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Все още най-компактно
население - около 450 000
души, с устойчиво, съх-
ранено въпреки многото
превратности българско
самосъзнание, има в
Молдова и Украйна. На-
скоро на културна диску-
сия в община Варна на
тема “Славянството и
България в глобализира-
щия се свят” проф. Кръ-
стьо Петков съобщи твър-
де обезпокояващи стати-
стически данни. Емигри-
ралите в последните 10-
15 години в чужбина на-
шенци надхвърлят 1,2
милиона души и образу-
вали общност на “външ-
ните българи”.
Дали поне част от тях ня-
кога ще се върнат? През
робските години големи
части от народа ни са се
изселили и вече са сър-
би, гърци, румънци, ал-
банци, молдовани, укра-
инци и руси. Ненапраз-
но върви приказката, че
България граничи със се-
бе си. Такова огромно
“преселение” на бълга-
ри за такова кратко вре-
ме, като сегашното, в хи-
лядолетната ни история
на Дунавска България не
е запомнено. Страната
ни вече е мултиетничес-
ка твърди професор Пе-
тков, и не само заради
турското и циганското
малцинства, но и защо-
то в България живеели
над 120 000 азиатци - ви-
етнамци, китайци, араби
и др. Въпреки че сме на
едно от последните мес-
та в Европа по възпро-
изводство на население-
то, 80% от новородени-
те у нас през последните
години не са от българс-
ки произход.
И това предполагало, че
до 15-20 години българ-
ският елемент просто ще
изчезне Заради предсто-
ящото ни присъединява-
не към Евросъюза, Бъл-
гария е обект на емиг-
рантска агресия, твърди
професорът. Дали този
исторически момент не
е благоприятен за “внос”
на етнически българи и
откъде? Все още най-
компактно население -
около 450 000 души, с ус-
тойчиво, съхранено въ-
преки многото преврат-
ности бъл-гарско само-
съзнание, има в Молдо-
ва и Украйна. Това са т.н.
бесарабски българи.
Причини за тяхното пре-
селване там са били по-
стоянните руско-турски
войни, нестихващите
размирици в Османска-
та империя и руската по-

литика да се заселят с
християни запустелите
южни области на рус-
ката държава. Интере-
сна и вероятно непоз-
ната за мнозина е ис-
торията на тези поселе-
ния, почерпена от мен
преди всичко от вну-
шителната по обем мо-
нография “Български-
те колонии в Русия”/
Таврическа, Херсонс-
ка и Бесарабска губер-
нии/ на руския профе-
сор Н.С. Державин, из-
дадена в София през
1914 година. Посочени-
те имена на градове и
селища, както и сним-
ките, са според това съ-
чинение. Като първо
българско селище в Бе-
сарабия се смята село-
то Чешма където през
1752 година се засели-
ли около 70 български
семейства. През т.н.
“кърджалийски годи-
ни” - 1769-91 и 1802-12
г. са станали значител-
ни преселвания на бъл-
гари от Добруджа, Из-
точна България и Од-
ринско в Херсонска гу-
берния и Бесарабия.
 Най-много български
бежанци се настанили в
Бесарабия през 1829 г.
и след Одринския мир,
когато десетки хиляди
семейства от източната
част на Тракия потегли-
ли след руските части,
като се бояли от турско
отмъщение. По-късно,
след Кримската война
1856 г. други българи,
предимно от Добру-
джа, също се пресели-
ли в Бесарабия. Според
руското  официално
преброяване от 1897 г.
в Бесарабската губер-
ния са живеели 103 225
българи в 12 града и 65
села. Руският професор
Державин, като изпол-
зва официалните руски
статистики и собствени
проучвания твърди, че
през 1914 г. българско-
то население само в Бе-
сарабия е достигало до
220 000 души. Това чис-
ло трябва да се кориги-
ра, защото професорът
не е включил българи-
те от смесените села и е
пропуснал тези от Бол-
град, Рени, Кабул, Исма-
ил, Акерман и Киши-
нев. Може да се пред-
полага, че в навечерие-
то на Първата световна
война общо българите
в трите губернии са би-
ли около 400 000 души
Разбира се, войната, ру-
ската революция и ру-
мънският режим ще да

са намалили това число.
Българските заселища
заемат централната част
на Онгъла.
Включени са в следните
граници: на север Гор-
ния Траянов окоп, на из-
ток реката Кундух до вли-
ването й в езерото Сасик,
на запад притокът на ре-
ка Ялпук, на юг реката
Дунав до вливането й в
Черно море. Извън тези
граници остават българ-
ските села Батър, Тарак-
лий, Кулевча и Камчик.
Преобладаващо българ-
ско преди е било населе-
нието на Болград, Ком-
рат, Рени, Измаил, Килия
и Вилков, както и градо-
вете Кахух и Леово - на
запад към река Прут.
Най-големи български
села в Бесарабия са Ди-
митровка Нови Троян,
Чийший, Кулевча, Ча-
дърлунга, Велеперже,
Казваклий, Твърдица,
Вълканещи, Чемшилий.
Осемнадесет села носят
имената на села в Бълга-
рия, откъдето са се изсе-
лили някога. Едва ли мо-
же да се посочи околия
от Добруджа и България,
която да няма представи-
тели в бесарабските се-
ла - Бабадашко, Тулчанс-
ко, Силистренско, Доб-
ричко, Варненско, Про-
вадийско, Разградско,
Шуменско, Русенско,
Свищовско, Търновско,
Габровско, Тетевенско,
Пловдивско, Пазарджи-
шко, Сливенско, Ямбол-
ско, Хасковско и др. Рус-
ки автори, изучавали Бе-
сарабия, отбелязват бе-
сарабски българи от Ма-
кедония, които се нари-
чали “черни българи”
или “калифери” също
шопи от Пирдопско, Со-
фийско, Берковско и Кю-
стендилско /камерме-
рии/, също и гагаузи от
Добруджа. Село Шоп-
Траклий е заселено с
шопи от Видинско, а га-
гаузки села са Табак,
Курчий, Татаркопчак,
Долукьой, Гайдар, То-
май, Чадърлунга, Баур-
чий, Казаяклий, Конгас,
Бешалма, Комрат, Диз-
гиндже и др. През 1855 г.
по силата на Парижкия
договор южната част на
Бесарабия, заедно с град
Болград, била отстъпена
на Румъния и остава та-
кава до Руско-турската
освободителна война
1877/78 г. През това вре-
ме с хрисовула на княз
Богориди от 11 юни 1858
г. се създава Болградска-
та българска гимназия.
За кратко време тя става

културно-про светно
средище на всички бъл-
гари. Достатъчно е да
споменем имената на д-
р Мутев, д-р Берон, Ико-
номов, В. Попов, В. Сто-
янов, Д. Агура и др. поз-
нати български книжов-
ници от миналото. В нея
са идвали да учат и бъл-
гарчета от поробена то-
гава България които след
това са ставали апосто-
ли на българската прос-
вета и култура. Когато
бесарабските българи
заздравили положението
на своите училища, от-
ворили пансион при
гимназията с цел да по-
могнат на общобългар-
ското дело, като приемат
в него бедни българчета
отсам Дунава.
От 40 стипендианти,
приети в пансион през
първата година на него-
вото откриване, 35 души
са били българчета от
Европейска Турция и
само 5 от Бесарабия.
През 1861 година при
мъжката гимназия се
открива и българска пе-
чатница просъществу-
вала до 1880 година. В
нея са печатали свои
трудове редица бележи-

ти български книжов-
ници - Д. Мутев, В. Сто-
янов, С. Радулов, д-р П.
Берон, Т. Икономов и
др. В същата печатница
са печатани и издавани
списанията “Духовен
прочит” от Блъсков -
1862 г., “Духовни книж-
ки” пак от Блъсков 1864-
69 г., “Пътник” на Б. За-
прянов - 1869 г., “Общ
труд” от Т. Икономов -
1868 г. и много др. По
време на българските
въстания и Сръбско-
турската война от 1876
година, учителят от
Болградската гимназия
Иван Иванов редактира
вестник “Български
глас” /от 17 април 1876
до 27 юли 1877 г./. По то-
ва време и девическото
училище в града прера-
ства в гимназия, уреж-
да се театър, народна
читалня, народен хор,
основава се и таен ре-
волюционен комитет, а
в румънската камара
влизат 9 български на-
родни представители.
След освободителната
Руско-турска война, по
силата на Берлинския
договор, Южна Бесара-
бия отново преминава

Литературен клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик на посещение в град Твърдица - пред културния дом преди
организираната литературна среща и концерт.                                                                 Фото: Маруся КОСТОВА

Пред паметника на Васил Левски в град Твърдица, Молдова Литературният клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик
закрепи дружбата си с бесарабските българи от този град.                                              Фото: Маруся КОСТОВА

към Русия в замяна на
Северна Добруджа, ко-
ято се дава на Румъния.
Русия държи Бесарабия
под своя власт до рево-
люцията през 1917 г.
През този период в Бол-
град се откриват още
две училища, заедно
със създадените по-ра-
но, постепенно биват
русифицирани. Българ-
ският език първом ми-
нава към второстепен-
ните предмети, после
става незадължителен и
накрая се изхвърля от
училищните програми
Това напълно отчужда-
ва българската интели-
генция, която масово
напуща своя роден край
и се преселва в Бълга-
рия.
През време на револю-
цията, въз основа на
прогласената в Киши-
нев автономия на Беса-
рабия, българите успя-
ват съвсем за кратко да
си върнат училищата.
На 29 октомври 1919 го-
дина обаче румънските
войски окупират цяла
Бесарабия и всички
български училища и
църкви са присвоени и
румънизирани. Но и с

това промените не свър-
шват.
Отново се редуват съве-
тска и румънска адми-
нистрации за да се стиг-
не след края на Втората
световна война до раз-
делянето на български-
те поселения мужду ре-
публиките Молдова и
Украйна.
Един мой бесарабски
приятел с 200-годишен
здрав български корен
шеговито казва: в учи-
лищата сега децата ни
учат на украински език,
в село се говори най-ве-
че на руски, а в къщи си
хортуваме на българс-
ки език.
Александър ЛАМБОВ
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