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Heroism as social and cultural phenomenon : becoming history in different ethnic 
centers

In the article history of becoming of pictures is considered of heroes and heroism from antiquity to 

our days. The necessity of the theoretical forming of appearance of modern hero which must contain 

experience of past generations and to correspond a nowaday moment is underlined. 
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ПЕРшЕ ПОСЕЛЕННЯ БОЛГАР-КОЛОНІСТІВ В УКРАЇНІ: З ІСТОРІЇ
ВИНИКНЕННЯ БОРЩАГІВСЬКОЇ КОЛОНІЇ У 1765 Р. 

Питання про те, коли саме у Новому Часі на теренах сучасної України вини-
кло перше стале поселення болгар (тут і далі йдеться про представників сучасного 
південнослов’янського етносу, а не про ранньосередньовічних праболгар-тюрків), все 
ще залишається дискусійним. У різні часи його намагалися вирішити і розв’язати такі 
науковці, як А. Скальковський [1, с. 6], М. Державін [2, с. 8], С. Пачев [3, с. 290], С. Пєтков 
[4, сс. 7 – 8] й ін. 

Найбільш поширеною стала точка зору, згідно якої найдавнішим із нині існуючих 
болгарських селищ є смт. Вільшанка – районний центр Кіровоградської області, засе-
лене переселенцями з сучасного болгарського м. Алфатар (область Сілістрія) у 1774 р. 
[4, сс. 9 – 11]. Подібне твердження є цілком слушним, з однією лише обмовкою – «нині 
існуючих». Разом із цим, на українських землях у тому ж XVIII ст. було започатковано 
чимало болгарських поселень, як самостійних, так і в складі вже існуючих українських, 
населення яких не зберегло своєї болгарської етнічної належності до нашого часу, аси-
мілювавшись і розчинившись у навколишній автохтонній людності. 

Переважна більшість з цих поселень виникла в контексті військово-землеробської 
колонізації, що велася Російським урядом на півдні України та конкретизувалася 
виникненням таких південнослов’янських поселень, як Нова Сербія, Слов’яносербія 
та пізніших поселених гусарських полків – Болгарського, Сербського, Македон-
ського. Болгари, які входили до складу цих поселенців, у більшості своїй належали 
до соціального стану «військових поселян», на відміну від більш численних пере-
селенців першої половини ХІХ ст., які в Російській імперії користувалися правами 
«іноземних колоністів» [5, с. 44 – 92]. Разом із цим, як нам вдалося з’ясувати, перша 
болгарська «колонія», чиї мешканці сповна користувалися правами саме колоністів, 
а не військових поселян, виникла в Україні саме в XVIII-му, а не в ХІХ-му столітті, а 
саме – 1765-го року. Передісторія її виникнення коріниться у загальних тенденціях 
зовнішньої та внутрішньої політики Російської імперії на українських землях у зазна-
чений період часу. 

Починаючи з ІІ половини XVII ст. у Західній Європі з’являється низка письменни-
ків, які вказували на численне населення – «популяцію», як на джерело могутності та 
добробуту держави, а відтак й слави монарха; досліджували причини примноження та 
зменшення населення, та проектували різноманітні засоби сприяння першому та протидії 
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другому – англійці Грент, Петті, Девенент; німці Зюсмільх, Юсті, Зоненфельс; французи 
Монтескьє, Вольтер та Дідро [9, сс. 5 – 6.]. 

«Популяціоністський» напрям у літературі та політиці західноєвропейських народів 
не міг не вплинути на російських можновладців. Цей вплив особливо позначився на полі-
тиці російського уряду під час царювання Катерини ІІ. Збільшення кількості природних 
мешканців шляхом заохочення їх до шлюбів та дітонародження у популяціонізмі завжди 
вважалося повільним засобом залюднення країни. Для швидкого ж плину цього процесу 
рекомендувалося переселення іноземців, краще за все тих, які сповідають одну віру, та 
розмовляють мовою, спорідненою «тубільному» населенню країни. 

Одним з наслідків захоплення Катерини ІІ теоріями філософів-популяціоністів слід 
вважати політику найбільшого сприяння іноземній колонізації, яка розпочалася про-
голошенням маніфесту від 4 грудня 1762 р. про дозвіл іноземцям виходити і селитись у 
Росії та іменного наказу від 22 липня 1763 року про установлення Канцелярії опіки над 
іноземними колоністами [10, с. 879]. 

На початку того року (1764) для ознайомлення потенційних переселенців з маніфеста-
ми Катерини ІІ вирішено було відправити до єдиновірних з Росією народів Балканського 
півострова перекладача східних мов, болгарина Василя Миролюба (Миролюбова, Любо-
мирова) з двома помічниками, та сербського священика Філіпа Тербоховича [11, с. 85]. 
Колегія іноземних справ повинна була видати їм паспорти, в яких значилось, що ідуть 
вони за своїми особистими потребами, для побачення з родичами. Миролюб попрямував 
до балканських володінь Австрійської імперії, Тербохович – до володінь Венеціанської 
республіки на східному узбережжі Адріатичного моря. 

Відносно Миролюба нам відомо наступне: 22 березня 1764 р. він приступив до спо-
внення покладеного на нього доручення та «чрез Молдавию, Валахию, Трансильванию, 
Банат и по турецким местам отправился в Цесарию». На дорожні витрати, утримання 
себе та майбутніх колоністів, він отримав від Канцелярії Опіки іноземних колоністів 
1054 крб. 62 коп. [11, с. 85]. 

Трохи пізніше до цих двох визивачів (Миролюба та Тербоховича) приєднався ще 
один – людина, що вже мала подібний досвід, колишній службовець гусарського полку 
Шевича, який квартирував у Слов’яносербії, полковник Георгій Філіпович [12, с. 61 та 
7, спр. 15, арк. 347]. З ним Контора уклала угоду 23 березня 1765 р. Згідно неї Філіпович 
зобов’язувався своїм коштом вербувати та приводити до Російської імперії переселенців. За 
кожну виведену родину він міг отримати від уряду до 30 крб. [13, сс. 196 – 198]. Очевидно, 
стільки ж отримували й два попередні агенти. То була дійсно непогана нагода підробитись. 

Підлила масла у вогонь, та ще більш активізувала діяльність всіх цих визивачів ще 
одна обставина – 1 листопада 1765 р., новим наказом, було внесено зміни у вже існуючий 
стан речей: відтепер той, хто своїм коштом вивів колоністів міг розраховувати не лише 
на грошову винагороду, а й на отримання ґрунтів для їх оселення, з розрахунку 30 дес. 
на родину. Поселення мало відбуватись за рахунок оселювача, але ж від того часу він 
отримував право продати, або ж закласти цю землю (щоправда, лише всю ділянку, а не 
частками). При цьому колоністи зберігали свій юридично незалежний статус, не пере-
творюючись на поміщицьких підданців, які, проте, теж були далекі від того становища, 
в якому знаходились кріпаки [16, с. 97]. Зрозуміло, що вербівля залишилась такою ж 
принадною справою, якою була й впродовж попередніх років. 

Для перевезення навербованих всіма цими агентами колоністів Колегія іноземних 
справ планувала фрахтувати у Фіуме (Тріест) судна, які б мали пливти аж з Адріатики до 
щойно заснованої у пониззі Дону фортеці Святого Дмитра, і 13 травня 1765 р. надіслала 
запит до Обрєзкова: чи може він це зорганізувати? З’ясувалось, що у розпорядженні 
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посла не має надійної агентури а ні у Белграді, а ні у Фіуме (відзначимо, цілковиту, від-
початкову, нереальність цього задуму – В. М.). 

Було вирішено, що краще здійснювати зустріч переселенців на кордонах Річчі Поспо-
литої з Молдавським князівством, до яких вони мали діставатись самі. 

За викликом Миролюба переселилось 150 осіб; Філіпович спромігся заагітувати 
значно більше – 579, які разом склали 276 родин. Кожній родині по приїзді видавали 
30 крб. підйомних, які мали бути повернутими до казни через певний проміжок часу 
[11, сс. 87 – 88]. 

Матеріальний (фінансовий) оберт медалі кожного з численної низки переселень 
виглядав таким чином: щойно переселенець перетинав кордон Російської імперії, то міг 
розраховувати на отримання гужового транспорту, з розрахунку 1 кінь на 2-х переселенців. 
Паралельно з цим він дізнавався про те, що згідно розпорядження, надісланого з Контори 
опіки до Київської губернської канцелярії від 3 серпня 1765 р., він сплатить цю послугу з 
власного гаманця; щоправда, лише по скінченні терміну пільгових років [6, спр. 4681, арк. 1]. 
Однак, аби він не занадто розчаровувався та занепадав духом, його очікувала й приємна 
звістка – від монарших милостей він отримував 2 крб. «на исправление себя»: саме так 
отримали гроші болгари Нєдєлко Стоянов, Христо Станков, Апостол Агаров та інші у трав-
ні-червні 1767 р. [6, спр. 4973, арк. 8, 9, 12 зв.]. На цьому, власне кажучи, дощ з милостей й 
припинявся. Всі подальші суми, що їх отримував поселенець від уряду, були нічим іншим, 
як грошовою позикою, хоча й наданою на тривалий проміжок часу та без лихви. 

До того часу, поки він не обзавівся господарством, колоніст міг отримати від місцевого 
відділення КОІ 4 коп. на день (дітям від 3 до 10 років – 2 коп.), для прохарчування. Вида-
ча таких кормових грошей не мала тривати довше 2-х років з моменту переселення. На 
купівлю будівельних матеріалів для домів, або ж вже готових домівок давалося до 60 крб., 
а на господарче обзаведення – до 40. Розмір отриманої від уряду ділянки мав становити 
30 дес. землі. Ну, ось, начебто і все. Позика мала бути сплачена за 3 роки, рівними част-
ками, по скінченні 10-річного терміну відстрочки [14, сс. 37 – 38]. 

Проте, для XVIII століття, коли більшість сільського населення у країнах Європи та 
Османської імперії, залишаючись юридично невільною, була змушена обробляти свої 
крихітні ділянки, привілеї, що їх створила Катерина ІІ для іноземних колоністів, були у 
очах потенційних переселенців дійсно що «маною небесною»; ознайомлення ж широких 
верств населення болгарських земель зі змістом маніфестів 1762 та 1763 рр., призвело 
до того, що вже не тільки окремі особи та родини вирушали у далеку подорож, але й цілі 
сільські громади виявилися звабленими подібною агітацією. 

У численній низці подібних переселень, що відбулися протягом 60-х рр. XVIII століття, 
з Болгарії до України, особливо показовою є доля болгарських емігрантів, що оселили-
ся поблизу Києва. На цьому прикладі дуже зручно простежується зіткнення інтересів 
російського уряду, колоністів та прошарку, який зголосився бути посередником між 
двома першими – так званих визивачів, вербівників. Які саме колізії виникали внаслідок 
взаємодії всіх цих чинників, ми й спробуємо показати. 

У листопаді-грудні 1765 р. до Києва прибуло кілька груп болгар, що рятувалися, як 
вони самі зазначили «от притеснения и дерзостей басурманских». У тому ж місяці всіх 
їх було прийнято у російське підданство та вони склали присягу на вірність російсько-
му престолу. Попереднім місцем їх мешкання, як зазначалося у документах Київської 
губернської канцелярії, було село Богданов Дол, розташоване на захід від міста Софії 
[8, спр. 95, арк. 4]. 

Незважаючи на те, що спонукальні мотиви подібного переселення, здавалося, лежать 
на поверхні та є цілком очевидними, у викладенні російських чиновників та самих болгар – 
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турецькі репресії, насправді все було складніше. Ця міграція була напряму пов’язана з 
подорожжю вже знайомого нам перекладача Миролюба країнами Балканського півострова. 
Як вдалося з’ясувати, одним з відвіданих ним міст стала Софія – вже на ті часи великий 
торгівельний та ремісничий центр. Не виключено, що Миролюб сам був уродженцем саме 
цих місць, якщо взяти до уваги наявність у нього широкого кола приятелів серед місцевих 
жителів. Один з них – ієромонах Прохор погодився стати агентом Миролюба та набрати 
людей, які б побажали переселитися [8, спр. 95, арк. 4]. Мешканці навколишніх селищ і 
склали основу цього контингенту. Для них рішення покинути батьківщину стало результа-
том ретельного ознайомлення з запропонованими умовами, наслідком багатоденних, або 
й багатомісячних обмірковувань всіх «за» та «проти» такого кроку. Очевидно, принади 
можливості розпочати нове багате життя, спираючись на підтримку російського уряду, 
врешті-решт переважили побоювання труднощів та ризик далекої подорожі, сум за поки-
нутими рідними місцями та страх перед можливим покаранням з боку турок.

Гадаємо, що між першим знайомством зі змістом маніфестів та від’їздом минуло аж 
ніяк не менше року. Враховуючи час прибуття переселенців до Києва (кінець листопада – 
початок грудня) та термін необхідний для подолання відстані від Софії до Києва, а він 
складає близько 2-х місяців для групи, обтяженої худобою, дітьми та домашнім скарбом, 
дійдемо висновку про те, що богдановдольці покинули батьківщину наприкінці літа чи на 
початку осені 1765 р. А відтак, переселенці мали змогу скористатися зібраним врожаєм: 
запастися провізією на дорогу та продати його частину разом з надлишком худоби, гос-
подарчим реманентом та будівлями. Отже акція ця – переселення західноболгарського 
селища до Російської імперії, аж ніяк не була спонтанною та не нагадувала вимушеної 
втечі під час однієї з російсько-, чи австро-турецьких війн. Це був добре виважений крок 
продиктований, насамперед, бажанням підвищити свій юридичний статус та економічне 
становище. 

На чолі переселенського каравану постав дехто Дімітр Іскра – очевидно найавтори-
тетніший з групи, чи то внаслідок свого віку, особистих якостей та майнового становища 
(а скоріш за все, через сукупність всіх перелічених факторів); принаймні саме він репре-
зентує інтереси цієї болгарської громади у її зносинах з центральною владою [8, спр. 95, 
арк. 4 зв. та 16, с. 69]. Аби не привертати зайвої уваги турецької адміністрації, богданов-
дольці на території Османської імперії просувалися кількома групами по 3 – 4 родини у 
кожній (загальна кількість близько 15 родин, що складало десь зі 100 чоловік), «под имянем 
султанских пастухов» [8, спр. 95, арк. 4]. Етимологія цього терміна постає у наших очах 
дещо туманною. Можливо під султанськими пастухами криються представники воєнізо-
ваного стану – войніків, які, на відміну від податного православного населення – «райя», 
користувалася правом вільного пересування країною. 

Раду зустріч та теплий прийом на землях, підвладних Росії, мав їм забезпечити лист, 
адресований ієромонахом Прохором перекладачу Київської губернської канцелярії Васи-
лю Миролюбу; власне кажучи, під формальним патронатом саме цього визивача мали 
знаходитися колишні мешканці селищ Софійської котловини [6, спр. 4975, арк. 2 зв. та 
8, спр. 95, арк. 4 зв.]. Саме він мав опікуватися їх долею, саме він мав отримувати запо-
вітну грошову винагороду від уряду за виведених колоністів, чи ґрунти під їх оселення. 
Мав, якби не каприз долі. 

Приблизно у вересні-жовтні 1765 р., коли богдановдольці, переправились на лівий бік 
Дунаю та, пройшовши всю Валахію, дісталися містечка Фалче, у них постало запитання: 
«А що далі?». Далеко позаду залишилися придунайські краї, у яких ще чути болгарську; 
і от вже за спиною й волоські землі, хоча й не рідні, але ж, як там не крути, ті що входили 
до складу тієї самої держави. Тут ще розуміли турецьку, мали подібні звичаї та побут. 
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Попереду ж – за швидкими водами Дністра – Польща, Річ Посполита. Як в’їхати до неї, 
які там порядки, що робити? Ніхто не знав. 

І тут, як гадали переселенці, їх відвідала фортуна: у тому ж Фалче їм зустрівся дехто 
Христофор (Ставро) Афанасьєв, за національністю – грек, за фахом – агент полковника 
Філіповича з вербівлі, за натурою – пройдисвіт. Побачивши розгублених переселенців, 
він пообіцяв допомогти їм дістатися польського Могілева-на-Дністрі, але за однієї умови – 
аби вони надалі не згадували про те, що їхали до Росії на запрошення Миролюба, а скрізь 
стверджували, що кінцевою метою їх подорожі були саме землі Польської України на 
яких вже оселилася чималенька кількість їх співвітчизників [6, спр. 4975, арк. 3]. 

Не придавши великої уваги подібним нюансам ті погодилися. Для обговорення всіх 
деталей їх перевезення до Польщі, було вирішено вислати парламентера до Могілева-
Подільського, в якому на той час перебував полковник Георгій Філіпович власною персо-
ною. Таким депутатом і став лідер групи – Д. Іскра. Філіпович запевнив його у чистоті своїх 
намірів: адже він є уповноваженим російського уряду у прикордонній Київській губернії 
з прийому емігрантів та введення їх у колоністське звання! [6, спр. 4975, арк. 1 зв. ]. Іскра 
полегшено перевів подих – нарешті йому зустрівся представник російського уряду! ..., – і 
дав згоду на те, щоб Ставро перевів на польський бік решту переселенців. 

З цього моменту наївні болгари потрапили до цупких обійм колишнього гусарського 
офіцера, не схильного обтяжувати себе християнськими (та й взагалі просто пристойними) 
нормами. Розпочав він з того, що заволодів супровідними листами під приводом ознайом-
лення з ними. Більше богдановдольці їх не побачили. Відтепер вони вважалися «протеже» 
Філіповича. Аби збільшити не тільки моральну та юридичну залежність, а й економічну 
залежність болгар від себе, проще кажучи обплутати їх тенетами боргів, спритний полков-
ник вдався до низки підлих трюків – від шахрайства під час продажу переселенцями, мало 
обізнаними з місцевими цінами, частини худоби до їх залякування та лжесвідчення. По 
прибутті переселенської валки до Києва, він негайно заявив у губернській канцелярії, що ці 
переселенці виведені його власним коштом, і він з своєї кишені витратив ані багато, ані мало 
149 крб. 35 коп., на їхнє утримання під час подорожі [8, спр. 156, арк. 1 – 2]. А раз так, він міг 
селити їх на отриманих від казни ґрунтах, заключивши відповідний контракт з київським 
відділенням КОІ. Місцем, де могли бути отримані землі, як вже зрозуміло, була ніяка інша 
губернія, як Новоросійська. Таке практикувалося. Як видно з документів, Філіпович волів не 
вдовольнятися винагородою у 5 крб. за виведеного переселенця, а схиляти їх до оселення на 
півдні, у якості поміщицьких підданців. Зокрема, у 1764 – 1765 рр. ним вже було відправле-
но на поселення 37 болгар (31 чоловік та 6 жінок). Головним чином то були молоді нежонаті 
чоловіки, яких не приваблювала кар’єра у одному з гусарських полків, і які обирали звичне 
заняття сільським господарством [6, спр. 4973, арк. 8зв., 12зв., 13зв., 19]. Такими Філіпович 
опікувався особисто, навіть не шкодуючи грошей на обзаведення їх родинами шляхом шлюбу 
з українськими жінками, що обходилося у 3 крб. 07 коп. [6, спр. 5227, арк. 7, 10зв.]. Адже 
зрозуміло, що родина – більш економічно стійка одиниця, аніж одинак. 

З огляду на це, громада богдановдольських селян ідеально підходила для відведеної 
ним ролі. Може так би і сталося, викажи Філіпович менше зажерливості та більше такту. 
У південноукраїнських степах стало б на одне болгарське село більше. Але ж у даному 
випадку, як то кажуть, наскочила коса на камінь. У своєму небажанні мати справу з гли-
боко непорядною людиною, яка несправедливо та безпідставно намагалася обтяжити 
їх вигаданими боргами, болгари знайшли підтримку у особі того, чиїми турботами вони 
були закинені за тисячу миль від рідних осель – перекладача східних мов Миролюба. Той 
був обурений не менше за них: плід його багатомісячних, а головне, витратних вояжів 
було привласнено іншим. 
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Він надав у розпорядження Київської губернської канцелярії документи, які безпереч-
но доводили першість його патронажу над болгарами, очолюваними Д. Іскрою, а також 
навів дані про те, що Філіпович, власне, запродав викликаних ним іноземців котромусь 
з новоросійських поміщиків (ймовірно, теж гусарському офіцеру) за ціною від 30 до 
40 крб. за душу [6, спр. 4765, арк. 14]. Це вже було занадто! Можливо, мова не йшла про 
щось на кшталт продажу кріпаків; можливо за ці гроші він просто передавав потенційних 
підданців у розпорядження землевласника, який бажав закріпити свої права на земельну 
ділянку, якомога швидше заселивши її. Можливо. Але ж губернська канцелярія не могла 
отак просто, за даруєш, дозволити дискредитувати одну з генеральних, на той час, ліній 
російської зовнішньої та внутрішньої політики – курс на цивільну іноземну колонізацію. 
Філіповичу дали зрозуміти, що його право опікуватися долею богдановдольців опинилося 
під великим знаком запитання. Реакція була бурхливою – темпераментний гусар, ані-
трохи не соромлячись присутності такої високопоставленої особи, якою був київський та 
новоросійський генерал-губернатор Іван Федорович Глєбов, вилаяв Миролюба матом та 
пообіцяв випустити з нього душу [6, спр. 4765, арк. 1]. Після цього він грюкнув дверима та 
виїхав у справах до Данцига (Гданська) [6, спр. 4975, арк. 1]. На судовий розбір, призначе-
ний рішенням Київської губернської канцелярії, від 23 грудня 1765 р., на 17 січня 1766 р., 
він не з’явився [6, спр. 4675, арк. 2 – 2 зв.]. Справу було вирішено без його присутності, 
за участі його повіреного – прем’єр-майора Жовтого (за іншими документами Чорного) 
гусарського полку Бошковича, однак не на його користь: наказом від 15 лютого 1766 р. 
богдановдольці звільнялися від нав’язаної ним протекції та несправедливих боргів 
[8, спр. 95, арк. 7 – 7 зв.]. 

Щоб остаточно стало зрозумілим до чиїх лабет мало не потрапили богдановдольці, 
слід відзначити, що ця життєва драма таки вилилася у трагедію – 10 квітня 1766 р. Філі-
повичем та його підручними було завдано тяжких тілесних ушкоджень Миролюбу, від 
яких він, прохворівши, помер 1 червня 1766 р. Офіційно вину Філіповича доведено не 
було: [8, спр. 95, арк. 8 – 8 зв. та 6, спр. 4675, арк. 21, 22], однак, саме цей інцидент став 
причиною того, що через рік (5 лютого 1767 р.), контракт Київської губернської канцеля-
рії з Філіповичем було розірвано, а сплату йому грошей за виведених людей припинено 
[8, спр. 78, арк. 1 зв. – 2]. 

Здавалося – зло покарано, добро перемогло. Але з’явилося нове ускладнення: болгари 
навідріз відмовлялися їхати до Новоросійської губернії на оселення. Перспектива зустрічі 
та з численними «філіповичами» з числа колишніх співвітчизників, до того ж наділених 
неабиякою владою на мілітаризованому Півдні, лякала їх. Формально воли були вільними 
людьми та мали право самі вирішити свою долю. Цим правом вони і скористалися. 

Не бажаючи полишати околиць такого великого центру, яким був на той час для 
України Київ (тут можна провести певні паралелі щодо їх попереднього місця мешкан-
ня поблизу Софії), де було більше можливостей для успішного господарювання (як їм 
бачилося), аніж на слабко заселеному Півдні, вони вирішили оселитися у селі Борщагівці 
(Борщагівці-Братській), на землях, що належали монастирю Київського братського учи-
лища [16, с. 62 та 6, спр. 8312, арк. 1 зв.]. Під контролем київського відділення КОІ, вони 
уклали контракт з монастирями, згідно якого вони сплачували монастирю чинш (орендну 
платню). У перші роки його розмір був невеликий 2 крб. з двору [16, с. 58]. 

Богдановдольські болгари утворили окремий виселок (квартал) у цьому селі, поклавши 
початок першому груповому поселенню балканських колоністів під Києвом. У 1766 – 1767 рр. 
до них було підселено нові партії болгар, а також сербів та греків [15, с. 52]. 

У березні 1768 р. ці колоністи встигли отримати від КГК по 50 крб. безпроцентної 
позики на обзаведення реманентом, худобою та зведення будівель [16, сс. 61 – 62]. «Всти-
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гли» тому, що вже у травні того ж року президент Малоросійської колегії П. О. Румянцев 
заборонив надалі видавати позики іноземцям, які оселилися не на казенних землях, а у 
інших власників: борщагівські болгари (відтепер зватимемо їх так) підпадали саме під 
цю категорію [16, с. 63]. Позику цю було повернено через встановлений термін – 3 роки 
(восени 1771 – напровесні 1772 рр.); вона непогано прислужилася у справі розбудови 
колоністських господарств [16, сс. 68 – 69]. Розмір орендованої у монастиря ділянки 
складав 15 дес. на душу [17, с. 260]. 

Борщагівська колонія мала суто сільськогосподарську орієнтацію. Ті з колоністів, які 
не бажали займатися землеробством чи тваринництвом, вільні були записуватися у міща-
ни чи купецтво [14, с. 36]. Свою болгарську етнічну належність мешканці Борщагівської 
колонії спромоглися підтримувати до середини ХІХ ст., після чого, як результат змішаних 
шлюбів, їхні нащадки зливаються із оточуючим українським населенням [18, сс. 44 – 46]. 

Таким чином, всебічно дослідивши всі аспекти виникнення болгарського кварталу в 
територіальних межах села Борщагівки (поблизу Києва), яке мало місце в другій половині 
1765 р., проаналізувавши правові засади переселення його мешканців і умови їх оселення 
на новому місці, ми можемо дійти висновку про те, що першим із сталих болгарських 
поселень в межах сучасної України, заснованим саме на колоністському праві, слід вва-
жати Борщагівську болгарську колонію. 
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Мильчев В. И.

Первое поселение болгар-колонистов на Украине: из истории возникновения 
Борщаговской колонии в 1765 г. 

Статья посвящена исследованию обстоятельств возникновения старейшего из болгарских 

поселений (в Новое Время), на украинских землях – колонии в Борщаговке, возле Киева. На широ-

ком материале исторических источников, в первую очередь архивных, были выяснены причины, 

ход и условия переселения жителей села Богданов Дол, что в Западной Болгарии, на новое место. 

Mil’chev V. I. 

The first settlement of the Bulgarian colonists in Ukraine: the history of the Bors-
chagovka colony in 1765. 

The article is dedicated to the circumstances of the oldest Bulgarian settlements (in modern times) 

appearance in Ukrainian lands - Borschagovka colony, near Kiev. The reasons, course and conditions of 

the Bogdanov Dol, in western Bulgaria, villagers` resettlement at the new location were clarified, based 

on a broad material of the historical sources, especially archival. 

Петренко І. М. 

ДУХОВНІ СУДИ ЧЕРЕЗ ДВОшЛЮБНІСТЬ МИРЯН ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЕЛЬ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ. 

Через різні обставини приватна сфера, неофіційний побут людей тривалий час 
залишалися на маргінесах наукових інтересів дослідників. Разом з тим вони становлять 
собою найважливішу складову існування індивіда, актуальними з точки зору вивчення 
повсякденного життя соціуму. Без урахування інтимно-особистісної сфери життя людей 
не може бути відтворена дійсна модель розвитку і функціонування певного суспільства. 


