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ПРИ СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В БРАЗИЛИЯ
Проф. Николай Червенков, д.ист.н

Председател на Научното дружество на българистите 
в Република Молдова

За пътя ми до българските сънародници в Бразилия ще започна отда-
лече – така, както те действително са далече от Родината.

Сложна съдба изживяват българите в Бесарабия, където повече от 
двеста години назад се формира българска диаспора, която включва по-
вече от 80 задунайски колонии. След Първата световна война (1918) до 
лятото на 1940 г. този край е включен в състава на Румъния. Появяват 
се стари и нови проблеми, като например, липса на земя, нова нацио-
нална ориентация, безработица, световна криза... В тази ситуация през 
1925–1926 г. българите от Бесарабия възприемат агитацията за пресел-
вания в Латинска Америка. Още повече че предложенията изглеждали 
доста привлекателни: нова земя, доходна работа, сигурност, обезпе-
ченост, граничеща дори с фантазия: „хлябът растял по дърветата“, 
често се шегували. Практически обаче няма бесарабско българско село, 
което да не се повлиява от призива за преселване отвъд океана. Някои 
данни сочат, че по това време само за Бразилия заминават около 10 
хиляди бесарабски българи.

За битието на тези мои сънародници зная още от ученическите ми 
години. При политическото „затопляне“ на отношенията по времето на 
Никита Хрушчов идваха гости от Бразилия и в родното ми селце Чий-
шия (сега Городне, Болградско, Украйна). И сега са пред очите ми гру-
па екзотично облечени хора, които няколко седмици пресичаха нашата 
улица и ние като любопитни деца ги проследявахме. По линия на уче-
ническия исторически кръжок събирахме материал за музея за нашите 
преселници, а те били немалко – повече от сто семейства. 

По-късно като научен сътрудник имах възможност да задълбоча 
своята информация за българите в Бразилия. Имах и голям късмет, че 
Държавната агенция на българите в чужбина ме привлече към под-
готовката на български вариант на един от трите тома на книгата на 
бразилския публицист Жоржо Косиков „Имиграция в Бразилия. Беса-
рабските българи и гагаузи“ (2014). Освен като научен консултант на 
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превода написах предговор към нея. По това време с помощта и през 
преводачката на този том Мая Даскалова (София) се свързах с ръко-
водството на Асоциацията на българския народ в Бразилия и с редица 
сънародници и изследователи от Сао Пауло. Така темата ме завладя и в 
научноизследователски план, и в чисто човешки.

След известна подготовка заедно с преводачката Мая Даскалова и 
съпругата ми Мария Червенкова предприехме дългоочакваното за мен 
пътуване до Бразилия, което се осъществи от 3 до 19 юни 2017 г. Ос-
новната ни цел бе събиране на материал за историята на бесарабските 
българи в Бразилия, запознаване с живота на техните наследници днес. 
Организатор от бразилската страна бе Асоциацията на българския на-
род в Бразилия (председател Ана Мария Барбоза). 

Проведохме няколко срещи с активистите и ръководството на по-
сочената Асоциация. Много емоционална среща се получи в простор-
ната къща на Соня Димов, която е била дългогодишен ръководител на 
българската организация. В нея основно членуваха възрастни жени. На 
срещата ни дойдоха наследници на фамилии от различни бесарабски 
населени пунктове. Това бяха от първо и второ поколение наследници, 
родени в Бразилия. Много от тях бяха специално интервюирани, като 
отговорите им бяха записани на видео. Те представиха семейни доку-
менти, архиви, писма, артефакти, които могат да бъдат използвани в на-
учни изследвания. Спомените им разкриваха през какви мъки и тежки 
ситуации са преминали преселниците: от крайно лоши битови условия, 
болести, смърт, до късмет в оцеляването. Голямо вълнение предизвик-
ваха снимките от далечното минало, запазени с искрена любов. Това, 
което се констатира веднага при срещата ни, бе, че те практически не 
говорят на български език, макар че потвърждават, че когато са тръгва-
ли на училище, са знаели само български. Отговарях им на многоброй-
ните въпроси, консултирах тези, които работят над своите родословни 
дървета, заедно се вълнувахме неповторимо за родината ...

Участниците в тези срещи споделяха с нас за своята дейност, която 
основно се свежда до културни прояви. Обсъден бе проблемът с недел-
ното училище. Беше заявено желание за установяване на връзки с Мол-
дова и Украйна, с България. Изразяваха голямо задоволство и благодар-
ност на Държавната агенция за българите в чужбина за издаването на 
български език на посочената книгата на Жоржо Косиков.
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На Асоциацията бяха връчени полезни материали, осигурени от 
ДАБЧ, книги от Научното дружество. В моето изказване се спрях на 
съвременното състояние на бесарабските българи в Молдова и Украй-
на, разказах им за проявите в България и в Молдова, посветени на два 
юбилея – 180-годишнина на Васил Левски и 140-годишнина от Осво-
бождението на България. Интерес будеше темата за съдбата на селата, 
откъдето се преселват техни предци. Приятно бях изненадан, че Асо-
циацията ме награди със специален плакет за принос в изследването на 
проблеми, посветени на бесарабските българи в Бразилия.

Имахме възможност да посетим по това време традиционния праз-
ник на имигрантите, който се състоя на 4–5-ти и 10–11-ти юни 2017 г. 
Това грандиозно по мащаб мероприятие се провеждаше за 27-ми път в 
Музея на имиграцията – респектираща сграда, която навремето е била 
пансион за имигранти. Повече от 50 народности се представяха със 
свои павилиони с национална храна и изделия на занаятчии. Българите 
бяха представени от бесарабските българи. Тук получихме възможност 
да се запознаем с редица от тях.

Посетихме Сао Пауло и документалния архив на имиграцията. Спе-
циално за нас бяха издирени редица важни документи. Подариха ни 
екземпляри от тяхното периодично издание „Корени“, в което има ма-
териали и за бесарабските преселници. Директорът изказа готовност за 
сътрудничество, помощ в издирване на материали. Специална среща 
имахме в музея, където наред с откритите експозиции се запознахме и 
с фондовите му. Бяха ни подготвили копия на някои документи, както и 
записи на спомени от бесарабските българи.

През този кратък престой в Бразилия имахме възможност да се за-
познаем с редица изследователи на преселниците от Бесарабия. Преди 
всичко това е Жоржо Косиков, адвокат, съдия, университетски препо-
давател. Вече пенсионер, той подготвя и публикува внушителна трило-
гия „Имиграцията в Бразилия. Бесарабските българи и гагаузи в Брази-
лия“. Авторът прави социологическо изследване, като прилага метода 
на животоописанието. Той анкетира бесарабски семейства, като из-
ползва както устно, така и писмено добиване на сведения. Важно е, че 
разказите се допълват с документални материали – архивни и семейни, 
от времето на подготовката на преселването до живота на техните на-
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следниците днес. Книгите му включват не само животоописание. Въз 
основа на тях, а също така използвайки допълнителни извори и лите-
ратура, авторът за първи път обобщено представя различни аспекти от 
историята на българите в Бразилия. Имахме възможността с него да об-
съдим и някои от проблемите, като например, за броя на преселниците 
и тяхната консолидация и интеграция. Ж. Косиков счита например, че 
приетата в литературата цифра 10 хил. души не съответства на дейст-
вителността. Тя е била значително по-голяма.

Заедно с Жоржо Косиков и Розали Стоянов, която практически всеки 
ден се грижеше за нас, имахме много вълнуващо посещение на остров 
Аншиета, близо до гр. Убатуба, където през 1926 г. властите изолират 
над 2000 бесарабски имигранти от пансиона Сао Пауло. Нашите събе-
седници разказваха как те нееднократно са се вдигали на бунт, защото 
не се изпълнявали обещанията им. Така от болести и мъки за няколко 
месеца умират 151 човека, от които 140 деца. 

Посетихме и гробищата, където благодарение на Жоржо Косиков и 
неговите помощници е възстановен скромен паметник в памет на бе-
сарабските българи. В административната сграда на острова е открита 
стая музей също в памет на тази трагедия. Централно място в сградата 
заема таблото със списъка на починалите на острова. В музея и на гро-
бищата благодарих най-искрено за паметта към нашите сънародници, 
това ме развълнува и дълбоко трогна, защото видях, усетих, че паметта 
ни бе жива и на хиляди километри. Жоржо Косиков ни подари току-що 
излязлата негова книга за посочената трагедия на острова. По негово 
предложение в календара на официалните събития, отбелязвани в ок-
ръг Убатуба, 18 април се чества като Ден на бесарабските българи и 
гагаузи, в памет на жертвите, намерили смъртта си на остров Аншиета. 
Получихме копия от извадки от различни списания за това събитие.

Срещнахме се с много интересни хора. Една от най-вълнуващите 
беше с известната изследователка на имиграцията в Бразилия проф. 
Соня Мария Дефрейтос, която проучва устни извори от имигранти от 
различни националности и общности. Тя е проучвала българите, като е 
записвала спомени от тях, които се съхраняват в Музея на имиграцията. 
На нас ни представи вариант на записаните текстове. Подари ни своята 
книга и тази на изследователката Нейда Преси. В нея се описва исто-
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рията на бесарабско семейство Волкови от Чумлекьой (село Ровное, 
Тарутински район, Одеска област). Снабдихме се и с книгата на Салви 
Греков. Това е португалско-български (диалектен вариант) речник, на-
писан на латиница, обем 280 страници. 

В Сао Пауло се състоя и друга интересна среща – с внука на извест-
ния български политически деец Александър Цанков – Едуардо Гелеш. 
Запознахме се също с внучката на един българин, който е от България. 
Той е оставил няколко тетрадки със спомени за България от края на 
Х1Х в. От извадките, които разглеждахме, установихме, че в тях има 
ценен етнографски, антроположки и исторически материал.

Срещата ни с Катя Карастан бе много емоционална. Тя ни поздрави 
от името на баща си, човек на 99 години със здрав ум и добре пишещ 
още на български език. Родът му е от посоченото село Чимлекьой. Се-
мейството му притежава прекрасни снимки от България от края на XIX 
век, правени в София от техни роднини. Като подарък получих малка 
картина, рисувана от възрастния господин още през 1945 година. Рес-
пектиращи дарове от сънародници! 

Радвам се, че придобихме от различни семейства три колекции пис-
ма, кореспонденция с техен роднина в Бесарабия. В тях има много ин-
тересна информация. За първи път откриваме в писмата, представени 
от Нелсон Греков, че на някои от първите емигранти, които по-късно 
отиват на гости в Молдовската и Украинската ССР, бива забранено да 
се връщат обратно в Бразилия и биват разселени в други и далечни 
региони на СССР. Благодарни сме, че получихме и други материали: 
копия на различни лични документи, включително паспорти, справки, 
фотоархиви и т.н.

Забележително беше това, че на всичките срещи се подчертаваше 
големият принос на сънародниците ни в развитието на различни отрас-
ли на Бразилия. Запознахме се с творчеството на двама художници с 
бесарабски потекло – Антонио Петиков (Петков, родът му е от Кортен), 
известен съвременен художник в Бразилия, и Кристина Косиков, която 
подари две свои картини за Молдова и България.

Посетихме православния храм „Света Троица“, където се намира 
епархията на Руската Православна църква в Южна Америка (впрочем 
неподчинена на Московския митрополит). Тук има енория и от беса-
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рабските българи. Навремето от тях е имало и ктитори. Говорейки за 
нейното създаване през 1930 г., Жулио (Юлиан) Димов споделя: „Това 
бе голямо събитие за всички и мога да кожа че 90 процента от при-
състващите бяхме българи, а не руснаци“. Имахме честта да се запоз-
наем с архиерея Анатолий Петренко, корените на когото идват от моя 
град Кишинев.

Пътят ни продължи до Рио де Женейро. Заедно с Мишел Косиков, 
голям общественик и предприемач, който е на 87 години, брат на Жорж 
Косиков, направихме важни срещи и бяхме негови гости в дома му. Ми-
шел Косиков е преуспял и респектиращ българин, който е имал въз-
можност да основе един университет в Сао Пауло. Той ми даде подроб-
на информация за мястото на бесарабските българи в различни насоки 
на развитието на Бразилия и за техния статус в обществото.

Запознанството с бесарабските българи в Бразилия показа, че бла-
годарение на присъщата им интелигентност и трудолюбие нашите съ-
народници успяват да намерят своето място в обществото, да осигурят 
добро образование на децата си, твърдо убедени, че само по този начин 
ще постигнат необходимата професионална реализация и висок социа-
лен статус. За съжаление, вече от второ и нататък поколения те губят 
родния си език, но все пак поддържат спомена за своето българско по-
текло. Много от тях продължават да търсят корените си в Молдова и 
Украйна.

От събраните материали мога да направя някои предварителни из-
води. Забелязва се, че наследниците на бесарабските българи в Брази-
лия нямат обща представа за причините за преселението. Те посочват 
различни фактори, като повечето смятат за основен липсата на земя, 
румънизацията, нежеланието на мъжете да отиват в румънска казарма 
и т.н. Има и измислици, като например, че бягали от комунистите, ма-
кар че тогава Бесарабия е в Румъния. Преселниците задължително са 
емигрирали с децата си. В един от корабните списъци пише, че от 77 
семейства половината имат до 5 члена в детска възраст. Доста семей-
ства, които имат по едно или две деца, взимат със себе си племенници, 
други роднини, за да отговарят на изискванията.

Голям процент от главите на семейства на бесарабските българи са 
били бивши участници в Първата световна война като част от състава 



159

на руската армия. Забелязва се по разговорите и спомените, че първо-
начално много от преселниците са желаели да се завърнат. Затова обаче 
са били нужни много средства. И много семейства взимали решения 
да изпратят по един-двама човека, а останалите да спестят пари и на 
по-късен етап да ги последват обратно към родината. Но реалността е 
друга, останалите в Бразилия така и не заминават. Основната причина 
всъщност не е финансова, а се заключава в това, че вече хората се адап-
тират и интегрират, виждат реална перспектива за децата си и за себе 
си в своя нов живот в Бразилия. 

AT THE BULGARIAN COMMUNITY IN BRAZIL
Prof. Nikolay Chervenkov, Dr. Habil.

Chairman of the Academic Society of the Bulgarian Studies Scholars 
in the Republic of Moldova

Absract

The author shares his experience of a visit to the descendants of the 
Bessarabian Bulgarians in Brazil. Ten thousand Bulgarians took the long 
trans-Atlantic way to South American side in 1926 and formed there a big 
Bulgarian diaspora. Describes his meetings with the leadership and acti vists 
of the Cultural Association of the Bulgarian people in Brazil, as well as 
meetings with local Bulgarians. The author tells about his visit to the An-
chiete Island, where around two thousand Bulgarians and Gagauz have been 
exiled because of the revolt, caused due to their dissatisfaction with the con-
ditions of their arrangement in the new place. 



Ил. 2. Групата българи на гробището на о-в Аншиета.

Ил. 1. Среща с братя българи в Бразилия, 2017.



Ил. 3. Г-н Жоржо Косиков пред таблото с имената на починалите 
бесарабски българи на о-в Аншиета.


	10 Николай Червенков
	10A Николай Червенков ил.

