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ПЕРЕСЕЛЕННЯ  БОЛГАР  В  УКРАЇНУ 
Переселення болгар в Україну почалося ще в другій половині XVIII ст. і тривало до 

кінця 70-х рр. XIX ст. Цей процес був пов’язаний з османським ярмом у Болгарії, кінець 
якому поклала російсько-турецька війна 1877 - 1878 рр. 

Заселення південних рубежів імперії біженцями з Балкан передбачало створення 
військових формувань, необхідних для захисту кордонів від зовнішніх ворогів. На початку 
XIX ст. узяв гору урядовий курс на освоєння болгарами безлюдних південних степів і 
розвиток там за їх допомогою землеробства, тваринництва, торгівлі, ремесла. У 
далекосяжних імперських планах південні слов’яни - російські піддані - мали бути 
своєрідним містком між Росією і Балканами, придатним для поширення там російського 
впливу. 

Болгари селилися компактно, засновуючи колонії. Вони осідали й в українських 
містах (Одесі, Херсоні, Миколаєві, Ніжині, Києві), де займалися торгівлею і почасти 
ремеслом. Болгарській колонізації сприяла політика російських властей, що надавали 
переселенцям різні пільги: виділяли субсидії, безплатні земельні ділянки до 69 десятин, 
звільняли від військової служби та податків терміном до 7 років. Переселенці 
користувалися свободою віросповідання. 

Більші, ніж у місцевих жителів земельні наділи, висока агрономічна культура, 
працьовитість, відносна самостійність та незалежність, хоч і підпорядкована общинним 
порядкам, - усе це сприяло економічному розвитку болгарських господарств. В аграрному 
секторі перевага віддавалася тваринництву, особливо вівчарству й рослинництву 
(передусім зерновиробництву), що в другій половині XIX ст. вийшло на перше місце. 
Зокрема, про досягнення в цих галузях сільського господарства свідчать такі приклади. У 
1866 р. болгари Таврії в середньому одержували по 6 четвертин пшениці на чоловіка (для 
потреб людини щорічно необхідно було 3). Кожна болгарська сім’я середнього достатку 
мала дві пари волів або буйволів, 2-3 коней, 1-2 корови, 20-30 овець, бідна - пару волів чи 
коней, 1 корову, 5-6 овець. А якщо врахувати вкрай незначний відсоток бідняцьких 
господарств, то напрошується висновок, що життєвий рівень болгар був високим. 

Значними були їхні досягнення у виноградарстві й виноробстві. У середньому 
кожна сім’я, що вирощувала виноград (в основному на площі від 1/4 до 1 десятини), мала 
300 - 400 відер вина. Серед народів, які населяли південні околиці Російської імперії, за 
рівнем виробництва вина болгари займали друге місце після німців. У пошані в болгар 
були городництво, садівництво, тютюнництво. Серед ремесел переважали ті, що 
забезпечували домашні потреби. Приміром, у 1867 р. в Таврійській губернії налічувалося 
229 болгар-ремісників, серед яких були шевці, чоботарі, столяри, ковалі, бондарі та ін. 

Певний час освітня і управлінська політика царату теж в цілому не суперечила 
інтересам болгар. У селах вони мали право відкривати школи з російською і почасти 
болгарською мовами навчання, вивчати болгарські граматику й історію. У другій половині 
XIX ст. існувало 50 болгарських початкових шкіл, що охоплювали близько 2,5 тис. учнів. 
Колоністи продовжували навчання в болгарській гімназії в Болграді й центральних 
болгарських училищах в Преславі й Комраді (Молдавія). Причому Преславське училище 
готувало кадри для болгарських шкіл та адміністрації. В освітньому цензі велику роль 
відігравали Південнослов’янський пансіон у Миколаєві та Новоросійський університет. 
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Місцева болгарська адміністрація - сільські збори й волосні управи - будувалася 
на виборних засадах і підпорядковувалася російським повітовим і губернським 
структурам. 

Колоніальний статус болгар змінила реформа 1871 р., згідно з якою чужоземці 
зрівнювалися в правах з корінними жителями Російської імперії. Це була прихована 
форма русифікації. У законодавчому порядку діловодство в органах державного і 
громадського управління переводилося на російську мову, що стала обов’язковою для 
навчання в освітніх закладах. 

У піднесенні культурно-освітнього рівня болгар велику роль відіграли Одеське 
настоятельство й Кишинівське товариство поширення грамотності, їх значний капітал, 
створений шляхом пожертвувань, використовувався для видання болгарської літератури і 
підручників, надання стипендій і матеріальної допомоги болгарам, які навчалися у 
світських і духовних закладах Росії. 

Господарська і культурно-просвітницька діяльність місцевих болгар мала велике 
значення не лише для економічного й культурного розвитку українських і молдавських 
земель, а й для підготовки кадрів освітнього і національно-визвольного руху в Болгарії. 
Болгарські колоністи зробили особистий внесок у національне визволення Болгарії, 
допомагаючи повстанцям матеріально. Вони також брали участь у російсько-турецьких 
війнах. 

Отже, зусилля болгар були спрямовані на перетворення необжитих південних 
степів у плодючі й квітучі землі, що, у свою чергу, забезпечило їм відносно високий 
культурний і життєвий рівень (на той час він був значно вищий, ніж на їх 
прабатьківщині). Тому чимало болгар, лишаючись болгарськими підданими, приїздили в 
Україну на заробітки, надовго осідали тут і займалися переважно городництвом. За ними 
навіть закріпилася назва –“болгари-городники”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


