност е била насочена главно за вдигане на 
въстания и освобождението на България от турско робство1245.

Предприети са опити да се изследва дейността на органи-
заторите на тези движения. С помощта на архивни данни се от-
крива нова информация за техните биографии. В някои случаи, 
въпреки пълната информация, не може да се определи кой е при-
тежавал един или друг псевдоним. Така например, румънските 
историци Иоан Филити и Ион Нистор, цитирайки австрийска 
дипломатическа преписка, разказват за ръководителя на втория 
браилски бунт  Георги Македон. За съжаление те не са могли 
да определят, че зад това име стои известният български въз-
рожденец Георги Раковски. Освен това, друг румънски историк 
Петре Панаитеску, грешно твърди, че Македон и Раковски се 
явяват две различни личности и че Раковски е дошъл в Браила, 
за да установи връзка с Македон1246. Тази грешка не дава отго-
вор на автора на въпроса къде изчезва Македон след потуше-
ния заговор. Савин Соломон Семилиан, вземайки под внимание 
спомените на капитан Васил Вълков, грешно смята, че Раковски 
е взел участие в Първото браилско движение (1841 г.)1247. В бъл-
1243 Романски Ст. Възстанически заговор на Васил Х. Вълков в Браила през 
1843 г. – ГСУИФФ. Том XVIII. София, 1921, c. 10; Nistor I. Aşezările bulgare..., 
p. 33; Велики К. Браилските бунтове…, с. 185.
1244 Constantinescu P. Rolul României în epoca de regenerare a Bulgariei. Iaşi, 1919, p. 39.
1245 Недков Б. Браилските бунтове (1841−1842) (турски документи). – Във: 
В памет на академик Михаил Димитров. Изследвания върхо Българското 
възраждане. София, 1974, с. 703.
1246 Panaitescu P. Români şi bulgari. Bucureşti, 1944, p. 51.
1247 Semilian S. Emigranţii şi revoluţionarii bulgari în Brăila. Rolul Brăilei în renaşte-
rea naţională şi culturală bulgară. – Analele Brăilei. Brăila, 1929, №1, p. 24. 
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гарската историческа литература аналогична грешка правят 
Г. Котев, К. Попов, Ив. Адженов, Б. Петров, В. Берон1248. Сто-
ян Романски отрича изказаното мнение в литературата зато-
ва, че Г. Раковски е взел участие в Първия браилски бунт. Той 
подробно е отразил неговата роля в хода на втория бунт1249. 
Изследователят на дейността на Г. Раковски, българският исто-
рик В. Трайков, подробно се е спрял на ролята на революционе-
ра по време на събитията през 1842 г.1250 Оценявайки ролята на 
възрожденеца в Браилското настъпление, авторът, един от пръв, 
отбелязва неговото желание за сътрудничество на балканска ос-
нова, тъй като революционерът се стремял да координира и обе-
дини усилията на българи, сърби и гърци. Л. Уманска е показа-
ла разностранната организационна дейност на Раковски1251. Ру-
ската изследователка отбелязва еволюционния патриотизъм на 
възрожденеца. Тя е сигурна, че ако до 1841 г. патриотизмът на 
Раковски носи „узко-местечковый характер”…, то в посочената 
година „това чувство ще прерасне в общонационален мащаб”. 
Изследователката е уверена, че освен стремежа да обедини за 
общото дело гърци, сърби и българи, авторът е имал надежда 
за революционни настроения и у румънци1252. Л. Уманска е убе-
дена, че слаб пункт в програмата на Раковски е било неговото 
предпочитание за четническа тактика (въоръжените чети били 
длъжни да влязат в България и да вдигнат въстание). Неуспе-
хът в Браила довел до необходимостта от търсене в бъдеще на 
по-нататъшна стратегия за националноосвободителната борба. 
С голям интерес сред историците се ползва личността на един 
от организаторите на Браилските бунтове през 1841 и 1843 г. 
– капитан Васил Хадживълков. Интересни подробности от дей-
1248 Велики К. Браилските бунтове…, с. 50-51.
1249 Романски Ст. Заговорът на Г. С. Раковски (Георги Македон) в Браила през 
1842 година. – СбБАН. Кн. XIV. София, 1921, с. 95-98.
1250 Трайков В. Георги Стойков Раковски…, с. 69-80.
1251 Уманская Л. Рождение тактики революционного бунтарства: К вопросу об 
участии Г. С. Раковского в Браильских событиях 1842 г. – Научные проблемы 
гуманитарных исследований. Пятигорск, 2008, № 13, с. 109-115; Същата. Г. С. 
Раковский и создание…, с. 19. 
1252 Уманская Л. Раковский и создание…, с. 23.

ността на революционера за свобода на неговия народ стават из-
вестни благодарение на публикувания от Ангелаки Савич него-
ви спомени на румънски език през 1872 г.1253 През 1930 г. Никола 
Трайков публикува част от тези документи в сп. „Известия на 
историческото дружество в София”1254. През 1932 г. котленски-
ят историк Петър Матеев издава спомените на Вълков в пълен 
вид1255. Организаторската роля на В. Вълков в политичееското 
движение на българските емигранти подробно е представена от 
Ст. Романски, Хр. Йонков, Н. Червенков и др.1256

Важно значение при изследване на този период има ли-
чността на бесарабския българин Петър Ганчев, един от ръко-
водителите на Браилския бунт от 1842 г. Заслугата на съветския 
историк В. Ниякий се състои в това, че в руския архив той от-
крива следственото дело на българския патриот. От него изсле-
дователите получават възможността да разберат неизвестни 
подробности от неговата биография до 1842 г. и след съдебните 
събития1257. 

Молдовският българист И. Грек се спира на ренийския пе-
риод от дейността на българския възражденец. Отбелязано е как 
той е организирал „тайна революционна организация”. Авторът 
потвърждава, че при структурата на организацията със своя гру-
па, Ганчев използва примера на „Филики етерия” (Дружество 
на приятелите). И. Грек смята, че това не е случайно, тъй като 
по негово предположение П. Ганчев още по-рано е бил участник 

1253 Savici A. Memoriile capitanului Vasile Vîlcof. Brăila, 1872.
1254 Трайков Н. Исторически материали. А. Спомените на капитан Васил Въл-
ков. Нови документи за въстаническия заговор на българите в Браила през 
1843 г., Б. Страданията на капитан Васил Вълков. − Известия на Историче-
ското дружество в София. Кн. 10, София, 1930, с. 87-132.
1255 Cавич А. Спомени на капитан Вълков (Васил Петрович Чардаклиев) издава 
П. М. Матеев. София, 1932. 120 с.
1256 Романски Ст. Възстанически заговор на Васил Х. Вълков…, с. 1-132; Йон-
ков Хр. Капитан Васил х. Вълков. – В: Бележити българи. Очерци. София, 
1968, с. 127-138; Червенков Н. Васил Хадживълков – организатор на Браил-
ските бунтове. – В: Бележити българи. София, 2012, с. 52-55.
1257 Ниякий В. Заговор болгар…, с. 130-131.
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в гръцкото въстание от 1821 г.1258 Едва по-късно, през 2007 г., в 
съвместна статия с Н. Червенков, авторът признава, че предпо-
ложението на връзката на Ганчев с движението на етеристите 
не е намерило потвърждение в архивните източници1259. В съ-
щото време тези документи показват подробни факти за него-
вата по-нататъшна съдба, след 1842 г. От тях ние разбираме, че 
официалните власти са се отнесли отрицателно към дейността 
на Ганчев. Поради тази причина той бил принуден да се засели 
в Петербург, откъдето го прехвърлят навътре в Русия, където 
умира в бедност1260. К. Поглубко, въз основа на материали от 
Одеския архив, показва как П. Ганчев със своите съратници се 
намирал в Рени и подготвял въстание в материален и финансов 
план1261. К. Велики обръща особено внимание на сръбски княз 
Милош Обренович, който, според автора, искал да стане лидер 
на християните в едно общо въстание против турците. Поради 
това той се възползвал от движението на българи, гърци и сърби 
в Дунавските княжества1262. Остава спорно и недоказано твър-
дението на румънския историк, че „Милош е изготвил плана за 
освобождението на България, а всички вълнения на българите 
се основават на този план”.

Предстои да се обсъди въпросът на кого принадлежи псевдо-
нима „К. В. Зманчевич”. В. Трайков не е посочил на кого може да 
принадлежи това название. В същото време той е сигурен,че това 
е псевдоним, тъй като в едно от своите писма Зманчевич съветвал 
кореспондента си да се подписва с псевдоним1263. В Ниякий, кого-
то подържа по-късно и К. Велики, смятат, че зад псевдонима стои 
капитан Васил Вълков1264. Руският историк В. Ниякий в своето 
предположение взема под внимание писмата, намерени през фев-
1258 Грек И. Деятельность П. Ганчева…, с. 92.
1259 Грек И., Н. Червенков. Биография Петра Ганчева: неизвестные страницы. 
– Дунав-Днестър. Т. I. Кишинев, 2007, с. 48-56.
1260 Пак там.
1261 Поглубко К. Весна освобождения…, с. 73.
1262 Velichi C. Cu privire la literatura…р. 164.
1263 Архив на Г. С. Раковски. Под ред. В. Трайков. Т. II. София, 1957. с. 869.
1264 Ниякий В. Кому и кем написано письмо „Зманчевича”. – В: Славянский 
архив. Москва, 1962, с. 59-74; Велики К. Браилските…, с. 14.

руари 1842 г. при ареста на Раковски в Браила. Те били преведени 
на италиански език. Едно от тях (написано на 5 септември 1841 
и изпратено от г. Рени) било подписано с горепосочения псевдо-
ним. Изследователят е установил, че писмото има два превода, 
първият – направен и публикуван от Г. Попруженко1265, а втори-
ят е направен в руското консулство от неизвестен. От анализа на 
съдържанието на писмата В. Ниякий, прави извод, че авторът 
„заповядва” на своя кореспондент, от което историкът прави 
следното заключение: „в Рени под псевдонима Зманчевич скри-
ва някой от ръководителите на заговора и първото въоръжено 
настъпление на българите в Браила”. Този човек, по мнение на 
руския изследовател, е бил капитан Васил Вълков. Потвърждава 
се, че бягайки от Браила, той се е криел в Рени. В помощ идват и 
инциалите „К. В.”, които могат да значат „капитан Васил”, тъй 
като именно с такова звучение на името си, той е бил известен 
сред българските емигранти1266. Против този извод са Ст. Сла-
вова, И. Забунов и И. Грек, които посочват, че зад това име стои 
участник в първия Браилски бунт Васил Станчевич1267. Човек с 
такава фамилия не е бил намерен в Русия и тогава бесарабският 
генерал-губернатор М. С. Воронцов приема предположението, 
че с този псевдоним може да се е подписвал живущият в Киши-
нев съратник на Раковски – Станчевич, тъй като неговото име по 
звучене е приличало на названието Зманчевич. Към това пред-
положение се добавя, че буквата „В”, може би значи „Васил”.

Съществува дискусия също и затова кои лица са движещата 
сила на въстанията? Мнозина български и румънски историци 
като И. Филити, Ст. Романски и В. Трайков смятат, че те са чис-
1265 Попруженко М. Материали из историята по възраждането на българския 
народ. – В: Юбилеен сборник по случай 25-годишнината от първия випуск на 
Габровската Априловска гимназия. Пловдив, 1900, с. 93-94.
1266 Ниякий В. Кому и кем…, с. 73.
1267 Славова С. Участие на преселници българи в Бесарабия и Южна Русия в 
борбата за освобождението на българите от турско иго (1841−1876). – ИДА. Со-
фия, 1968, кн 15, с. 226-227; Забунов И. Кой е „Зманчевич”? – Векове. София, 
1973, № 4, с. 26-30; Грек И., И. Забунов. Новые документы о движении бесса-
рабских болгар в поддержку второго браильского бунта 1842 г. – Известия АН 
МССР. Серия общественных наук. Кишинев, 1974, № 1, с. 65-72.
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то български. Д. Бодин, публикувал на френски език редица до-
кументи на италиански дипломати под общото заглавие „Нови 
сведения за румънските и „склавонски” революционни движе-
ния в Крайова, Галац и Браила през 1840–1843 г.” (Букурещ, 
1943), стигнал до извода, че всички вълнения са произлезли от 
и за българи, към които са се присъединили румънци, гърци, 
сърби и даже италианци. Посоченото, по мнение на автора, до-
вело до това, че движението нямало национален характер, тъй 
като всяка народност действала в полза на своите интереси1268. 
П. Константинеску-Яш нарича движението „въстанически час-
ти на българската емиграция…, която била във връзка със сърби 
и румънци”1269. На свой ред К. Велики, въз основа на архивни 
документи, доказва обратното, че бунтът през 1841 г. е сръбско-
български; през 1842 г. – гръцко-български (българската пър-
вична организация била силна в Бесарабия и на юг от Русия със 
значително разклонение в Галац) и през 1843 г. – общобалкан-
ски, с участие на румънци. Тук той признава, че българите и в 
трите въстания са били основната движеща сила1270. На румън-
ските историци опонира българинът Б. Недков, който е сигу-
рен, че в центъра на Браилските бунтове е стояло „българското 
въстаническо движение”, а сръбският лидер Милош Обренович 
и румънският Костаке Суцу играели „странична роля”1271. За до-
казателство той посочва факти, от които е видно, че почти във 
всички документи се говори за „бунтуващи се българи”, „бун-
товници българи”, „български бунтовници”. Тук ще добавим, че 
главните водачи на движението са били българите Г. Раковски, 
В. Вълков, „делото е по начало българско и неговите изпълните-
ли са българи”1272. К. Поглубко посочва, че макар и ръководите-
ли на „настъпленията на българската емиграция” да са били Г. 
Раковски, Г. Казак, П. Ганчев и гъркът Г. Ставри, те са действали 
заедно с гръцките революционни кръгове, а също са привлича-
1268 Цит. по. Стойчев И. Цит съч., с. 367.
1269 Сonstantinescu-Iaşi P. Studii istorice româno-bulgare. Bucureşti, 1956, p. 16.
1270 Велики К. Браилските бунтове…, с. 13. 176.
1271 Недков Б. Цит. съч, с. 702.
1272 Пак там.

ли за участие в своите среди и сънародници от населението на 
Дунавските княжества1273. Н. Жечев нарича това въстание „об-
щобалканско революционно сътрудничество”, тъй като в него 
вземали участие българи, гърци, сърби и румънци1274. Ст. Дой-
нов също вижда в тези събития водещата  роля на българите, 
подчертавайки, че бунтът е бил „подготвен от българите и от 
някои други балкански емигранти”1275. Не намалява показаната 
от изследователите роля на бесарабските българи в Браилските 
движения. Публикуваните документи от българската архивис-
тка Стефка Славова, историците Константин Косев, Йоно Ми-
тев и Михаил Дихан (съветски историк) и молдовските бълга-
ристи Иван Грек и Иван Забунов, разказват за активното участие 
на българските колонии в Бесарабия при подготовката на Вто-
рия браилски бунт (1842 г.)1276. Самите историци опровергават 
тезата на Ст. Романски и В. Ниякий, които посочват скромното и 
незначително място в заговора на бесарабските българи, отбелз-
вайки, че в състава на Раковски участвали само „някои бесараб-
ски българи” или „групата на заговорниците в Рени била много 
по-слаба отколкото в Галац и Браила”1277. 

Публикуваните от И. Грек и И. Забунов източници свиде-
телстват за активната агитация на ренинската група на П. Ган-
чев сред заможните слоеве на колонистките среди, с цел те да се 
присъединят за участие в заговора. Установява се ясно, че при-
зивът на българските патриоти е намерил отклик в средите на 
колонистите, които отделяли за тези цели финансови средства.

В историографията съществуват няколко спорни мнения за 
по-нататъшната съдба на въстаниците. Ст. Романски доказва, че 
1273 Поглубко К. Весна освобождения…, с. 72.
1274 Жечев Н. Браила и българското културно-национално възраждане. София, 
1970, с. 31.
1275 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с. 233.
1276 Дихан М., Й. Митев. Ценни документи в Одеския архив за Браилските бун-
тове 1841−1842 г. − ИИИ. T. XIV-XV. София, 1964, с. 455-467; Косев K. Докумен-
ти в съветските държавни архиви за Браилския бунт от 1842 г. – В: Г. С. Раковски. 
Възгледи, дейност и живот. Т. 2. Документални материали. София, 1968, с. 165-
199; Славова С. Цит. съч., с. 213-227; Грек И., И. Забунов. Цит. съч., с. 65-72; 
1277 Ниякий В. Заговор болгар…, с. 126-130;
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съдбата на ръководителите на движенията през 1841 г. и 1843 г., 
след тяхното осъждане и изпращането им в солните мини в ко-
муната Телега остава неизвестна и, че преди всичко те бързо за-
вършват своите дни на посочените места. К. Велики, с помощта 
на документи, опровергава това и убедително доказва, че арес-
туваните български революционери, начело с Васил Вълков и 
Андрей Дешу, продължили борбата като се включили във въста-
нието в Телега (6 август 1843 г.), което завършило с бягство1278. 
Справедливо трябва да подчертаем, че този епизод в Телега до 
тогава не е бил известен. В отделни статии, излезли в България, 
румънският историк доказва, как един от лидерите на първия 
Браилски бунт, капитан Владислав Татич (Милош Станисла-
вов), през август 1843 г. е бил помилван от господаря Г. Бибес-
ку и експулсиран в Сърбия, други 38 излежаващи заговорници 
били помилвани през 1844 г., а от тях 7 са били преместени 
зад Дунав1279. Представлява интерес също и мнението за съдба-
та на Георги Раковски след потушаването на втория Браилски 
бунт и ареста. Както е известно, революционерът е успял да из-
бегне изпълнението на смъртната присъда, тъй като той е имал 
гръцки паспорт. Това станало юридическа база за спасението 
му от смъртта. Григор Котев (Начович) и Боян Пенев са сигур-
ни, че за спасението на възрожденеца важна роля са изиграли 
букурещките и браилските българи, които са събрали средства 
и са подкупили гръцкия консул, за да спаси техния съратник1280. 
Ив. Адженов, И. Нистор, В. Ниякий, В. Трайков и Л. Уманская 
подържат мнението, че той е избегнал смъртната присъда само 
затова, че е имал нов гръцки паспорт (старият, издаден през ав-
густ 1841 г. бил действителен само три месеца) на името на Ге-
орги Македон, който му бил даден, поради застъпничеството на 
гръцкото консулство в Букурещ1281. К. Велики признава ролята 

1278 Велики К. Браилските бунтове…, с. 140-143.
1279 Велики К. Съдбата на осъдените четници от първото революционно движе-
ние в Браила през 1841 г. – ИПр. София, 1958, №6, с. 92-95.
1280 Цит. по. Трайков В. Георги Стойков Раковски…, с. 76.
1281 Адженов И. Записки от живота на Георги Стойков Раковски. Русе, 1894, с. 
23-24; Nistor I. Aşezările bulgare..., p. 33; Ниякий В. Заговор болгар…, с. 135-

на гръцкото консулство в Букурещ за спасението на Раковски1282, 
уточнявайки, че не бива да се пропуска и това, че Раковски оста-
ва жив благодарение и благосклонното отношение към него на 
влашкия княз Александър Гика. Ако князът не би признал гръц-
кото поданство на Раковски, а затова той е имал пълното пра-
во, то по доказателствата на К. Велики, турците щели да молят 
властите да им предадат революционера. Румънският историк е 
сигурен, че въстаниците са били осъдени на смърт „затова, че 
те да били напуснали страната”. Именно поради това обяснение 
по време на съдебния процес, властите разрешили въстаниците 
свободно да получат гръцко гражданство. Като пример истори-
кът говори за учудването на административните органи на Бра-
ила, които констатирали, че арестуваните са изоставили града и 
били дадени на съд в Букурещ като „поданици на Портата”, а се 
връщат обратно в града с гръцки паспорти1283. Петре Панаитес-
ку е уверен, че господарят Гика е симпатизирвал на българите. 
Но в този заговор той не е могъл да помогне, тъй като в този 
момент е „васал на Турция”. Тук той добавя, че „изпращане-
то на въстаническа армия от Браила би означавало откритото 
вмешателство на Влашко” във вътрешните дела на турците1284. 
Лучия Тафте говори за „деконспирация” и „забрани” на дейст-
вията на българите, тъй като властите не искали „да имат кон-
фликт с турците”1285. Ион Нистор също оправдава политиката 
на румънските господари, пренасочвайки действията от поли-
тически към икономически причини, „поставяйки стража, която 
да попречи на емигрнтите да преминат Дунав: мунтянското и 
136; Трайков В. Георги Стойков Раковски…, с. 76; Уманская Л. Г. С. Раков-
ский и создание…, с. 20.
1282 Велики К. Браилските бунтове…, с. 111-112.
1283 Тази мисъл на К. Велики се среща и в рецензията за книгата на В. Трайков 
„Георги Стойков Раковски. Биография.” (София, 1974), отпечатана в списание-
то Revista de istorie. Bucureşti, 1975, № 9, р. 1446 и рецензията на труда на С. Да-
мянов „Френската политика на Балканите 1829−1853” (София, 1977), публикувана 
в същото списание − 1978, № 4, с. 740-741.
1284 Panaitescu P. Români şi bulgari…, р. 51.
1285 Taftă L. Mişcarea de eliberarea naţională a popoarelor din Imperiul Otoman în pri-
ma jumătate a secolului al XIX-lea. – Revista de Istorie. Bucureşti, 1979, № 6, р. 1114. 
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молдовското ръководство отказало да разреши на българите да 
напуснат страната, смятайки, че те са подходящи работници в 
селското стопанство”1286.

На букурещките историци противоречи софийският им ко-
лега Б. Недков, който, основавайки се на публикувани турски 
документи, е сигурен, че молдовските и влашките власти не из-
питват любов към революционерите, а обратно – те искали да 
предупредят турците за наближаващите опасности1287. Доказа-
телствата на българския историк се потвърждават с издадени-
те документи от В. Ниякий, затова че влашкият владетел Гика, 
след арестуването на Раковски „с надежда да получи султанска 
награда” побързал да увери турското правителство за ликвида-
цията на новите въстания в империята1288.

Не е еднозначно оценена също и ролята на Русия в тези съ-
бития. И. Филити е сигурен, че Петербург не би искал и не е 
замесен в започналите бунтове, при все че в хода на вълнени-
ята той е подържжал и направлявал бунтовниците1289. Според 
Ив. Стойчев няма съмнение, че императорът не одобрявал 
действията на българите. Затова е показателен фактът, че са-
мата Русия е съдействала за разкритието на въстаниците1290. 
В. Ниякий е склонен да смята, че на позицията на Русия влияят 
няколко фактора, които произхождат от това, че от една стра-
на монархическите принципи водят до това, че императорът се 
изказал против каквато и да е промяна против законния госпо-
дар, а от друга страна, изхождайки от практическите цели на 
своята политика, Петербург искал да има добра репутация сред 
поробените народи от Османскта империя като пазителка на 
християнството, и трето – царизмът трябвало да се съобразява с 
общественото мнение в страната, което както е известно винаги 
е било на страната на българските патриоти1291. К. Велики пред-

1286 Nistor I. Aşezările bulgare..., p. 26.
1287 Недков Б. Цит. съч., с. 710.
1288 Ниякий В. Заговор болгар…, с. 134.
1289 Filitti I. Цит. съч., p. 227.
1290 Стойчев И. Цит. съч., с. 368.
1291 Ниякий В. Заговор болгар…, с. 131.

лага при обсъждането на този въпрос позициите на Русия да се 
разделят на официална, реална и неофициална. Първата изхож-
да от това, че Петербург официално не се намесва в браилските 
събития, втората се характеризирва с това, че руснаците тайно 
поощряват действията на революционерите, и третата  се ха-
рактеризира с прякото участие на руските чиновници в посоче-
ните събития1292. Игор Дамянов не вижда причини за намесата 
на Русия в браилските събития, тъй като официално Петербург 
чрез царската полиция „разкри и осуети Браилския бунт през 
1842 г.”1293. В същото време признава усилията на Петербург за 
дипломатическия път в полза на българите, тъй като и турци и 
румънци били предупредени, да не предприемат в отношенията 
си с въстаниците антихуманни действия. Историкът Ст. Дойнов 
е уверен, че официално Русия остава враждебна по отношение 
към българските освободителни начинания, според примера, 
показващ действията на руснаците по преследването на българ-
ските доброволци по време на Втория Браилски бунт, именно 
тогава „когато град Рени се откроява като един от трите важни 
центъра на готвените въоръжени акции”1294. Авторът обяснява 
поведението на Петербург с това, че в посочения период Русия 
се намира в дълбока политическа и дипломатическа изолация. 
Това обстоятелство имало значение за най-благоприятната по-
литика на царските правителствени кръгове по отношение на 
Портата. Подобна позиция се проследява в западноевропейска-
та историография. Нейните представители Елиас Реньо в книга-
та „Политическа и социална история на Дунавските княжества” 
(Париж, 1855) и Луи Андре в изданието „Христианският етнос 
на Балканите през 1815 година” (Париж, 1918) смятат, че заго-
ворът е дело на руската политика, независимо, че тя тайно под-
държала заговорниците1295. Позицията на Константинопол под-
робно изследват Ст. Романски, П. Константинеску-Яш, В. То-

1292 Velichi C. Cu privire la literatura…р. 161-162.
1293 Дамянов И. Нишкото въстание…, с. 76.
1294 Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова…, с. 233.
1295 Цит. по. Ниякий В. Заговор болгар…, с. 122.
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доров-Хиндалов, К. Велики, и Б. Недков1296. Публикуваните от 
тях документи дават ясно доказателство, че турците застават зад 
официалната позиция на румънското правителство, тъй като не 
им е било изгодно бунтът да прерастне в широко национално-
освободително движение и да премине в Османската империя. 
Българският историк Симеон Дамянов пръв проучва позицията 
на Франция по повод потушаването на въстанията. Чрез дипло-
матическите документи, авторът стига до извода, че Париж се 
отнася положително към действията на княз Александър Гика, 
„това се прави с цел да се задълбочи конфликната ситуация 
между Русия и Турция”1297. Същото становище поддържа и Игор 
Дамянов, който показва, че французите имат голямо желание да 
намалят влиянието на руснаците в Дунавските княжества и сред 
християнските народи на Балканите1298. Историкът е разкрил 
двойнствената политика на Англия, която официално се изказва 
за териториалната цялост на Османската империя, в противо-
речие с Русия, подържайки Букурещ и Яш, а неофициално чрез 
дипломатическите си представителства симпатизирала и даже 
помагала на бунтовниците1299. В последния случай англичаните, 
базирайки се на интересите на Британската империя, искали да 
покажат на българите, че освен Русия има и други европейски 
държави, на които могат да разчитат. По отношение на Австрия, 
И. Дамянов доказва, че през 1841 г. тя показала безпокойство, 
но Русия убедила Виена, че официалната политика няма нищо 
общо с неофициалните действия на техния консул Корнеев; 
през 1842 г. австрийците подържали Русия, а през 1843 г. заели 
неутрална позиция1300.

Практически всички изследватели са еднодушни в оценката 
на историческото значение на въстанията. И. Филити доказва, 

1296 Романски Ст. Заговорът на Г. С. Раковски…, с. 105; Сonstantinescu-Iaşi P. 
Studii istorice…р. 17; Велики К. Браилските бунтове…, с. 118-119; Недков Б. 
Цит. съч., с. 709.
1297 Дамянов С. Френската политика на Балканите 1829−1853. София, 1977, с. 196.
1298 Дамянов И. Нишкото въстание…, с. 78.
1299 Пак там.
1300 Пак там, с. 80.

че вълненията на българите имат значение за бъдещата револю-
ция през 1848 г. в княжествата, тъй като румънските идеалисти, 
които симпатизирали на „чуждата агитация”, ще бъдат един от 
клоновете в тези вълнения1301. С. Никитин отбелязва, че „под 
влияние на неуспеха на тези опити, партизанската борба се раз-
вива под друга форма”. Възникналите отряди, не си поставят го-
леми и широки цели, но въпреки това нанасят не малко вреди на 
противника си. Те  били малки отряди, укриващи се в горските, 
мъчно проходими балкански гори, откъдето извършват своите 
нападения1302. Л. Тафте признава историческата значимост на ре-
волюционните движения на българите в Браила, но определя и 
причините за техните неуспехи, като изхожда от тесните социал-
но-икономически възможности в борбата за национално равен-
ство. Причината е в това, че българската буржоазия, намираща 
се в разпръснати по различни места в княжествата и на юг от Ру-
сия, още не осъзнава своята национална роля1303. Б. Недков оце-
нява действията на българите като важен момент от историята 
на българското националноосвободително движение. „C тях за-
почва осъществяването на политическите идеали на българския 
народ по времето на Възраждането – освобождение на България 
от чуждо робство и то чрез четнически акции на патриотична 
българска емиграция в чужбина, главно в румънските княже-
ства Влашко и Молдова и в Южна Бесарабия…”1304. Румънският 
историк К. Велики, който като никой друг, подробно е изучил 
браилските бунтове, правилно отбелязва, че те свидетелстват за 
високото национално самосъзнание на българската емиграция, 
която въпреки неуспехите на предприетите мероприятия, започ-
ва нов етап в националноосвободителната борба1305.

Както виждаме, изследователите на браилските бунтове 
се спират на широкия спектър от документи, − дипломатиче-
ски преписки на австрийски, румънски, османски и италиански 
1301 Filitti I. Цит. съч., р. 250-251.
1302 Никитин С. А. Из прошлого…, с. 104.
1303 Taftă L. Цит. съч., p. 1115.
1304 Недков Б. Цит. съч., с. 697.
1305 Велики К. Браилские бунтове…, с. 187.
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консулства и официални представители, така и от следствените 
дела на съдебните инстанции от Дунавските княжества. Не е 
пропусната и вътрешната руска кореспонденция между Киши-
нев, Одеса и Петербург, в която е отразена дейността на беса-
рабските клонове на въстаниците. Все пак предстои още голяма 
работа за изследвания в тази посока. Изследователите прак-
тически не използват спомените на българския писател Цани 
Гинчев, който в 1858–1859 г. заедно с Раковски живее в Одеса, 
където последният му е разказвал за вълненията на българите в 
Браила1306. Предстои подробно да се изследва и оцени постъпка-
та на възрожденеца Васил Априлов, който предал плана на ре-
нинските въстаници на бесарабския губернатор граф Воронцов. 
Възниква въпросът какво е карало българският възрожденец да 
направи това, само просветни идеи ли при стремежа му да не 
навреди на имиджа на Русия, която е имала дипломатически 
преговори с Портата по повод българския въпрос или просвети-
телят се е боял, от своя страна, да не усложни положението на 
балканските българи, силите на които, както той смята, са били 
неравни в сравнение с мощната Османска империя. Интересно 
би било да узнаем за местното румънско население, участва-
що в настъпленията на българите. През периода на третия бунт 
(1843 г.), който бил подготвен заедно с княз Бибеску, във Влаш-
ко действало общество от млади боляри − „Fraţia” („Братство”), 
което имало пред себе си целта да свали господаря. Остава да 
отговорим на въпроса защо двете групи не са обединили силите 
си и да действат заедно. Историците следва също да обърнат 
внимание на страниците от биографиите на другите лидери на 
браилските размирици, дали своя принос в тези събития, на-
пример Владислав Татич, Георги Казак, Петър Ганчев и други 
съратници. Предстои да се изследва кишиневският период от 
живота на Васил Вълков. Новите документални източници мо-
гат да отговорят на въпроса кой е „Зманчевич”. И да поставят 

1306 Минев В. Браилският бунт през 1841 г., по спомени на Цани Гинчев. − 
Илюстрация светлина. XVI. София, 1941, № 9, с. 522-528. 

точка в този диспут. При широкото изследване на този въпрос 
авторите почти не са обръщали внимание на социалната база на 
настъпленията, на кого са се опирали въстанниците.

Все пак от гореизложеното може да констатираме, че из-
следванията по въпроса за политическите движения на българ-
ския народ в края на XVIII – началото на XIX в. имат особено 
значение за историческата българистика. В научен оборот са 
въведени документи, отразяващи всички сфери, в които са били 
задействани български доброволци, представители на интеле-
генцията и духовенството. Показани са основните инструменти 
и идеи, с които се планирало да реализиреат своя национален 
идеал. Мислим, че по-нататъшните изследвания по проблема за 
националноосвободителните борби ще открият нови, неизвест-
ни страници от това движение, а също и ще хвърлят светлина 
върху жизнения път на личности, които са били движеща сила 
на събития, явяващи се предвестници на националното осво-
бождение на България.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След очертаване на основните насоки в историографията за 
българите в Бесарабия от края на XVIII до средата на XIX век 
стигаме до следните изводи.

Литературата по разглежданата проблематика е многоас-
пектна, което изисква и специален анализ на всеки аспект по-
отделно. Подходът към нея се обуславя от националните исто-
рически школи, а също и от времето на конкретните разработ-
ки. Не е неестествено позициите по една и съща проблематика 
да са често преотивоположни. Това се отнася и до съвремен-
ната историография, която също се характеризира с отсъствие 
на единна позиция, както в областта на методологията, така и 
в конкретиката.

Изучаването на наличната литература показва, че засега не е 
голям броят на историографските трудове, които подробно са се 
спирали върху изучаването на аспектите на изследваната тема. 
Има обаче отделни историографски „сюжети”, преди всичко в 
обобщаващи историографски трудове. Изследват се конкрет-
ни аспекти и в специални проучвания. За пръв път предприе-
ма опит да анализира съществуващата литература Е. Капацина, 
която изследва трудовете по етнография на българите в Беса-
рабия през първата половина на XIX век. Тази тематика про-
дължава и Е. Михеева, която представя кандидатска дисертация 
на темата „Болгари півдня України і Молдови в історико-ет-
нографічній літературі кінця XVIII–ХХ ст.” – („Българите от 
южна Украйна и Молдова в историко-етнографската литература 
от края на ХIX–до ХХ столетие”). Молдовският изследовател 
Н. Червенков се спира върху определянето на основните етапи 
и тенденции на историческата наука в областта на миналото на 
бесарабските българи. По отделни аспекти представят свои на-
учни разработки Ек. Челак, Ел. Хаджиниколова, В. Милчев и 
др. Важни са също и историографските обзори в редица моног-
рафични трудове на изследователи като И. Грек, И. Мешчерюк, 
Ст. Дойнов, С. Новаков, М. Станчев, И. Анцупов и др. 

Наличните изследвания обаче недостатъчно разкриват съ-
ществуващата литература, като не отразяват в това число и ва-
жните дискусионни моменти и проблеми, обсъждани в нея. Ос-
вен това, в тези разработки не се обхваща и значителният брой 
изследвания, причислявани навремето към продукция на т. нар. 
„буржоазни автори”, както в България, така и в Съветския съюз, 
а също и издадените трудове на румънски език. Знае се, че в 
българската историография чак до 80-те г. на XX в., по идео-
логически причини, историците практически са подценявяли 
подобни разработки, а към материали от периодическия печат 
по-късно са се отнасяли като към „фашистки издания”. Сред 
тях например, се откроява софийското списание „Отец Паис-
ий”. Навремето в него са публикувани повече от 30 материала 
по разглежданата от нас тематика. Сред авторите на статии се 
открояват известни учени и публицисти като К. Иванов, Вл. Дя-
кович, П. Атанасов, И. С. Пенаков и др.

Подобно е отношението към разработките и периодичните 
издания през междувоенна Румъния. Историците практически 
не обръщат внимание на издаваните в същия период вестници 
на български език – „Добруджански глас”, „Единство”, „Наши-
ят глас”, „Възраждане” и списанията на румънски, такива като 
болградското издание „Bugeacul” (Буджак). Затова и много фак-
тологически сведения остават извън полезрението на изследо-
вателите. Твърде съществено е и, че издадените многобройни 
изследвания на учени от България, Молдова, Украйна, Русия, 
Румъния и др. от последните 20 години също не са обект на вни-
мание от историците. 

Обобщавайки наличната литература за бесарабските бълга-
ри от края на XVIII до средата на XIX век идваме до извода, 
че изследователите концентрират своето внимание върху изу-
чаването на сложната и многоаспектна проблематика за пресел-
ването на българите в Бесарабия. При това широко се отразя-
ват емиграционните и реемиграционните процеси в периодите 
на и след руско-турските войни от 1768−1774 г., 1787−1891 г., 
1806−1812 г. и 1828−1829 г. При осветляване на указаните ас-
пекти изследователите по принцип изхождат от позицията на 
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националните интереси на своите страни. Особено дискусионен 
е въпросът за предпоставките и причините за преселването на 
населението от българските земи на север от Дунав, а също и 
оценката за позициите и ролята на Руската и Османската им-
перия, на Дунавските княжества, както и на самата българска 
общност от онзи период.

Ако руските изследователи А. Скалковски, А. Клаус, В. Заш-
чук, П. Свиньин, Н. Державин и др. определят основната позиция 
на Русия като протекция над поробените славянски народи, то съ-
ветските автори, преди всичко С. Бернщайн, И. Мешчерюк, В. Ко-
нобеев, В. Грачев, са единни в мнението за пряката заинтересува-
ност на руския царизъм да привлече българи към усвояването на 
новопридобитите земи. По-късно се появяват обаче проучвания (на 
И. Грек, Н. Червенков, К. Калчев, Ст. Дойнов, Е. Белова, О. Медве-
дева и др.), които обясняват този процес като съвокупност от ред 
вътрешни и външни причини, довели до масово обезлюдяване от 
население на българските земи. 

Интерпретацията на тези аспекти, освен от идеологически 
предпоставки, зависи и от наличните документални материали. 
С времето нараства и обемът на използвани нови архивни из-
точници. Съветският учен В. Конобеев въвежда в научен обо-
рот значително количество материали от тогавашните съветски 
архиви, преди всичко от толкова богат архив като Архив внеш-
ней политики России. Върху основата на материали от Цен-
тральный государственный исторический архив на Русия (гр. 
Санкт Петербург) е подготвена фундаменталната монография 
на българския изследовател Ст. Дойнов за бесарабските бъл-
гари от периода на националното Възраждане. Още по-рано, 
твърде много материал от Националня архив на Република Мол-
дова привлича И. И. Мешчерюк. Важен материал от архивите 
на Румъния извличат румънските и българските изследователи 
Ст. Романски, П. Константинеску-Яш, К. Велики, Е. Сюпюр, 
В. Трайков, Н. Жечев, който е използван в научни разработ-
ки и е представен в отделни документални сборници. Забеле-
жителна е работата на руската изследователка Е. Белова, която 
изследва комплексно изселническите процеси върху основата 

на неизползвани исторически извори. През последните години 
започнаха да се привличат материали и от регионални архиви 
на Украйна и България. С тяхна помощ в проучвания на В. Мил-
чев, Е. Бачинская и др. са разкрити нови интересни страни на 
преселванията. Важни са също и редица краеведски разработ-
ки (на К. Поглубко, И. Забунов, И. Грек, С. Новаков, С. Булгар, 
Н. Червенков, И. Думиника), които въвеждат нови материали за 
отделните миграционни вълнù. Забележително е и това, че за-
почва въвеждането на материали и от архивите на Турция, които 
позволяват да се уточнят някои позиции на Портата по отноше-
ние на преселванията.

Сред публикуваните материали, които активно се използват 
от изследователите, голямо значение имат запазените спомени 
от съвременници на преселванията – такива като на И. Липран-
ди, А. Фадеев, Ст. Киранов, И. Селимински. Тези материали 
разкриват конкретни аспекти от процесите по преселванията, 
представяйки битовото и емоционалното състояние на пресел-
ниците, усложненията, преодолявани от тях по пътя и пр.

В наличната литература относително пълно са определени 
изходните региони на преселниците през различните етапи. 
И. Мешчерюк даже представя и подробна карта. Но конкрет-
ните места, откъдето тръгват жителите на мнозинството от 
българските колонии в Бесарабия, все още не са с точност 
определени, не е осветлен и ходът на самото преселване, не 
са разкрити и техните временни селища във Влахия и Мол-
дова. Предприетият опит да се определят корените на бесараб-
ските български села от И. И. Дундаров не издържа критика, 
тъй като не се основава на източници и не се потвърждава и от 
други изследвания. Започнатата нова насока от украинските из-
следователи (А. Ганчев, В. Милчев, А. Пригарин) по разкрива-
не на изходните пунктове за бесарабските български села чрез 
анкетиране на старите жители е твърде примамлив, но засега 
конкретни поселищни изводи няма.

Направеният в монографията анализ тласка към извода за 
необходимостта да се задълбочат изследванията в такива на-
правления като единичните преселвания през първата полови-
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на на XVIII в., взаимоотношенията с татарите-ногайци, които 
през определени периоди от време обитават Южна Бесарабия, 
чрез включване и използване на топонимията, стопанското на-
следство и традициите от преживяването в Буджакската степ. 
Предстои също работа и по разкриване на количествения състав 
на българския елемент в общата маса на общобалканската еми-
грация.

Причината за явните непълноти през съветския период по 
изучаване на отделните аспекти от преселванията на българите 
се крие и в това, че тогава изследванията по тази тематика би 
трябвало да се правят само в контекста на развитието на руско-
българските връзки. Като следствие, от вниманието на изсле-
дователите отпадат много важни ракурси в тази проблематика 
или биват недостатъчно всестранно отразени или се изследват 
едностранчиво.

Анализът на литературата за бесарабските българи показ-
ва, че достатъчно пълно са изучени аспектите по устройва-
нето и социално-икономическото развитие на българските 
колонии. Те са изследвани преди всичко в трудове на руски-
те учени А. Скалковски, В. Зашчук, А. Клаус, Н. Могилянски, 
Н. С. Державин. Сред тях би следвало да откроим капитал-
ния труд на А. Скалковски „Болгарские колонии в Бессарабии 
и Новороссийском крае” (1848), който определя времето на 
създаването на българските колонни и представя общата карти-
на на тяхното стопанско устройване. И днес дори този труд не 
губи своята актуалност. Важен е и статистическият сборник на 
С. Корнилович, съставен на базата на работата на специалната 
държавна комисия по изучаването и събирането на информация 
за населените пунктове на Буджака. Тук за пръв път получаваме 
информация за началната стопанска дейност на българските ко-
лонисти в Бесарабия. Друг документален сборник, подготовен 
вече в съветско време от Е. Руссев и К. Крижановская, пред-
ставя материали за непосредствения процес по формиране на 
колониите и тяхния правен статус.

Конкретно социално-икономическото положение и разви-
тието на българите от Бесарабия стават за пръв път обект на мо-

нографическо изследване в труда на И. Мешчерюк „Социально-
экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной 
Бессарабии (1808−1856 гг.)” (1970). Изследователят върху база-
та на широк архивен фон отразява спецификата в развитието на 
българите, както в стопанската сфера, така и в сферата на зана-
ятите и във вътрешната и външната търговия. Той отчетливо от-
стоява мнението, че в началния етап от стопанската дейност на 
българите преобладава животновъдството. Следващият период 
от 1856 г. до 1918 г. е изследван от молдовския учен С. З. Но-
ваков, който също засяга някои страни от този период. В част-
ност, той пръв осветлява и връзките на българските колонисти 
с немските. Задълбоченото социално-икономическо изучаване 
е обусловено от традиционното внимание на съветската исто-
риография към тази проблематика. Неслучайно в обобщаващи 
проучвания за Бесарабия от този (съветския – И.Д.) период се 
отделя значително внимание на проблемите около народното 
стопанство. С това би трябвало да се докаже капиталистически-
ят път на развитие на Бесарабия. В подобни трудове, автори на 
които са известните историци Я. Гросул, И. Будак, М. Мунтян, 
И. Анцупов, В. Томулец, се засягат и аспекти от икономическо-
то развитие на бесарабските българи. Справедливо се утвърж-
дава тезата, че българите тук са носители на елементите на едно 
капиталистическо развитие и че внасят значителен принос в 
развитието на животновъдството на Бесарабия в следреформе-
ния период. 

В същото време, в румънската и в съвременната молдовска 
историография мястото на българите в стопанското развитие на 
Бесарабския край се оценява двояко. Когато се говори за бълга-
рите в Дунавските княжества, се признава тяхната положителна 
роля (Ал. Арборе, К. Велики, Е. Сюпюр), а в случай, че става 
дума за българи в Буджака, техните успехи не се възприемат, 
като се твърди едновременно и това, че всичко това се е правело 
в ущърб на местното „коренно население” (Т. Холбан, П. Каза-
ку, И. Киртоага).

Движението за запазване и разширение на колонистките 
права на бесарабските българи е започнало да се изяснява от 



334 335 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

И. И. Мешчерюк и се продължава в работата на И. Грек. Тези 
двама историци разкриват обективните причини за устройва-
нето на българите върху държавни земи в Буджака, виждай-
ки в това и тяхната анткрепостническа борба. На този въпрос 
обръщат внимание редица румънски и съвременни молдовски 
изследователи (З. Арборе, Д. Поштаренку, Ф. Соломон, В. То-
мулец), които не виждат сериозни причини за връщането на 
българите, обяснявайки тяхното бягство с противоправно пове-
дение на местните околийски полицейски началници и царски 
чиновници.

Изследването показва, че все по-голям интерес в литера-
турата представляват персоналиите за лица, дали свой принос 
в развитието на Бесарабия през първата половина на XIX век. 
Забележително е, че са издадени разработки за търговците Мин-
кови, Николау, Казанарски, помешчиците Цанко-Килчик, дво-
ряните Главчеви. Особен принос в това отношение имат бъл-
гарският изследовател Й. Титоров, публикувал биографията на 
Г. Цанко-Килчик, както и К. Калчев, представил в монография 
за доктор А. Головина описание на известни български родове 
в Бесарабия. В тази насока успешно работят молдовските ис-
торици К. Поглубко, Н. Червенков, Д. Поштаренку, С. Булгар, 
С. Бакалов и др. Изнесените данни за известни българи позво-
ляват да се направи изводът за формирала се заможна българ-
ска прослойка в бесарабските градове и села. Като се отчита, 
че много страници от дейността на видните бесарабски българи 
още не са разкрити, а интересът към тях все повече нараства и 
сред обществеността в България, намираме, че е потребно рабо-
тата по изучаването на български персоналии в Бесарабия, а и в 
метрополията, да продължи. За успех в това направление могат 
твърде много да допринесат материалите от фонда „Дворянство 
Бессарабии” в Националния архив на Република Молдова.

Макар социално-икономическата проблематика да се раз-
крива в литературата най-подробно, можем да констатираме, 
че са изпуснати и много аспекти на темата. Практически не е 
изучено взаимоотношението на преселниците с молдовските 
помешчици и царските изправници (околийски полицейски на-

чалници). Материали за подобно изследване има достатъчно. 
Фондът „Бессарабски губернатор” (№2) от Националния архив 
на Република Молдова съдържа различни обръщения на българ-
ски преселници с жалби от помешчици за използване на българ-
ския труд, молби за преселване от помешчически върху свобод-
ни земи в Буджака. Тези документи позволяват да се проследи 
също и заинтересуваността на самите помешчици и откупчици 
на земя към закрепостяването на колонисти. 

Обръщаме внимание и на това, че с малки изключения 
(И. Грек, Е. Белова и В. Томулец), изследователите практи-
чески не са използвали материалите от сбирката „Полные со-
брания законов Российской империи”. А от нея могат да се 
извлекат разнородни документи (укази и постановления на 
царското правителство, сведения за вземаните мита, паспор-
ти, издавани по повод отсъствието от търговски дела, усло-
вия по разкриването и поддържането на питейни заведения 
и т.н.). В изследователското поле все още не са попадали ма-
териали от регионалните и местните периодически издания. 
А там се съдържа информация за развитието на различни-
те стопански отрасли в българските колонии, проблемните 
страни от взаимоотношенията с царските власти и пътищата 
за тяхното решаване. Не са достатъчно изучени също така и 
архивните материали, съдържащи статистически сведения за 
количеството събрана реколта, за търговско-промишлените 
отношения и пр.

От анализа на литературата произтича и изводът, че в ис-
ториографията се отделя специално внимание за определяне 
числеността на българското население в Бесарабия, в т.ч. и 
през първата половина на XIX в. Значителен принос в тази 
насока внасят трудовете на руските изследователи П. Кьопен, 
Н. Державин, Л. Берг, В. Бутович, на съветските В. Кабузан, 
И. Мешчерюк, В. Зеленчук, на българските В. Дякович, Й. Ти-
торов, Г. Занетов, Ст. Дойнов, на молдовските И. Грек, Д. Пошта-
ренку, Н. Червенков. Твърде полезни са последните разработки 
на Г. Къшлали и Л. Реулец. Анализирайки статистическите 
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данни от първите десетилетия на XIX в., те разкриват съ-
ществуването на два списъка на българи в Бесарабия от 1816 
и от 1818 г. 

За броя на българите в Бесарабия говорят и откритите от нас 
румънски източници, които досега не са привличани в изследо-
вателската работа. Това са главно трудове, издадени през между-
военния период, когато Бесарабия влиза в състава на Румъния. 
Изследователите Д. Минчев, Г. Мунтяну-Мургоч, Г. Драгомир, 
Ал. Арборе, Щ. Чобану, Т. Холбан, Л. Бога, П. Казаку, И. Нистор 
въвеждат в научен оборот по-рано неизвестни румънски статис-
тически данни от местните органи на властта („Рапорти на по-
лицейските”, „Заседания на Молдовския Диван”). Анализът на 
тези публикации свидетелства, че тяхната насоченост е била да 
покажат румънския етнически характер на териториите между 
Прут и Днестър. Като следствие, реалната численност на нацио-
налните малцинства, в това число и на българите, целенасочено 
се занижава. Към това се прибавя и тезисът за постоянството 
на румънското население от Буджака. Интересно е, че и някои 
днешни представители на румънската и молдовска историогра-
фия като Ф. Соломон, И. Киртоага, Д. Поштаренку, В. Томулец, 
продължават да развиват тази тенденция. 

Изследването показва, че в историографията тече изучава-
не на проблема за духовния живот на бесарабските българи. 
Още през XIX в. в списание „Кишиневские епархиальные ведо-
мости” се появяват статии за църквите и свещениците от селата 
Исерлий, Твардица, Дезгинжа, Задунаевка и др. При цялата им 
ценност ще отбележим, че те носят главно описателен характер. 
В последвалия румънски период (1918−1940 г.), на историята и 
църквата също се отделя значително внимание. „Сюжетите” за 
тях ги има в обобщаващи трудове по история на православието 
в Румъния, а се появяват също и специални статии за църквите 
„Св. Георги” в Кишинев (П. Константинеску-Яш) и българската 
църква в Акерман (Белгород-Днестровски) (Н. Стойков). Има и 
устни твърдения, че е била издадена и обобщаваща работа за 
църквите в българските села. За съжаление не успяхме да я на-
мерим. 

В съветския период, по известни причини, не би могъл и да 
стои въпросът за изучаването на църковната история. Едва през 
последните двайсетина години изследователите започват да се об-
ръщат с лице към тази тематика. Това се обяснява с факта, че от 
една страна настъпва свобода на вероизповеданията, а от друга – 
има достъп до църковните източници. От това време значителен 
принос в тази област внасят И. Пушков, И. Грек, Н. Червенков, 
Е. Челак, И. Думиника, С. Булгар, Е. Квилинкова, Н. Курдогло и 
др. В техните монографии се дава датировка за откриването на 
редица църкви в българските колонии, определя се количествени-
ят и етническият състав на църковнослужителите, осветляват се 
взаимоотношения между клира и вярващите, и пр. Недостатъчно 
изучени са обаче много въпроси, относно процеса на строител-
ство и ремонт на църквите, службата при клира, благотворител-
ната дейност на енориите, местата на църквите в социалния и 
обществения живот на колонистите. Намираме, че тези аспекти 
може успешно да се проучат ако се прибегне до архивните из-
точници. Преди всичко, предстои да се проучат материали от 
фонда „Кишиневская духовная дикастерия и консистория” в 
Националния архив на Република Молдова. Подобна информа-
ция може да се открие във фонда „Попечителен комитет за пре-
селниците от южния край на Русия” (ГАОО), а също и във фонд 
„Благочинни уезди” (КУИА). 

Широко проучена от нас бе и литературата за развитието на 
просветата сред колонистите. В тази насока особена роля имат 
трудовете на Р. Радкова, К. Поглубко, И. Грек, Е. Челак. Важни са 
също и монографиите за отделните населени пунктове − сред ав-
торите тук открояваме Г. Аствацатуров, Г. Стойнов, И. Забунов, 
С. Новаков, Н. Червенков, Н. Куртев, С. Булгар и др. Те отразяват 
педагогическия състав на някои български училища. Авторите 
за пръв път показват, че в колониите на отвъддунавските изсел-
ници образование е имало като частна инициатива още от 30-те 
г. на XIX в., т.е. десет години преди официалното откриване на 
църковно-енорийски училища. По правило, като преподаватели 
са се канели свещеници и еснафи. Някои меценати отделяли фи-
нансови средства за поддръжка на учебните заведения.



338 339 Иван ДУМИНИКА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ В КРАЯ НА XVIII – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА 
НА XIX ВЕК В ИСТОРИОГРАФИЯТА

Все още недостатъчно са сведенията за материално-техни-
ческото състояние на църковно-енорийските училища, за броя 
на учениците и преподавателите в тях. Предстои по-детайлно 
да се опишат т. нар. частни школи, да се характерира „домашно-
то обучение по грамотност” на децата на църковнослужители-
те. Актуален остава и въпросът за отношението на колонистите 
към църковно-енориалните училища, като се отчита, че децата 
традиционно са били ангажирани и с домакинска работа в къщи. 

Нееднократно отбелязвахме, че изследванията по разглеж-
даната проблематика се водят в различни времена и в различни 
страни. Ще добавим още, че в това са участвали различни уч-
реждения, организации, а също и отделни изследователи и кра-
еведи. През XIX век като значителен център в изследванията за 
българите се налага град Одеса. С времето към това активно се 
включват и учени от Москва и други руски центрове. През този 
период голяма работа извършва и Дружеството на бесарабските 
българи в София, а също и научно-културни организации в Ру-
мъния. След Втората световна война лидерството в осветляване 
на проблемите на бесарабските българи принадлежи на Инсти-
тута по славяноведение в Москва; от 60-те г. на XX в. крупен 
център става Академията на науките на Молдовска ССР, където 
в рамките отначало на Отдела по история на европейските стра-
ни, а след това от 1989 г. на Отдела по българистика, се изуча-
ват различни проблеми на бесарабските българи, включително 
периодът до средата на XIX век. Активно с тези проблеми се 
заемат членове на Научното дружество на българистите в Репу-
блика Молдова, създадено през 1994 г. През същото време, фор-
миралият се Център по българистика при Харковския универ-
ситет „В. Каразин” започва да се занимава и с проблеми около 
преселванията и устройването на българите. Това става изсле-
дователска тема и за историците и краеведите от Приазовието. 
Едновременно активизират своята дейност и одеските бълга-
ристи, които се заемат преди всичко с въпроси на етнологията и 
с българските диалекти в Бесарабия.

В последните десетилетия се проявява интерес към бесараб-
ската тематика и в България. Към изследванията се включват, 

както много държавни и обществени, така и научни учреждения 
и организации. Значителен принос внася и Великотърновският 
университет „Св. св. Кирил и Методий”, по инициатива на кой-
то започват да се провеждат научни конференции и да се издават 
поредица от трудове под името „Българите в Северното Причер-
номорие”, на страниците на които се обсъждат важни проблеми 
от историята и културата на бесарабските българи от първата 
половина на XIX век. Това сближава българистите от различни 
страни, дава им възможност за координация и сътрудничество. 

Активизацията в дейността на българистите през последни-
те няколко десетилетия позволява да се надяваме, че ще бъдат 
изучени онези проблеми, които днес стоят пред изследователи-
те по история на бесарабските българи през първата половина 
на XIX век. Анализираните в монографията публикации и оф-
ормилите се тенденции несъмнено ще станат траен фундамент 
за решаването на проблемите. 
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РЕЗЮМЕ

Иван Думиника. Болгарские переселенцы 
в Бессарабии в конце XVIII − первой половине XIX вв. в 

историографии. Науч. ред. К. Калчев, Н. Червенков. 
Кишинев: S.Ş.B., 2015. 440 с.

В данной монографии представлен анализ болгарской, рус-
ской, украинской, молдавской, румынской и советской литера-
туры по историографии, касающейся вопросов эмиграции бол-
гар и развития их колоний в Бессарабии в конце XVIII – начале 
XIX вв. 

Введение представляет собой краткий обзор исторического 
контекста, в котором проходила болгарская колонизация Бес-
сарабии. Исследования ученных касаются спорных вопросов, 
связанных с процессомпереселения и устройства болгар на юге 
Российской империи. 

Глава первая «Состояние исторических исследований 
по проблеме истории болгар Бессарабии в первой полови-
не XIX в.» представляет историографические исследования, 
опубликованные до настоящего момента. Первой работой в 
этом ряду является «Краткий историко-библиографический 
очерк о развитии этнографических изучений в Болгарии» 
русского историка Николая Державина, включенный в его 
монографию «Болгарскии колонии в России (Таврическая, 
Херсонская и Бессарный абская губернии)», опубликован-
ной в Софии в 1914 году. За этим позже последовали работы 
украинских исследователей (Лариса Демиденко, Юрий Розу-
манко, Сергей Петков, Константин Бакуров, Виталина Ми-
хеева), молдавских (Иван Мещерюк, Елена Капацына, Ни-
колай Червенков), болгарских (Елена Хаджиниколова, Елка 
Дроснева, Стефан Дойнов, Калчо Калчев) и русских (Елена 
Белова и др.). Делается вывод что в настоящее время еще 
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мало историографических работ, детально описывающих 
тему миграции и развития болгарских поселенцев в Бесса-
рабии, хотя их роль важна, так как они начали системати-
зировать существующий фрагментарный материал. Однако 
в большинстве случаев исследователи использовали хроно-
логический метод, в то время как для данной темы необхо-
димо применять плоблемно-хронологический подход метод, 
позволяющий осуществлять глубокий историографический 
анализ различных аспектов.

В этом же разделе даётся обзор библиографических 
указателей. Особо важным для болгаристики является би-
блиографический сборник «Болгары в Молдове и Украине: 
во второй половине XVIII в. – 1995 г.» (составители: Иван 
Грек, Николай Червенков, Екатерина Челак и Ион Шпак), 
изданный в Кишиневе в 2003 году. Труд вводит в научный 
оборот ранее неизвестные или мало известные документы. 
Подчёркивается важная роль научных центров в исследова-
нии истории бессарабских болгар. Отмечантся, что в XIX в. 
первый из таких центров был создан в Одессе. Со временем 
тема бессарабских болгар заинтересовала ученых из Москвы 
и ряда российских институтов. Между двумя мировыми вой-
нами существовали общество бессарабских болгар в Софии, 
а также культурные и научные организации в Румынии. По-
сле Второй мировой войны, ведущую роль в этих исследо-
ваниях занял Институт славяноведения АН СССР. Крупным 
центром болгаристских исследований в 60-е годы XX в. ста-
новится Академия наук Молдовы, сосредоточенный сначала 
в Отделе истории европейских стран, а позже, с 1989 года, в 
Отделе болгаристики (в настоящее время группа «Этнология 
болгар» Центра этнологии Института культурного наследия), 
где изучаются различные вопросы, касающиеся истории раз-
вития болгарской общности в южной Бессарабии. С середи-
ны 90-х гг. XX в. исследования в этой области ведутся На-
учным обществом болгаристов Республики Молдова. Таким 

образом, сегодня молдавские ученые сконцентрировали своё 
внимание в основном на исследовании истории бессарабских 
болгар. Особое внимание уделяется краеведению, о чем сви-
детельствуют публикации книг, посвященных истории на-
селённых пунктов. Украинская болгаристика представлена 
различными исследовательскими направлениями: этнология 
и лингвистика − в Одессе, история болгарской эмиграции в 
Славяносербском и Новосербском регионах в конце XVIII 
века – в Запарожье, вопросы эмиграции болгар в Азовскую 
и Херсонскую области исследуются в городе Мелитополь. В 
России история и культуа бессарабских болгар исследуется 
в Институте славяноведения Академии наук, а в Болгарии 
– в Великотырновском университете «Св. Св. Кирилл и Ме-
фодий» и в Софийском университете «Св. Климент Охрид-
ский», а также в Институте этнографии с Музеем Болгарской 
академии наук. 

Вторая глава «Дискуссии об эмиграции болгар в Бессара-
бию в конце XVIII – середине XIX века» содержит три парагра-
фа. Обобщая литературу по теме бессарабских болгар с конца 
XVIII – до середины XIX века, автор приходит к выводу, что 
ученые сосредоточились на исследованиях, связанных с во-
просом эмиграции болгар к северу от Дуная. Отмечается, что 
в историографии широко представлена и тема процесса эми-
грации во время и после русско-турецких войн в 1768−1774, 
1787−1891, 1806−1812 и 1828−1829 годов. В этой литературе 
спорной является тема мотивов и причин, приведших болгар к 
эмиграции, а также оценивается роль Российской и Османской 
империй, Дунайских княжеств и болгарской общности в этих 
процессах. 

Исследователи по-разному оценивают причины эмигра-
ции задунайских поселенцев в Южную Бессарабию. Россий-
ские и ряд болгарских ученых: Аполлон Скальковский, Алек-
сандр Клаус, Александр Защук, Николай Державин, Гавриил 
Занетов, Петар Атанасов, Николай Казаков, Вера Мутафчиева 
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и др. − определяют позицию России как протектора порабо-
щенных славянских народов, спасшего болгар от османско-
го ига и бесчинства разбойничьих банд кырджалиев. В свою 
очередь, советские авторы, особенно Самуил Бернштейн, 
Иван Мещерюк, Владимир Конобеев, Виктор Грачев, − и не-
которые болгары: Елка Дроснева, Ваня Рачева, Георгий Ка-
занджиев − единодушны во мнении о том, что царская Россия 
была заинтересована в привлечении болгар для заселения и 
освоения новоприобретенных земель. Представители румын-
ской и молдавской историографии: Ион Нистор, Александру 
Арборе, Александру Болдур, Петре Казаку, Ион Киртоагэ и 
другие − воспринимают процесс колонизации Буджакской 
степи как один из методов денационализации коренного на-
селения. В работах Йова Титорова, Владимира Дяковича, 
Константина Н. Велики, Веселина Трайкова, Николая Жече-
ва, Ивана Грека, Николая Червенкова, Калчо Калчева, Стефа-
на Дойнова, Елены Хаджиниколовой, Елены Беловой и др. 
этот процесс отражается как комплекс внутренних и внеш-
них причин, приведших к депопуляции болгарских земель.

В специализированной литературе достаточно полно 
представлены регионы исхода болгарских эмигрантов. Иван 
Мещерюк даже даёт подробную карту этих территорий. По-
хоже, что отдельные населенные пункты, из которых проис-
ходят многие жители болгарских колоний в Бессарабии, не 
были точно определены, не выяснен характер и темпы ми-
грации, не были установлены их временные поселения на 
территории Дунайских княжеств. Болгарский исследователь 
Иван Дундаров попытался определить корни бессарабских 
болгарских сел, однако это попытка не осталась без крити-
ки, потому что она не была основана на источниках, а вы-
воды автора во многих случаях не подтверждаются другими 
исследованиями. В последнее время некоторые украинские 
(Александр Ганчев, Владимир Милчев, Александр Прига-

рин) и болгарские (Мария Кирова) историки провели поле-
вые исследования в материнских селах бессарабских болгар 
с целью обнаружить следы в памяти современников о «боль-
шой миграции» их предков. Важность этих исследований 
является бесспорной. Учёные подтвердили, что отношения 
между колонией и метрополией по-прежнему сохранялись. 
Те же украинские историки пытались решить проблему про-
исхождения так называемых «туканцев» − первых поселен-
цев в южной Бессарабии − Буджаке. В результате обширного 
исследования, проведенного авторами, доказано, что область 
происхождения этих переселенцев – регион «Средна Гора» в 
южной части Болгарии.

Глава третья «Оценка социально-экономического и пра-
вового развития болгарских колоний в первой половине XIX 
века» содержит два параграфа. Анализ литературы о бессараб-
ских болгарах, показывает, что в историографии достаточно 
полно изучены различные аспекты образа жизни и социально-
экономического развития болгарских колоний. Эта тема отра-
жена в первую очередь в научных работах Аполлона Скальков-
ского, Александр Защука, Александр Клауса, Николая Моги-
лянского, Николая Державина, Ивана Мещерюка. Последний 
в своем фундаментальном труде «Социально-экономическое 
развитие болгар и гагаузов Южной Бессарабии (1808−1856)» 
на основе архивных материалов показал специфику разви-
тия болгар в экономической сфере, ремесле, внутренней и 
внешней торговле. Он утверждает, что на начальной фазе их 
деятельности здесь преобладало животноводство. Болгарист 
Савелий Новаков развил тему, связанную с изучением эконо-
мических отношений между болгарскими и немецкими коло-
нистами. Советские авторы Иван Анцупов, Михаил Мунтян, 
Яким Гросул, Илья Будак в своих работах утверждают, что ми-
гранты были носителями капиталистических элементов. Про-
тесты задунайских колонистов, выступавших за права и при-
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вилегии, обещанные царскими властями, отражены в работах 
Ивана Мещерюка, Ивана Грека, Л. Леасота, Сергея Петкова, 
Валентин Томульца и Дину Поштаренку.

Констатируется, что возрос интерес современных истори-
ков к исследованию личностей болгарского происхождения, 
внесших важный вклад в развитие Бессарабии. Дан обзор работ 
о семьях купцов и чиновников Минковых и Николау (Констан-
тин Поглубко, Калчо Калчев, Николай Червенков, Иван Думи-
ника), Казанарски (Йов Титоров), крупных землевладельцев 
Цанко-Кылчикав (Йов Титоров, Дину Поштаренку, Степан Бул-
гар) и дворян Главче (Серджиу Бакалов). Эти научные разра-
ботки показали, что болгары в своём экономическом развитии в 
Бессарабии достигли высокого уровня.

Анализ литературы выявил, что в историографии особое 
внимание уделяется определению численности болгарских 
эмигрантов, прибывших в Бессарабию. Значительный вклад 
в выяснение этого вопроса внесли российские ученые Петр 
Кеппен, Николай Державин, Лев Берг, советские историки − 
Владимир Кабузан, Иван Мещерюк, болгарские − Владимир 
Дякович, Йов Титоров, Стефан Дойнов, украинские − Вла-
димир Мильчев, Михаил Станчев, молдавские − Иван Грек, 
Николай Червенков, Дину Поштаренку и румынские – Геор-
ге Мунтяну-Мургоч, Георге Драгомир, Александру Арборе, 
Александру Болдур, Георге Брэтиану, Штефан Чобану, Тео-
дор Холбан, Леон Бога и Ион Нистор. Последние еще в меж-
военный период опубликовали различные статистические 
документы на эту тему. По разным причинам эти материалы 
не были рассмотрены их болгарскими и русскими ученными. 
Несмотря на то, что упомянутые авторы намеревались проде-
монстрировать румынский этнический характер территории 
между Прутом и Днестром, в результате тщательного анализа 
можно обнаружить некоторую полезную информацию и для 
изучения задунайских эмигрантов. Важным дополнением к 
существующим исследованиям являются и последние статьи 

молдавских исследователей Георгия Кышлалы и Лианы Ре-
улец. В результате анализа архивных статистических мате-
риалов, составленных в первые десятилетия XIX века, было 
установлено, что в них включены два списка болгар Бессара-
бии, датируемых 1816 и 1818 годами. 

Четвертая глава «Отражение культурного, образователь-
ного, духовного и политического развития болгар Бессарабии в 
первой половине XIX века» включает три параграфа. Эта тема 
находит свое отражение в отечественной и в иностранной исто-
риографии. Отмечается, что тема духовного развития бесса-
рабских болгар в последнее время стала особенно актуальной, 
что в значительной степени объясняется свободным доступом к 
церковным материалам («Клировые ведомости», «Исповедные 
ведомости» и т.д.), которые хранятся в архивах.

Одним из первых исследователей духовного состояния 
колоний бессарабских болгар по праву следует назвать бесса-
рабского священника Николая Стойкова. Этот автор собрал и 
систематизировал богатый исторический и этнографический 
материал о церквах, духовных традициях и суевериях в селах 
Твардица, Чок-Майдан, Задунаевка. Современные исследова-
тели уделяют внимание изучению вопроса духовного развития 
болгар в некоторых колониях. Екатериной Челак написан ряд 
статей о церкви в колонии Твардица. Савелий Новаков, Николай 
Гургуров исследовали историю церкви в селе Кортен, Николай 
Червенков издал материалы об истории церкви в селе Чиишия, 
Иван Думиника − о церкви в селе Кирсово, Иван Грек − о церк-
ви в селе Гюлмян, Игорь Пушков − о Соборе в Болграде. От-
мечается, что в настоящее време назрела необходимость в из-
учения новых аспектов церковной жизни болгар Бессарабии. 
Исследования в этой области могут выявить особенности рели-
гиозно-нравственного состояния колонистов в первой половине 
XIX века.

Исследования системы образования в болгарских колониях 
в последнее время активизировались. На эту тему были опубли-
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кованы статьи такими авторами, как Румяна Радкова, Огняна 
Маждракова-Чавдарова, монографии написаны Константином 
Поглубко, Иваном Грек, Екатериной Челак и Еленой Сюпюр. 
Эти авторы отмечают, что о существовании школ в поселениях 
задунайцев можно говорить с 30-х годов XIX века (за десять лет 
до их официального открытия). Тогда по инициативе некоторых 
частных лиц приглашались преподаватели для обучения детей 
колонистов. Эта тема достаточно раскрыта в работах краеведче-
ского характера. В данной монографии отражены и дискуссии, 
связанные с открытием Болградской гимназии.

Особое внимание уделяется изучению политических наци-
онально-освободительных движений, в которых широкое уча-
стие приняли и болгары. Автор представляет научные исследо-
вания, связанные с темой внедрения болгарских добровольцев 
во время русско-турецких войн в российские военные отряды. 
В этом отношении научную ценность представляют труды Вла-
димира Мильчева, Владимира Конобеева, Ивана Тютюнджиева, 
Виктории Хевролиной, Татьяны Кандауровой, Анатолий Бачин-
ского, Елена Бачинской, Лии Семеновой, Стефан Дойнова, Ива-
на Грека и др. В трудах этих авторов представлены примеры 
братского военного сотрудничества между болгарами и молда-
ванами. Такие ученные, как Стоян Романски, Михаил Арнаудов, 
Константин Н. Велики, Стефан Дойнов, Кирила Вэзвэзова-Ка-
ратеодорова обращают внимание на судьбы ведущих лично-
стей национально-освободительного движения. Одна из этих 
личностей – капитан Георгий Мамарчев, который сформировал 
в Бухаресте отряд добровольцев и принял участие в русско-ту-
рецких войнах 1806−1812 и 1828−1829 гг. На основании данных 
Кишиневского архива Иван Грек рассказал о судьбе некоторых 
членов отряда добровольцев в послевоенное время. 

В работах болгаристов широко отражена политическая 
борьба епископа Софрония Врачанского и болгарского деяте-
ля Возраждения д-ра Ивана Селиминского. Оба желали, чтобы 
болгары при поддержке Российской империи получили опре-

деленную автономию на территориях к северу от Дуная. Эта 
тема широко обсуждалась в работах следующих авторов: Сто-
ян Романски, Васил Златарски, Владимир Конобеев, Е. Шато-
хина, Цветан Кристанов, Стефан Маслев, Иван Пенаков, Вера 
Мутафчиева, Веселин Трайков, Стефан Дойнов, Игорь Дамя-
нов, Пламен Митев, Ваня Рачева и др. В данной монографии 
автор представляет историографические дискуссии по поводу 
бунтов, которые организовали болгары в городе Брэила в пери-
од 1841−1843 гг. Целью бунтовщиков было пересечение Дуная 
и организация всеобщего восстания в болгарских землях. Хотя 
эти события выходят за рамки Бессарабии, значимость темы 
объясняется тем, что именно бессарабские болгары во главе с 
Петром Ганчевым, будучи в городе Рени, были главными ор-
ганизаторами провалившегося заговора 1842 года. Отмечается 
вклад первого историографа революционного движения в Брэ-
иле − Константина Н. Велики, а также Иоана Филитти, Стоя-
на Романски, Владимира Ниякия, Веселина Трайкова, Игоря 
Дамянова. Автор останавливается на работах молдавских бол-
гаристов Ивана Грека, Ивана Забунова и Николая Червенкова, 
опубликовавших редкие документы о судьбах лидеров движе-
ний – Петара Ганчева и Василя Хадживылкова. Не были остав-
лены без внимания и материалы Михаила Дыхана, Йоно Мите-
ва, Константина Косева, Бориса Недкова и Стефки Славовой, 
открывающие новые страницы неизвестных до этого важных 
событий в истории национально-освободительного движения 
болгарского народа. 

В Заключении даётся общая характеристика научных ис-
следований и разработок по проблеме эмиграции болгар в Бес-
сарабию. Отражены темы, которые еще не были исследованы 
или были только частично затронуты в научных трудах. Пред-
лагаются решения для углубления исследований по данной 
тематике. В некоторых случаях автор указывает на архивы, в 
которых могут быть найдены материалы, освещающие вопро-
сы, связанные с историей задунайских мигрантов Бессарабии. 
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Подчеркивается, что литература по этому вопросу разнообразна 
и требуется особый подход к каждой теме. Автор отмечает, что 
отражение каждой темы зависит от исторического периода раз-
вития той или иной страны.

Активность болгаристов в течение последних десятилетий 
позволяет надеяться, что в дальнейшем будут исследованы и 
проблемы, вызывающие сегодня оживленные дискуссии. Тру-
ды, проанализированные в данной работе, станут основой для 
изучения ряда научных проблем, связанных с историческим 
прошлым болгарской этнической общности в Бессарабии.

REZUMAT

Duminica Ivan. Emigranţii bulgari din Basarabia la sfârşi-
tul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului 

al XIX -lea în istoriografie. Red. şt. K. Kalcev, N. Cervencov. 
Chişinău: S.Ş.B., 2015. 440 p.

În lucrarea prezentă se analizează istoriografia bulgară, rusă, 
ucraineană, moldovenească, română şi sovietică ce s-au ocupat de 
cercetarea procesului de emigrare a bulgarilor şi formarea şi dezvol-
tarea coloniilor lor în Basarabia la sfârşitul sec. XVIII – începutul 
sec. XIX. În acest context, trebuie remarcat faptul că autorul nu şi-a 
pus drept scop să analizeze absolut toate monografiile disponibile 
la această temă, lucru ce rezultă din faptul că unele dintre ele au 
fost deja obiect al unor studii speciale, în timp ce altele - din cauza 
repetării, iar uneori, din cauza preluării materialului din studiile pre-
cedente - nu prezintă date noi.

În Introducere se face o scurtă trecere în revistă a contextului 
istoric în care s-au desfăşurat colonizările bulgare pe teritoriul Ba-
sarabiei. Se menţionează că aceste procese importante nu au putut 
trece neobservate în lucrările istoricilor şi etnografilor care au cer-
cetat trecutul ţinutului. Aceste studii îmbină problemele discutabi-
le, iar autorii într-un fel sau altul au cedat influenţelor ideologice, 
sentimentelor şi imaginaţiei proprii. Totuşi, istoriografia se dezvoltă 
progresiv, studiile istorice cu ajutorul materialelor de arhivă devin 
mai diversificate şi pătrund adânc în tema de cercetare. 

Capitolul întâi „Starea cercetărilor problemelor legate de is-
toria bulgarilor basarabeni în prima jumătate a sec. al XIX-lea” 
se face cunoştinţă cu studiile istoriografice editate până în prezent. 
Se arată că prima lucrare în acest sens poate fi numită „O schiţă scur-
tă istorico-bibliografică despre dezvoltarea studiilor etnografice în 
Bulgaria” a istoricului rus Nicolai Derjavin. Ea a fost inclusă în mo-
nografia sa „Coloniile bulgare în Rusia (Guberniile Tavrida, Herson 
şi Basarabia)” editată în Sofia în 1914. După aceasta au urmat lucră-
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rile cercetătorilor ucraineni (Larisa Demidenko, Iurii Rozumenko, 
Serghei Petkov, Сonstantin Bakurov, Vitalina Miheeva), moldoveni 
(Ivan Meşceriuc, Elena Capaţina, Nicolai Cervencov), bulgari (Ele-
na Hadjinikolova, Elka Drosneva, Stefan Doinov, Kalcio Kalcev) şi 
ruşi (Elena Belova). Se constată că actualmente sunt puţine lucrări 
istoriografice ce descriu în detaliu subiectul emigrării şi dezvoltă-
rii coloniştilor bulgari în Basarabia. Cu toate acestea, rolul lor este 
important, pentru că în ele autorii au încercat să sistematizeze frag-
mentar materialul existent. Se constată că în majoritatea cazurilor, 
cercetătorii au folosit metoda cronologică, adică au expus lucrările 
după anii editării lor, pe când în opinia autorului acestei monogra-
fii, în cazul subiectului dat este nevoie de a folosi metoda tematico-
cronologică, deoarece ea ne permite să pătrundem adânc în analiza 
istoriografică a diferitor probleme ale unei sau altei teme. În cadrul 
acestui capitol autorul şi-a îndreptat atenţia şi către diferite indicii 
bibliografice, care includ lucrări editate la această temă. S-a relevat 
însemnătatea pentru bulgaristică a indiciului bibliografic „Bulgarii 
în Moldova şi Ucraina: a doua jum. a sec. XVIII–1995” – o lucrare 
preţioasă apărută în Chişinău în 2003 şi alcătuită de Ivan Grec, Ni-
colai Cervencov, Ecaterina Celac şi Ion Şpac. Se menţionează şi im-
portanţa culegerilor de documente editate la această temă, deoarece 
cu ajutorul lor în circuitul ştiinţific au fost introduse noi documente 
până atunci necunoscute sau puţin cunoscute. 

Este consemnat rolul important al anumitor centre ştiinţifice în 
cercetarea istoriei bulgarilor basarabeni. În acest sens se menţionea-
ză că în sec. XIX, primul dintre aceste centre a fost cel din Odesa. Cu 
timpul, de subiectul respectiv au început să se preocupe savanţii din 
Moscova şi un şir de instituţii ruse. În perioada interbelică s-a evi-
denţiat Societatea bulgarilor basarabeni din Sofia, dar şi organizaţi-
ile ştiinţifico-culturale din România. După cel de-al Doilea Război 
Mondial, un loc prioritar în cercetare l-a ocupat Institutul de slavisti-
că din Moscova, din anii 60 ai sec. XX, un centru important în acest 
sens devine Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde iniţial în cadrul 
Sectorului istoriilor ţărilor europene, iar după 1989, în cadrul Secto-

rului de bulgaristică (actualmente Grupul „Etnologia bulgarilor” al 
Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural) au fost 
cercetate diverse probleme ce ţin de istoria dezvoltării comunităţii 
bulgare din sudul Basarabiei. Actualmente cercetările în acest dome-
niu sunt efectuate sub egida Societăţii ştiinţifice a bulgariştilor din 
Republica Moldova, sub conducerea dr.hab. Nicolai Cervencov. Se 
subliniază că în zilele noastre, investigaţiile bulgariştilor moldoveni 
se bazează mai mult pe cercetarea istoriei bulgarilor basarabeni. O 
atenţie deosebită se acordă istoriei locale, drept dovadă fiind edita-
rea monografiilor dedicate localităţilor Tvardiţa (autorii Constantin 
Poglubco şi Ivan Zabunov), Corten/Chiriutnea (Savelii Novacov, 
Nicolai Gurgurov şi Nicolai Cervencov), Giulmean/Iarovoe (Ivan 
Grec), Taraclia (Nicolai Cervencov şi Ivan Duminica), Comrat, Vul-
căneşti, Kurci/Vinogradovka (Stepan Bulgar) ş.a. În acelaşi timp, 
şcoala ucraineană de bulgaristică are diverse domenii de cercetare: 
etnologie şi lingvistică în Odesa, în Zaporojie cercetătorii îşi concen-
trează cercetările asupra istoriei emigrării şi dezvoltării bulgarilor în 
regiunile Novoserbia şi Slaveanoserbia la sf. sec. XVIII, iar istoria 
modernă şi contemporană a Bulgariei se investighează în mare parte 
în Harkov, este şi firesc ca emigrările bulgarilor în regiunile Azov şi 
Herson să fie cercetate în or. Melitopol. În Rusia Institutul de Studii 
Slave a Academiei de Ştiinţe, iar în Bulgaria – Universitatea din Ve-
liko Târnovo „Sf. Chiril şi Metodiu”,  Universitatea din Sofia „Sf. 
Kliment Ohridski”, Institutul de Etnografie cu Muzeul Academiei de 
Ştiinţe continuă să aibă drept unul dintre obiectivele prioritare cerce-
tarea diferitor probleme ale istoriei şi culturii bulgarilor basarabeni. 

Capitolul doi „Discuţii despre emigrările bulgarilor în Basara-
bia la sfârşitul sec. XVIII - mijlocul sec. XIX” conţine trei paragra-
fe. Rezumând literatura de specialitate la tema bulgarii basarabeni de 
la sf. sec. XVIII până la mijlocul sec. XIX autorul a ajuns la concluzia 
că cercetătorii şi-au concentrat atenţia asupra studiului legat de pro-
blema emigrărilor bulgarilor la nord de Dunăre. Se menţionează că, 
în istoriografie pe larg sunt prezentate procesele de emigrare şi reemi-
grare în perioada şi după războaiele ruso-turce din anii 1768−1774, 
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1787−1891, 1806−1812 şi 1828−1829. În elucidarea aspectelor speci-
fice subiectului nostru, istoricii în general se bazează pe poziţia intere-
selor naţionale ale ţărilor lor. Deosebit de controversat este subiectul 
motivelor şi premiselor ce au dus la emigrarea populaţiei de pe pă-
mânturile bulgare la nord de Dunăre, precum şi evaluarea rolului şi 
poziţiei imperiilor Rus şi Otoman, dar şi a Principatelor Române şi 
comunităţii bulgare în perioada desfăşurării acestor procese.

Autorul a scos în evidenţă faptul că diverşi cercetători văd di-
ferit cauzele emigrării  coloniştilor transdanubieni şi stabilirii lor în 
Basarabia de Sud. Cercetătorii ruşi Аpolon Skalkovckii, Аlexandr 
Кlaus, Аlexandr Zaşciuk, Nicolai Derjavin, Gavriil Zanetov, Petar 
Atanasov, Nicolai Kazakov, Vera Mutafcieva ş.a. determină poziţia 
Rusiei drept una protectoare pentru popoarele slave înrobite, care i-a 
salvat pe bulgari de represiunile otomanilor şi de răzmeriţele bande-
lor cârjaliilor. La rândul lor, autorii sovietici, îndeosebi Samuil Bern-
ştein, Ivan Meşceriuc, Vladimir Konobeev, Victor Graciov, şi unii 
bulgari Elka Drosneva, Vania Raceva, Gheorghii Kazandjiev,  sunt 
unanimi în opinia că regimul ţarist rus avea interesul de a-i atrage 
pe bulgari în scopul absorbţiei de terenuri noi dobândite. La rândul 
lor, reprezentanţii istoriografiei române Ion Nistor, Alexandru Ar-
bore, Alexandru Boldur, Petre Cazacu, Ion Chirtoagă şi alţii percep 
acest proces de colonizare a Bugeacului cu elemente alogene drept 
una dintre cauzele de deznaţionalizare a populaţiei băştinaşe. În lu-
crările sale Iov Titorov, Vladimir Diakovici, Constantin N. Velichi, 
Veselin Traikov, Nicolai Jecev, Ivan Grec, Nicolai Cervencov, Kal-
cio Каlcev, Stefan Doinov, Elena Hadjinokolova, Еlena Belova ş.a. 
reflectă acest proces drept un set de cauze interne şi externe care au 
cauzat depopularea terenurilor din Bulgaria. 

În literatura de specialitate sunt prezentate relativ complet regi-
unile de ieşire a emigranţilor bulgari. În acest sens, Ivan Meşceriuc 
chiar prezintă o hartă detaliată. Se constată că anumite aşezări din 
care provine majoritatea locuitorilor din coloniile bulgare în Basara-
bia încă nu au fost stabilite cu exactitate, nu este elucidat caracterul 
şi ritmul migraţiei, nu sunt dezvăluite nici aşezările lor temporare din 

Ţara Românească şi Moldova. O încercare a cercetătorului bulgar 
Ivan Dundarov de a identifica rădăcinile satelor bulgăreşti basara-
bene nu rezistă criticii, deoarece nu se bazează pe surse, iar conclu-
ziile autorului în multe cazuri nu sunt confirmate prin alte studii. În 
ultimul timp, unii cercetători ucraineni (Alexandr Gancev, Vladimir 
Milcev, Alexandr Prigarin) şi bulgari (Maria Kirova) prin anchetarea 
oamenilor vârstnici şi vizite efectuate în satele bulgăreşti încearcă să 
restabilească amintirile despre „marea emigrare” a strămoşilor lor, 
însă până în prezent nu au fost formulate concluzii concrete. Totuşi, 
importanţa cercetărilor respective este indiscutabilă, deoarece cerce-
tătorii au confirmat că relaţiile continuă şi după emigrarea bulgarilor 
din colonie şi metropolă. Aceeaşi trei istorici ucraineni au încercat 
să rezolve problema originii celor mai vechi colonişti din sudul Ba-
sarabiei – Bugeac, aşa-numiţii „tucani”. Drept rezultat al cercetării 
cuprinzătoare efectuate de autori s-a dovedit că zona de provenienţă 
a acestora este regiunea „Srnena Sredna Gora” din sudul Bulgariei.

Capitolul trei „Evaluarea dezvoltării socio-juridice şi econo-
mice a coloniilor bulgare în prima jumătate a sec. XIX” сonţine 
două paragrafe. Prin analizarea literaturii despre bulgarii basarabeni 
autorul arată că în istoriografie au fost studiate suficient aspectele 
legate de orânduirea şi dezvoltarea socio-economică a coloniilor 
bulgare. Ele au fost investigate în primul rând în lucrările savanţilor 
Apolon Skalkovskii, Alexandr Zashchuk, Alexandr Klaus, Nicolai 
Mogileanskii, Nicolai Derjavin, Ivan Meşceriuc. Ultimul în lucra-
rea sa fundamentală „Dezvoltarea social-economică a bulgarilor şi 
găgăuzilor din sudul Basarabiei (1808–1856)” în baza materialelor 
de arhivă a reflectat dezvoltarea specifică a bulgarilor în domeniul 
economic, precum şi în domeniul meşteşugurilor şi al comerţului 
intern şi extern. El susţine în mod clar că în faza iniţială a activită-
ţii lor, la bulgari a predominat сreşterea animalelor. La rândul său, 
bulgaristul Savelii Novacov a relatat subiectul relaţiilor economice 
ale coloniştilor bulgari şi germani. Se menţionează că în lucrările 
autorilor sovietici Ivan Anţupov, Mihail Muntean, Iacim Grosul, Ilia 
Budac, se afirmă că emigranţii erau purtători ai elementelor dezvol-
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tării capitaliste. Protestele şi revendicările coloniştilor transdanubi-
eni care luptau pentru drepturile şi privilegiile care le-au fost promi-
se de către autorităţile ţăriste au fost reflectate în lucrările lui Ivan 
Meşceriuc, Ivan Grec, L. Leasota, Serghei Petkov. Valentin Tomuleţ 
şi Dinu Poştarencu. 

Se constată că în istoriografie creşte interesul pentru cercetarea 
personalităţilor de origine bulgară care au avut un aport însemnat la 
dezvoltarea Basarabiei. În acest sens sunt importante investigaţiile 
despre familiile negustorilor şi funcţionarilor publici Mincov, Nico-
lau (Constantin Poglubco, Kalcio Каlcev, Nicolai Cervencov, Ivan 
Duminica), Cazanarschi (Iov Titorov), moşieri Ţanco-Chilcic (Iov 
Titorov, Dinu Poştarencu, Stepan Bulgar) şi nobililor Glavce (Sergiu 
Bacalov). Aceste cercetări au dovedit că bulgarii au atins un nivel 
avansat în dezvoltarea lor economică în Basarabia.

Din studierea literaturii derivă concluzia că în istoriografie se 
acordă o atenţie deosebită numărului emigranţilor bulgari în Basa-
rabia. O contribuţie semnificativă la elucidarea acestui subiect o au 
cercetătorii ruşi Piotr Keppen, Nicolai Derjavin, Lev Berg, sovietici – 
Vladimir Kabuzan, Ivan Meşceriuc, bulgari – Vladimir Diacovici, Iov 
Titorov, Stefan Doinov, ucraineni – Vladimir Milcev, Mihail Stancev, 
moldoveni – Ivan Grec, Nicolai Cervencov, Dinu Poştarencu, ş.a. De-
osebit de utile sunt cele mai recente investigaţii ale cercetătorilor de 
la noi Gheorghii Câşlalî şi Liana Reuleţ. Analizând statisticile din pri-
mele decenii ale secolului al XIX-lea, ele dezvăluie existenţa a două 
liste de bulgari din Basarabia în 1816 şi 1818. Până acum cercetătorii 
vorbeau doar despre lista din 1818, fără a observa că ea, de fapt, este 
amestecată cu datele din recensamântul din colonii efectuat în 1816. 

Autorul monografiei a elucidat discuţii existente referitoare la 
numărul coloniştilor. În premieră se prezintă reflectarea acestui su-
biect în istoriografia română. Se menţionează că cercetătorii români 
Gheorghe Munteanu-Murgoci, Gheorghe Dragomir, Alexandru Ar-
bore, Alexandru Boldur, Gheorghe Brătianu, Ştefan Ciobanu, The-
odor Holban, Leon Boga, Ion Nistor încă în perioada interbelică au 
publicat diferite documente statistice la această temă, însă din dife-

rite motive ele nu au fost luate în consideraţie de bulgariştii contem-
porani. Deşi aceşti autori au avut drept scop principal de a demonstra 
caracterul etnic românesc al teritoriului dintre Prut şi Nistru, în urma 
unei analize profunde putem depista şi informaţii utile referitoare la 
emigranţii transdanubieni. 

Capitolul patru „Reflectarea dezvoltării culturale, educaţio-
nale, spirituale şi politice a bulgarilor basarabeni în prima ju-
mătate a sec. XIX” are trei paragrafe. 

Acest subiect este reflectat atât în istoriografia naţională, cât şi în 
cea străină. Deşi datele sunt sumare, este de remarcat faptul că acestea 
au o valoare deosebită. Autorul menţionează că subiectul dezvoltării 
spirituale a bulgarilor basarabeni în ultima perioada a devenit foarte 
actual. Aceasta se datorează în mare parte accesului liber la materi-
alele bisericeşti („Registrele metricale ale parohiilor”, „Formularele 
de serviciu ale clericilor” [Klirovâe vedomosti], Registrele de mărtu-
risire [Ispovednâe vedomosti] ş.a.), care se păstrează în arhivă. 

Primul care a investigat în context religios starea spirituală a 
bulgarilor în coloniile din Basarabia a fost preotul Nikolai Stoikov. 
Autorul a colectat şi sistematizat un bogat material istoric şi etno-
grafic referitor la biserici, tradiţiile spirituale şi superstiţiile în sate 
(Tvărdiţa, Cioc-Maidan, Zadunaevca). În ultimul timp, mai mulţi 
cercetători au acordat o atenţie deosebită studierii dezvoltării spi-
rituale a bulgarilor în unele colonii. Ecaterina Celac a scris despre 
biserica din colonia Tvardiţa, Savelii Novacov şi Nicolai Gurgurov 
– despre biserica din Corten, Nicolai Cervencov – Ciişia, Ivan Du-
minica – Chirsovo, Ivan Grec − Giulmean, Igor Puşkov – Bolgrad. 
Autorul a menţionat că actualmente, în ştiinţa naţională istorică se 
simte necesitatea de a studia noi aspecte ale vieţii bisericeşti a colo-
niştilor bulgari din Basarabia. Cercetările în acest domeniu ar putea 
să ofere date noi cu privire la unele aspecte ale educaţiei spirituale 
a coloniştilor în prima jumătate a sec al XIX-lea. În zilele noastre 
se intensifică cercetările legate de învăţământul din coloniile bulga-
re. Acestui subiect şi-au dedicat articolele Rumiana Radkova, Og-
neana Majdrakova-Ciavdarova, monografiile Constantin Poglubco, 
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Ivan Grec, Ecaterina Celac şi Elena Siupiur. În premieră, autorii au 
menţionat că despre existenţa şcolilor în coloniile transdanubienilor 
putem vorbi încă din anii 30 ai sec. al XIX-lea (cu zece ani înainte 
de deschiderea lor oficială). Atunci la iniţiativa unor persoane par-
ticulare se invitau învăţători care predau pentru copiii coloniştilor. 
Această temă este dezvoltată şi în lucrările de istorie locală a aşeză-
rilor bulgare. Sunt reflectate discuţiile istoricilor asupra subiectului 
elaborării planului de deschidere a Şcolii centrale din Bolgrad etc.

O atenţie deosebită se acordă mişcărilor politice de eliberare na-
ţională în care au participat masiv bulgarii basarabeni. Direcţiile de 
participare au fost diferite. Autorul prezintă lucrările ce au abordat 
subiectul încadrării voluntarilor bulgari în diferite detaşamente mi-
litare ruse cu care au luptat în războaiele ruso-turce. În acest sens au 
valoare ştiinţifică lucrările semnate de Vladimir Konobeev, Vladimir 
Milcev, Ivan Tiutiundjiev, Viktoria Hevrolina, Tatiana Kandaurova, 
Anatolii Bacinskii, Elena Bacinskaia, Iia Semenova, Stefan Doinov, 
Ivan Grec ş.a. Autorii au prezentat şi diferite exemple de cooperare 
militară frăţească dintre bulgari şi moldoveni. Autori precum Stoian 
Romanski, Mihail Arnaudov, Constantin N. Velichi, Stefan Doinov, 
Kirila Văzvăzova-Karateodorova au atras atenţia asupra personalită-
ţilor mişcării de eliberare naţională, cum ar fi de exemplu căpitanul 
Gheorghi Mamarcev, care a format detaşamentul de voluntari în Bu-
cureşti şi a luptat în războaiele ruso-turce din 1806–1812 şi 1828–
1829. În baza arhivelor din Chişinău, Ivan Grec a relatat soarta unor 
voluntari ai detaşamentului de după război. Este foarte important că 
în lucrările bulgariştilor se prezintă pe larg problema lupţii politice a 
bulgarilor. În acest sens, Iv. Duminica relatează cum este elucidată în 
istoriografie activitatea politică a episcopului Sofronie Vraceanski, a 
unui mare patriot bulgar Ivan Seliminski. Ambii au dorit ca bulgarii 
cu sprijinul Imperiului Rus să primească un fel de autonomie la nord 
de Dunăre. Aceste subiecte au fost discutate pe larg de către Stoian 
Romanski, Vasil Zlatarski, Vladimir Konobeev, E. Şatohina, Ţvetan 
Kristanov, Stefan Maslev, Ivan Penakov, Vera Mutafcieva, Veselin 
Traikov, Stefan Doinov, Igor Dameanov, Plamen Mitev, Vanea Ra-

ceva ş.a. În monografia de faţă, autorul prezintă în cele mai mici 
detalii tulburările bulgarilor în Brăila în perioada anilor 1841–1843, 
cu scopul de a trece Dunărea şi a declanşa o revoltă generală pe pă-
mânturile bulgăreşti. Deşi astfel iese din cadrul de spaţiu teritorial 
al Basarabiei, el explică prin faptul că această temă este importantă, 
deoarece bulgarii basarabeni în frunte cu Petar Gancev aflându-se 
în oraşul Reni au fost organizatorii principali ai complotului nereu-
şit din 1842. Este reliefat aportul primului istoriograf al mişcărilor 
revoluţionare din Brăila Constantin N. Velichi la studierea acestui 
subiect, dar şi al lui Ioan Filitti, Stoian Romanski, Vladimir Niakii, 
Veselin Traikov, Igor Dameanov. Autorul pune accent şi pe lucrările 
bulgariştilor de la noi Ivan Grec, Ivan Zabunov şi Nicolai Cerven-
cov, care au publicat documente rare despre soarta conducătorilor 
mişcărilor – Petar Gancev şi Vasil Hadjivâlkov. Nu sunt trecute cu 
vederea nici materialele lui Mihail Dihan, Iono Mitev, Constantin 
Kosev, Boris Nedkov şi Stefka Slavova, care deschid pagini noi ne-
cunoscute ale acestor evenimente importante în istoria mişcărilor de 
luptă pentru eliberarea naţională a poporului bulgar.

În concluzie se prezintă o caracteristică generală a cercetărilor 
ce vizează problema emigrării şi dezvoltării bulgarilor din Basara-
bia. Sunt reflectate subiecte care încă nu au fost cercetate sau au 
fost atinse doar parţial. În acelaşi timp, sunt propuse soluţii pentru 
aprofundarea investigaţiilor în aceste domenii. În unele cazuri au-
torul prezintă drept exemple fonduri de arhivă în care pot fi găsite 
materiale ce elucidează diverse subiecte ce ţin de istoria dezvoltării 
emigranţilor transdanubieni în Basarabia. Este subliniat faptul că li-
teratura ce abordează această temă de cercetare este multilaterală, 
ceea ce necesită o abordare aparte a fiecărui subiect. De asemenea, 
se constată că reflectarea unei sau altei teme depinde de perioadele 
istorice de dezvoltare a unei sau altei ţări. 

Dinamizarea activităţii bulgariştilor în ultimii zece ani ne permite 
să sperăm că în viitor vor fi abordate subiecte care astăzi trezesc dis-
cuţii aprinse. Considerăm că lucrările analizate în lucrarea dată vor de-
veni un fundament puternic pentru soluţionarea problemelor discutate. 
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SUMMARY

Ivan Duminica. The issue on Bulgarian emigrants in 
Bessarabia at the end of the XVIIIth − the first half of the 

XIXth century in historiography. St. ed. K. Kalcev, N. Cerven-
cov. Chisinau: S.Ş.B., 2015. 440 p.

In the present work is analyzed the Bulgarian, Russian, Ukraini-
an, Moldavian, Romanian and Soviet historiography that were dealt 
the emigration of Bulgarians research and the development of their 
colonies in Bessarabia at the end of century. XVIII − beginning of 
the. XIX. In this context, it should be noted that the author did not 
set a goal to analyze absolutely all monographs available on this 
topic, which follows from the fact that some of them were already 
subjected to special surveys, while others - due to repeating, and 
sometimes because previous studies just took over published materi-
als – and did not present new data.

The Introduction is a brief overview of the historical context 
in which Bulgarian colonization in Bessarabia took place. It is men-
tioned that these important processes could not be unnoticed by his-
torians and ethnographers who investigated history of the region. 
These studies combine disputable issues and authors in one way or 
another have gave up to ideological influences, feelings and their 
imagination. However, historiography develops gradually, historical 
studies with the use of archival materials become diverse and reach 
deep into the research topic.

Chapter One „Status of the historical research on Bessarabian 
Bulgarians in the first half of the XIX century” presents historio-
graphical studies published up to now. It is shown that the first work 
on this can be called „A brief historical and bibliographical sketch 
about the development of ethnographic studies in Bulgaria” writ-
ten by Russian historian Nikolay Derzhavin. It was included in his 
monograph „Bulgarian colonies in Russia (The provinces of Tavri-

da, Kherson and Bessarabia)” published in Sofia in 1914. Then fol-
lowed the work of researchers Ukrainians (Larisa Demidenko, Yuri 
Rozumenko Sergey Petkov, Konstantin Bakurov, Vitalina Miheeva), 
Moldovans (Ivan Meshcheriuk, Elena Kapatsyina, Nikolay Cher-
venkov), Bulgarians (Elena Hadjinikolova, Elka Drosneva, Stefan 
Doynov, Kalcho Kalchev) and Russians (Elena Belova). It is con-
cluded that currently there are few historiographical works describ-
ing the subject of migration and development settlers in Bessarabia 
Bulgarians in detail. However, their role is important, because they 
have tried to systematize existing fragmentary material. It is found 
that in most cases, researchers have used the chronological meth-
od, it means that researchers exhibited their works after publishing, 
while according to the author of this monograph, given subject de-
mands to use subjective-chronological method because it allows us 
to penetrate deep into historiographical analysis of various problems 
of one or another theme. Within this chapter the author has focused 
on various indications and references, including papers concerning 
the issue. It was revealed the significance of bibliographic cue „Bul-
garians in Moldova and Ukraine: the second half of XVIII century 
1995”- a precious work appeared in Chisinau in 2003 and written by 
Ivan Grek, Nikolay Chervenkov, Ecaterina Chelak and Ion Shpak. 
It is also mentioned the importance of collections of documents 
published on this subject, because with their help circulation new 
documents hitherto unknown or little known were introduced into 
scientific circulation. 

It is noted the important role of certain scientific centers in re-
searching the history of Bessarabian Bulgarians. In this regard it is 
stated that in XIX century, the first of these centers was the one in 
Odessa. Over time, the topic began to concerne scientists from Mos-
cow and a range of Russian institutions. In the interwar period stood 
out the Society of Bessarabian Bulgarians from Sofia, as well as cul-
tural and scientific organizations from Romania.

After the Second World War, the top place in given research field 
was occupied by Institute of Slavic Studies from Moscow, and in the 
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60s of the XX century Academy of Sciences of Moldova becomes a 
major center in this sense, where, initially ‘in the Department of Eu-
ropean history, and after 1989 in the Department of Bulgarian studies 
(currently Group „Bulgarian Ethnology” of the Center of Ethnology 
from the Institute of Cultural Heritage) have researched various issues 
concerning the history of the development of Bulgarian community 
in southern Bessarabia. Currently research in this area is carried out 
under the aegis of the Scientific Society of bulgarists from Moldova, 
under the leadership D.Sc. Nikolay Chervenkov. It is emphasized that 
nowadays, Moldovan bulgarist investigations are based more on re-
search of Bessarabian Bulgarians’ history. Particular attention is given 
to local history, what can be proved by publication of monographies 
dedicated to such settlements as Tvarditsa (Konstantin Poglubko and 
Ivan Zabunov) Corten/Chiriutnea (Saveliy Novakov Nikolay Gurgu-
rov and Nikolay Chervenkov), Gyulmyan/Yarovoe (Ivan Grek), Tara-
clia (Nikolay Chervenkov and Ivan Duminika), Komrat, Vulkanesht, 
Kurchi/Vinogradovka (Stepan Bulgar) etc. At the same time Ukrai-
nian school of Bulgarian studies has various research areas: ethnology 
and linguistics in Odessa, researchers from Zaporozhian region focus 
their research interests on the history of Bulgarian emigration and de-
velopment in territories named Slaveanoserbia and Novoserbia in the 
end of XVIII century, issues of modern and contemporary Bulgarian 
history is investigated in Kharkov, and the emigration of Bulgarians 
in Azov and Kherson regions is investigated in Melitopol. In Russia − 
Institute of Slavic Studies of the Academy of Sciences and in Bulgaria 
– „St Cyril and St Methodius” University of Veliko Turnovo, Sofia 
University „St. Kliment Ohridski”, the Institute of Ethnography and 
the Museum from the Bulgarian Academy of Sciences − Bessarabian 
Bulgarians’ history and culture problems continue to be one of the 
priorities of the research.

Chapter Two „Discussion about emigration of Bulgarians in 
Bessarabia at the end of XVIII – mid. of XIX century” contains three 
paragraphs. By summing up the literature on the topic of Bessara-
bian Bulgarians from the end of XVIII until the middle of XIX cen-

tury we came to the conclusion that researchers have focused on 
studies related to the issue of emigration of Bulgarians northwards 
of the Danube. Is noted that, in historiography are widely presented 
and processes of emigration during and after the Russo-Turkish wars 
(1768−1774, 1787−1891, 1806−1812 and 1828−1829). In the elu-
cidating of the aspects specific for our subject, historians generally 
based on the position of their country’s national interests. Particu-
larly controversial is the subject of reasons and premises that led to 
the emigration of the population from Bulgarian lands northwards of 
the Danube, as well as evaluating the role and position of the Rus-
sian and Ottoman Empires, as well as of the Romanian Principali-
ties and Bulgarian community in the period when mentioned events 
took place. The author highlighted the fact that various research-
ers see different reasons which had caused Transdanubian settlers 
to emigrate and settle in Southern Bessarabia. Russian scientists 
Аpolon Skalkovskiy, Аlexandr Кlaus, Аlexandr Zaschuk, Nikolay 
Derzhavin, Gavriil Zanetov, Petar Atanasov, Nikolay Kazakov, Vera 
Mutafchieva etc. determine the position of Russia as the protective 
one towards enslaved Slavic people, that saved Bulgarian from the 
Ottoman oppression and the riots of kirjali gangs. In turn, Soviet 
authors, especially Samuil Bernscheyn, Ivan Meshcheriuk, Vladimir 
Konobeev, Viktor Grachev, and some Bulgarians Elka Drosneva, 
Vania Racheva Georgi Kazandzhiev, are unanimous in the opinion 
that the Russian tsarist regime had every interest to attract Bulgar-
ians as to absorb newly acquired land. As for the representatives of 
Romanian historiography Ion Nistor, Aleksandru Arbore, Aleksan-
dru Boldur, Petre Kazaku, Ion Kirtoaga and others - they perceive 
the process of the Bugeak colonization by allogenic elements as one 
of the reasons for denationalization of the native population. Yov 
Titorov Vladimir Dyakovich, Konstantin N. Veliki, Veselin Traykov, 
Nikolay Zhechev, Ivan Grek, Nikolay Chervenkov, Kalcho Kalchev, 
Stefan Doynov, Elena Hadjinokolova, Еlena Belova etc. in their 
works reflect this process as a set of internal and external causes that 
have led to the depopulation of Bulgarian lands.
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The exit regions of Bulgarian emigrants are relatively complete 
shown in the specialty literature. Ivan Meshcheriuk, even shows a 
detailed map in this regard. It appears that some settlements from 
which many inhabitants of the Bulgarian colonies in Bessarabia 
were not determined precisely, there were not elucidated the charac-
ter and pace of migration, and nor temporary settlements in the Ro-
manian Land and Moldova were disclosed. A Bulgarian researcher 
Ivan Dundarov tried to identify the roots of Bulgarian villages from 
Bessarabia. But his attempt not withstands criticism, because it is 
based on the source and the author’s conclusions which in many 
cases are not confirmed by other studies. Lately, some Ukrainian 
(Aleksandr Ganchev, Vladimir Milchev, Aleksander Prigarin) and 
Bulgarian (Maria Kirova) researchers tried to restore memories of 
the „great migration” by visiting elderly people in Bulgarian vil-
lages, but so far no concrete conclusions were formulated. However, 
the importance of that research is indisputable, because research-
ers have confirmed that the relationship between colony and me-
tropolis continues after the emigration of Bulgarians too. Although 
three Ukrainian historians tried to solve the problem of the origin of 
the so-called „tucans” - earliest settlers from southern Bessarabia − 
Bugeac. As a result of extensive research conducted by the authors 
it was proved that their origin area is the region „Sredna Gora” in 
southern Bulgaria. 

Chapter Three „Assessing of legal, social and economic devel-
opment of the Bulgarian colony in the first half of the XIX century” 
consists of two paragraphs. By analyzing the literature on Bessarabi-
an Bulgarians author shows that almost every aspect of ordering and 
socio-economic development of the Bulgarian colony is sufficiently 
studied in historiography. These aspects were primarily investigat-
ed in scholarly works of Apollon Skalkovskiy, Aleksandr Zaschuk, 
Alexander Klaus, Nicolai Mogilyanskiy, Nikolay Derzhavin, Ivan 
Meshcheriuk. The last author in his fundamental work „Economic 
and social development of Bulgarians and Gagauzians from south-
ern Bessarabia (1808−1856)” based on archival materials reflected 

specific development of the economy, handicrafts, domestic occu-
pations and foreign trade of the Bulgarian community. He argues 
clearly that in the initial stage of their activity, the Bulgarians pre-
dominately bred animals. Saveliy Novakov in turn informs about 
economic relations between Bulgarian and German settlers. It is me-
tioned that Soviet authors Ivan Antsupov, Mihail Muntean, Yakim 
Grosul, Ilya Budak state that migrants were bears of elements of 
capitalist development. Protests and claims of Transdanubians colo-
nists, who fought for the rights and privileges that were promised 
by the Tsarist authorities were reflected in the works of Ivan Mesh-
cheriuk, Ivan Grek, L. Leasota, Sergei Petkov. Valentin Tomulets 
and Dinu Poshtarenku.

It appears that interest for researching personalities of Bulgar-
ian origin who had an important contribution to the development of 
Bessarabia increased in last years. In this respect are important such 
investigations as: about merchants and civil servants from Minkov 
and Nikolau families (Konstantin Poglubko, Kalcho Kalchev, Niko-
lay Chervenkov, Ivan Duminka) Kazanarski family (Yov Titorov), 
landowners Tsanko-Kyilchik (Yov Titorov, Dinu Poshtarenku, Ste-
pan Bulgar) and Glavche nobles (Serzhiu Bakalov). These studies 
have shown that Bulgarians from Bessarabia have reached an ad-
vanced level in their economic development. 

Studying literature allows to conclude that special attention is 
given historiography the number of Bulgarian migrants in Bessara-
bia. A significant contribution to elucidation of this subject have 
Russian scientists Piotr Keppen, Nikolay Derzhavin, Lev Berg, So-
viets − Vladimir Kabuzan, Ivan Meshcheriuk, Bulgarians − Vladi-
mir Dyakovich, Yov Titorov, Stefan Doynov, Ukrainians − Vladimir 
Milchev, Mihail Stanchev, Moldovans − Ivan Grek, Nikolay Cher-
venkov, Dinu Poshtarenku, etc. Particularly useful are the latest in-
vestigations of our researchers Gheorghii Kyishlalyi and Liana Reu-
lets. Looking through statistics from the first decades of the XIXth 
century, they reveal the existence of two lists of Bulgarians from 
Bessarabia the first one from 1816 and the second one from 1818. 
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Until now researchers spoke only about the list dated from 1818 
without noticing that it actually represented data mixed with infor-
mation from colonial census carried in 1816. Author of the mono-
graph elucidated debates regarding the number of settlers. Firstly 
presents coverage of this topic in Romanian historiography. He 
mentions that Romanian researchers Georgiy Munteanu-Murgoci, 
George Dragomir, Aleksandru Arbore, Aleksandru Boldur, George 
Bratianu, Shtefan Ciobanu, Theodor Holban, Leon Boga, Ion Nistor 
published different statistical documents on this topic since interwar 
period, but for different reasons they were not taken into consider-
ation by Bulgarian contemporaries. Although these authors mainly 
aimed to demonstrate the ethnically Romanian character of the terri-
tory between the Prut and the Dniester, after a thorough analysis we 
could detect several helpful data for Transdanubian migrants.

Chapter Four „Reflecting of cultural, educational, spiritual and 
political development of Bessarabian Bulgarians in the first half of 
the XIXth century” has three paragraphs.

This topic is reflected both in the national historiography as 
well as in the foreign one. Although details are sketchy, it should be 
noted that they have a special value. Author specifies that the sub-
ject of Bessarabian Bulgarians’ spiritual development lately has be-
come very current. This is mostly due to free access to ecclesiastical 
materials („parish registers of the parishes”, „service forms clergy” 
[Klirovyie vedomosti] confession registers [Ispovednyie vedomosti] 
etc.), which are kept in the archive.

The first who investigated the religious context of spiritual 
state of Bessarabian Bulgarians in the colonies was priest Nikolay 
Stoykov. The author has collected and systematized a rich historical 
and ethnographic material concerning churches, spiritual traditions 
and superstitions in villages (Tvarditsa, Cioc-Maidan, Zadunaevka). 
Recently, several researchers have paid particular attention to the 
study of spiritual development of the Bulgarians in some colonies. 
Ekaterina Chelak wrote about the church in the colony Tvarditsa, 
Saveliy Novakov and Nikolay Gurgurov – about church in the 

Korten, Nikolay Chervenkov – Chiyshiya, Ivan Duminica - Kirsovo, 
Ivan Grek – Yarovoe, Igor Pushkov − Bolgrad. The author noted that 
currently, the national historical science needs to study new aspects 
Bulgarian settlers’ from Bessarabia of church life. Research in this 
area could provide new data about some aspects of the spiritual edu-
cation of the colonists in the first half of the XIXth century. Today is 
being intensified research related to the education in Bulgarian colo-
nies. These topics were developed in the articles of Rumiana Radko-
va, Ogneana Majdrakova-Ciavdarova, in monographs of Konstantin 
Poglubko, Ivan Grek, Ekaterina Chelak and Elena Siupiur. For the 
first time, the authors noted that we can talk about the existence of 
schools in Bulgarian settlements since the 30’s of the XIXth centu-
ries (ten years before their official opening). On that times on the 
initiative of some private persons here were invited teachers who 
teach colonists’ children. This theme is developed also in the works 
about the local history of Bulgarian settlements. Here is reflected the 
discussion between historians concerning the plan for opening of 
Central School in the Bolgrad etc.

Particular attention is given to political movements for national 
liberation which were massively attended by Bessarabian Bulgar-
ians. Directions of participation were different. The author presents 
works that have tackled the Bulgarian volunteers framing Russian 
military detachments that fought in the Russo-Turkish wars. In this 
sense of special scientific value are works wrote by Vladimir Ko-
nobeev, Vladimir Milchev, Ivan Tiutiundjiev, Viktoria Hevrolina, 
Tatiana Kandaurov Anatoliy Bachinskiy, Elena Bachinskaya, Lia 
Semenova, Stefan Doynov, Ivan Grek etc. The authors presented 
various examples of military fellowship cooperation between Bul-
garians and Moldavians. Authors like Stoian Romanski, Mhail Arn-
audov, Konstantin N. Veliki, Stefan Doynov, Kirila Vazvazova-Ka-
rateodorova have drawn attention to famous figures of national lib-
eration movement, such as Captain Georgiy Mamarchev that formed 
detachment of volunteers and fought in Bucharest during Russo-
Turkish wars of 1806−1812 and 1828−1829. Based on archives 
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from Chisinau, Ivan Grek recounted the fate of postwar volunteer 
detachment. It is very important that bulgarists in their works widely 
present problem of political struggle of the Bulgarians. In this regard 
Iv. Duminika elucidated the history and the political activity of the 
Bishop Sofroniy Vraceanski, and Bulgarian patriot − Ivan Selimin-
ski is related in historiography. Both wanted Bulgarians to receive a 
kind of autonomy in the north of the Danube with the support of the 
Russian Empire. These issues were comprehensively discussed by 
Stoian Romanski, Vasil Zlatarski, Vladimir Konobeev, E. Shatohina, 
Tsvetan Kristanov, Stefan Maslev, Ivan Penakov, Vera Mutafchieva, 
Veselin Traykov, Stefan Doynov, Igor Dameanov, Plamen Mitev, 
Vanya Racheva and others. a. In this monograph, the author presents 
the minutest detail about the Bulgarian disorders that took place in 
Braila in the period 1841−1843, when Bulgarians wanted to cross 
the Danube and in order to trigger a general uprising in Bulgarian 
lands. Although it comes within the territorial area of Bessarabia, he 
explained by the fact that this issue is important because the Bessara-
bian Bulgarians headed by Petar Ganchev being in town Reni were 
chief organizers of the plot wich failed 1842. It is highlighted the 
contribution of the first historian of revolutionary movements in 
Braila Konstantin N. Veliki, and of Ioan Filitti, Stoian Romanski, 
Vladimir Niakiy, Veselin Traykov, Igor Dameanov. The author also 
focuses on work of our bulgarists − Ivan Grek, Ivan Zabunov and 
Nikolai Chervenkov, who published rare documents about the fate 
of the movements’ leaders − Petar Ganchev and Vasil Hadjivalkov. 
Were not overlooked materials provided by Mihail Dihan, Yono 
Mitev, Konstantin Kosev, Boris Nedkov and Stefka Slavova, which 
opened new pages of those milestones in the history of national lib-
eration movements of Bulgarian people. 

In conclusion, we present a general characteristic of research 
and development regarding the problem of emigration and develop-
ment of Bulgarians from Bessarabia. Here are reflected issues that 
have not yet been investigated or have been achieved only partially. 
In the same time, author suggested solutions to the deepening of 

investigations in these areas. In some cases the author presents ex-
amples of archive funds in which materials for elucidating various 
issues related to the issue can be found. It is stressed that literature 
research on this issue is multilateral; it requires a special approach 
to each topic. Author also notes that the coverage of other topics 
or historical periods depends on the development of one or another 
country.

Dynamic activity of the bulgarists in the last ten years allows 
us to hope that in the future will be discussed the problems which 
arouse today. We believe that this work will become a strong founda-
tion for the issue question in future.
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