
Istoria Bulgariei 

 

Bulgaria este una dintre cele mai vechi țări din Europa. Anul fondării – 681 
este anul în care protobulgarii conduși de hanul Asparuh, în alianță cu cneazii slavi 
au caștigat lupta împotria Bizanțului și stabilesc formarea statului în partea de sud a 
Dunării. 

Formarea poporului bulgar este un proces îndelungat a coeziunii dintre  
protobulgari, slavi și  populația daco-tracica. De o importanță deosebită în Epoca 
Medievală sunt cele doua fapte istorice.Prima este legată de creștinarea Bulgariei  de 
către conducatorul Sfântul  Țar Boris-Mihail în anul 886,iar a doua de sosirea 
ucenicilor Chiril si Metodie care au purtat cu ei biblia tradusă în slavona și  
abecedarul  slav consolidat al Romei. Prin acest lucru  este aprobată cultura creștină 
din modelul bizantin, astfel Bulgaria se transformă în prima  țara slavă  utlizând 
pentru cult și administrație limba slavă  și traditia literară proprie. 

Speciala apropiere istorica  dintre bulgari și români se dezvolta între secolele 
XII-XIV, atunci când teritoriul dintre Dunăre si Carpați a devenit centrul cultural și 
administrativ al capitalei Bulgariei, orașul Târnovo. Pe o parte din teritoriile  României 
de astăzi se dezvoltă  aceiași cultură pentru Bulgaria și România. 

 

Veliko Târnovo-capitala Bulgariei Medievale. 

 
 

Din anul 1396 pâna în 1878 Bulgaria s-a aflat sub stăpânire otomană. În 
primele secole ale stăpânirii otomane , teritoriile relativ libere din Țara Românească 
și Moldova au dat în primire cei mai mulți călugări bulgari, artizani, grădinari și 
revoluționari.În Romania s-au găsit și relicve bisericești aduse din Bulgaria precum 
moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Dimităr Basarbovski. În timpul secolului  
al XIX lea Bucureștiul devine cel mai important oraș pentru imigratia bulgăreasca. 
Aici se dezvoltă pe scară largă activități de publicare,consolidare și activități 
revoluționare.În București își au reședința in perioada emigrației eroii naționali ai 
Bulgariei Hristo Botev și  Vasil Levski. 

La începutul secolului XX Bulgaria și Romania au, deasemenea ,o soartă 
similară. Ambele țări au  trăit época comunista și postcomunista și au aderat 
împreună la UE și NATO. 
 


