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200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

В своите произведения 
Георги Раковски (1821-
1867) разглежда въ-
проса за преселението 
на българи през първи-
те три десетилетия на 
ХIХ век във Влашко, 
Молдова и в Бесара-
бия, Русия. Основните 
причини за тези пресе-
ления, принудили сто-
тици хиляди българи 
да напуснат родните 
си огнища и да търсят 
нови места за заселва-
не са тежкия живот в 
условията на турското 
иго, кърджалийските 
безредици, довели до 
неимоверни страдания 
на българското насе-
ление и руско-турски-
те войни, след края на 
всяка, българите ма-
сово напускат земите, 
където се водят воен-
ните действия, пора-
ди страх от турските 
репресии. Георги Ра-
ковски за пръв път в 
българската историче-
ска и публицистична 
литература посочва 
и още една основна 
причина за масовото 
преселение на българи 
в пределите на царска 
Русия. Със силата на 
оръжието оттеглящите 
се руски войски след 
края на войните през 
1806-1812 г. и 1829-
1830 г. насилствено 
принуждават няколко 
десетки хиляди от бъл-
гарите да ги последва и 
насилствено заселват в 
Русия. 
След Руско-турската 
война от 1828-1829 г. 
в Молдова, Влашко и 
Южна Русия (Бесара-
бия) се преселват около 
150 000 българи. Стра-
хът от турското отмъ-
щение, но и активните 
действия на Русия, во-
дят до това най-голямо 
масово преселение в 
българската история. 
Българите са пред-
почитани от руската 
власт колонисти, които 
трябва да усвоят и об-

лагородят пустеещите 
степи на Бесарабия и 
да осигурят територия, 
която да служи като 
плацдарм за бъдещите 
руско-турски войни. 
Организираната от ру-
ската власт голямата 
преселническа вълна 
от български бежанци 
е типична проява на 
руския империализъм. 
Русия вмъква в чл. 13 
в Одринския мирен до-
говор от 2 (14 нов стил) 
септември 1829 г., кой-
то дава право на руски-
те офицери „законно“ 
да организират пресе-
лението на българите. 
В една от точките на 
договора има и текст 
за пълна амнистия на 
българите, които са 
участвали във война-
та на руска страна, но 
този текст умишлено 
се крие от българите. 
Руските офицери каз-
ват на населението, че 
ако не напуснат родни-
те си места, ще бъдат 
изклани от турците за 
отмъщение. Така за-
почва руска агитация 
за предварително пла-
нирано преселение. То 
се ръководи от руски 
офицери от щаба на 
ген. Иван Дибич-Зад-
балкански и военни 
чиновници. С лъжи и 
измами, с целенасоче-
на агитация от руски 
агенти, българите са 
принудени от руската 
войска да се преселват 
против своето желание 
в пустеещите степи на 
Бесарабия, нуждаещи 
се от трудолюбиво на-
селение. 
Ген. Иван Дибич-Зад-
балкански получава 
указания от император 
Николай I да органи-
зира преселението и 
съответни инструкции 
за движение, пребива-
ване и разселване на 
българи в границите 
на руската империя. 
Не може да се твър-
ди за някакъв стихиен 

процес за изселване 
на българите, поро-
дени само от страх от 
турски репресии. Този 
страх го има, но и ак-
тивна движеща сила 
в преселението е и 
царска Русия. Тя уп-
равлява целенасочено 
и много добре органи-
зирано демографската 
(преселническа) по-
литика спрямо бъл-
гарите. Прилагат се и 
принудителни мерки, 
защото в докладите и 
инструкциите се казва, 
че българите са насил-
ствено „въдворявани” 
в Бесарабия. 
Обект на тази руска из-
селническа политика 
са предимно българи-
те, и то главно от Из-
точна Тракия (Одрин-
ския вилает), докато 
няма натиск от страна 
на Русия спрямо гър-
ците в този регион. Из-
точна Тракия е хинтер-
ландът на столицата 
Цариград и император 
Николай I счита, че ет-
ническото надмощие 
на българите в този ра-
йон е вредно за руски-
те интереси и затова 
българското население 
трябва да бъде при-
нудително разредено. 
Руските офицери и чи-
новници, изпълнявай-
ки заповедите на импе-
ратора, при агитацията 
за преселението сре-
щат все пак и съпро-
тивата на представи-
тели на родолюбивата 
интелигенция и видни 
българи.
Първите кервани с бе-
жанци тръгват с гай-
ди и хора, но скоро 
ентусиазмът, плод на 
руската агитация, бър-
зо замира. Войската, 
която съпровожда кер-
ваните, се изхранва за 
сметка на българите. 
Бежанците са разоча-
ровани от природните 
условия в Бесарабия. 
Жестоката действител-
ност, скрита умишле-

но от руските власти, 
предизвиква частична 
вълна от преселение 
обратно към родните 
краища. Част от бъл-
гарите се установяват 
във Влашко и Молдо-
ва, а други се връщат 
в българските земи. 
Мнозинството е заста-
вено насила да остане, 
за да образува българ-
ска диаспора в Молдо-
ва и Украйна. 
Масовите движения 
през първите три де-
сетилетия на ХIХ век 
водят до чувствителни 
промени в демограф-
ския облик на българ-
ските земи. За един 
кратък исторически 
период от по-малко 
от три десетилетия, 
основно във времето 
между двете руско-
турски войни (1806-
1830) и в началото 
на Кримската война 
1853-1854 г., в Русия и 
княжествата Влашко и 
Молдова се преселват 
около четвърт милион 
българи. Откъсването 
на живи части от бъл-
гарската народност 
в момент, когато се 
формира българската 
нация и националното 
съзнание, когато за-
почва организираното 
църковно-национално 
и национално-осво-
бодителното движе-
ния, това се отразява 
негативно на възрож-
денския процес, на 
неговите темпове и ин-
тензивност. Нарушава-
нето на демографията 
на българското населе-
ние, има последствия 
за нормалния ритъм 
на човешкото възпро-
изводство, оказва за 
няколко десетилетия 
затормозяващо въз-
действие върху ико-
номическото и соци-
алното развитие на 
поробените българи, 
тъй като сред изселни-
ците има хиляди земе-
делци, занаятчии, тър-
говци, духовници. 
В „Житие Г .С. Раков-
ского, написано от него 
самого” той пише: „В 
тях кърджалийски вре-
мена… тия не са имали 
друга никаква цел, ос-
вен грабителства и раз-
орение да чинат почти 
все равно и на бълга-
рите и на мирните тур-
ци граждани, които 
са държали султанова 
страна; но и стократ-
но висше от турците 
са притеглили бедните 
незащитени по-малко 
села български и мно-
го опустели български 
села и се виждат и до 
сега по хубавите поле-
та тракийски изгорени 
от кърджалиите или 
приселивши ся в(ъв) 
Влашко и Богданско 
(Молдова – бел. авто-

ра), в Бесарабия и от-
въд Днестра река в Ру-
сия!” Кърджалийските 
времена, за които пише 
Раковски, са феодални 
вътрешни размирици 
в Османската импе-
рия от 1792 до 1804 
г., когато многочисле-
ни въоръжени банди, 
наречени кърджалии, 
грабят, убиват и опо-
жаряват много българ-
ски селища и в тези 
десетина години в края 
на ХVIII и началото на 
ХIХ век хиляди бълга-
ри от засегнатите райо-
ни търсят спасение на 
север от река Дунав. 
В друго свое произве-
дение – „Замечание-
первия части Горскаго 
пътника” Георги Раков-
ски подробно разглеж-
да събитията, свърза-
ни с преселението на 
българи на север от 
Дунава като следствие 
на трите руско-турски 
войни от 1806-1812 г., 
1828-1829 г. и 1853-
1856 година: „В разни 
же други по-последни 
времена многобройна 
домородстваминували 
и бягали бедни от свое 
мило отечество! А най-
паче в последния годи-
ни във време на  знаме-
ните числа от бежанци 
във време русийския 
походи в Турция от-
хождали са в едно 
русийския полкове и 
населвали са тамошни 
пустини. В лето 1812, 
1828 число на пресел-
ци българи във Влашко 
и Богданско и Бесара-
бия може би да пре-
възходи вишереченое 
число в первое облаж-
дение (завладяване) 
турков Българии! В по-
следнийеще Севасто-
полски бой в лето1854 
вси почти окресни села 
Доростола (Силистра) 
отидоха и прибягваха 
пак в едно с руси в Бе-
сарабия; но тии наско-
ро пак завърнаха в свое 
отечество. На много 
места по България и до 
днес се виждат сели-
ща, опустели в тях вре-
мена, и остатни и раз-
сипи тъжно сочат де 
са някога от человеци 
обитавали! Близо до 
Разград се вижда цял 
град, Арбанашко село 
назваемо, по турски 
Арнауткюю, кое руси 
изгориха в 1812 лето 
своего похода, унужде-
ни да се върнат назад, 
и други много села и 
градове български за-
палиха в него време 
казаци и отвлякоха жи-
тели!” 
Емоционално, като 
съвременник, прежи-
вял събитията, Георги 
Раковски пише за най-
голямото преселение 
на българи в Бесара-
бия през 1829-1830 г. 

след завършването на 
поредната руско-тур-
ска война и подпис-
ването на 2 (14 нов 
стил) септември 1829 
г. на Одринския мир. 
Малкият осемгодишен 
Съби (рожденото име 
на Раковски) е пряк 
свидетел на разиграли-
те се трагични събития 
за българите от югоиз-
точните земи, в които 
участници са вуйчо 
му Георги Мамарчев 
и баща му Стойко По-
пович, член на българ-
ската делегация, която 
се среща с ген. Иван 
Дибич-Задбалкански в 
гр. Анхиало (днес По-
морие). В „Замечания 
первия части Горска-
го пътника” Раковски 
подробно предава пре-
говорите на българска-
та делегация с руския 
гл а в н о ком а н д в а щ , 
така, както е слушал 
от разказите на своя 
баща: „И така той (ген. 
Иван Дибич-Задбал-
кански) ги въздържа 
близо 40 дни на Анхиа-
ло (Поморие), где беше 
се оттеглил на зимови-
ще. После 40 дни вика 
ги и им рече: „Бедни 
българи! Вие трябва 
да чакате за повторно 
(освобождение); а кой 
не ще да седи в Турско, 
Русия ще ви даде коля 
и кораби да се пресе-
лите в нейна земя“. 
Тия речи чуваше бъл-
гарските пълномощни, 
заплакаха и не знаеха 
що да рекат! Българ-
ски пълномощни, ожа-
лени и с наскърбени 
сърца върнаха се от 
Анхиало и приказваха 
народу отговор Дибича 
Задбалканскаго. Народ 
же, лишен от самото си 
достойнаго им пред-
водителя в него време 
капитан Георгия Ма-
марчова, за кого нито 
реч възспомена Дибич, 
впадна в чернозлъчна 
отчаяност. Много от 
народа отидоха, съдру-
жени от казашка отде-
ления, и преселиха се 
във Влашко, Богданско 
и най-паче (най-вече) в 
Бесарабия. Осталиже 
страдаеха ежедневно, 
от разярения турци 
колиминемилостив-
но. Народное обаче 
чувство се таеше под 
тежкая въздихания и 
горчивия сълзи угнете-
ния”.
За Георги Раковски 
преселението на бъл-
гари в дунавските кня-
жества Влашко и Мол-
дова и в Бесарабия, 
Русия, е една неопису-
ема народна трагедия, 
но той вижда и добра 
перспектива за българ-
ския народ. Откъсът 
от „Замечания первия 
части Горскаго пътни-
ка”, който е даден по-

долу, не е цитиран и 
анализиран от българ-
ските изследователи на 
Раковски, но той дава 
важна мисъл, която е 
основна в дейността 
му с българската диас-
пора в Бесарабия. Като 
посочва многолюдното 
присъствие на българи 
в княжествата Влашко 
и Молдова (с присъе-
динените към нея през 
1856 г. 39 бесарабски 
български села и гр. 
Болград), Георги Ра-
ковски пише: „Спаси-
телно дело би било за 
България поне от сега 
да почнат да мислят 
и да действат за свое 
народно образование. 
Тии наши събратя нови 
преселци, догде още не 
са изгубили матерния 
си език във Влашко и 
Богданско, кое съеди-
нено сега с Бесарабия 
знамените част от бъл-
гари съдържава. Тии 
имеяще всякое сред-
ство и най-паче сво-
бода за образование и 
изучения, скоро могат 
устрои цветуща учи-
лища, де да се предава 
българский език и вся-
ко друго за българи по-
лезно учение и где аки 
(сходно, еднакво) в съ-
седни и ближни места 
лесно щат прихожда от 
България много мла-
ди любители учения и 
просвещения. Истий 
начин ся употребили 
гърци, преди да добият 
своя независимост, не-
сравнимо по-малочис-
лени от българи суще, 
и тяхно ново просве-
щение в странни места 
се е възродило изпърво 
и желаемий плод роду 
се принесло. Дай Боже 
да и наши българи по-
следуват техний при-
мер на това”. 
От тази мисъл на Ге-
орги Раковски става 
ясно, че през 1858 г. 
той вижда възможност 
българската диаспора 
в Бесарабия да създаде 
училища, в които да се 
учат и деца от поробе-
ните български земи. 
Още повече, че тогава 
голяма част от бълга-
рите, които живеят в 
Бесарабия са родени в 
селища на юг от Дуна-
ва, добре са запазили 
родния език, съхрани-
ли са обреди, обичаи 
и традиции. Раковски 
вижда в бесарабските 
българи потенциал не 
само за просветни и 
културно възраждане 
на българския народ, 
но и база за револю-
ционно-освободител-
ната му борба. 

Никола 
КАРАИВАНОВ

Д-во на бесарабските 
и таврийски българи 
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