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БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА – 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Боян Кулов
Българска академия на науките

Резюме. В началото на XXI век, за първи път в историята и географията 
на българската държава, около 10% от училищата, в които се води обучение 
по български език, история, география и култура, се намират извън нейни-
те граници и са разположени на всички континенти с постоянно население.  
Предмет на настоящото изследване е ролята и отношението на българската 
държава към тези нови явления, към продължаващото рязко увеличаване на 
училищата в чужбина, в които се преподава български език и култура.
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Увод
Обект на настоящото изследване са социални явления и процеси, които, от 

една страна, са резултат, а от друга, формират и придават ново качество на съвре-
менната география, история, образование, култура и дори политика на българ-
ското общество, държавност, държава и граждански институции (Кулов, 2014). В 
началото на ХХІ в., за първи път в българската история и география, граждански-
те организации на българи, които живеят извън границите на България надхвър-
лят в пъти броя на държавните представителства и други организации в чужбина 
(посолства, консулства, църкви и културни институти). Сред неправителствени-
те организации зад граница с идеална цел рязко преобладават училищата, чийто 
брой, понастоящем над 250, продължава да се увеличава с много бързи темпове. 
От гледна точка на българското образование и специално на разпространението на 
българския език и култура зад граница, за първи път в историята и географията на 
българската държава около 10% от училищата, в които се води обучение по бъл-
гарски език, история, география и култура, се намират извън нейните граници и са 
разположени на всички континенти с постоянно население. 

Предмет на настоящото изследване е ролята и отношението на българската дър-
жава към тези нови явления, към продължаващото рязко увеличаване на училищата 
в чужбина, в които се преподава български език и култура. Целите на изследване се 
свеждат до описание и анализ на неговата история и география, на документите и 
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действията на държавните институции, институционалните политики, инструмен-
тите и начините на тяхното прилагане. На основата на тяхната оценка се предвиж-
да да се предложат насоки и мерки за интегрирана публично-държавна устойчи-
ва политика за поддържане на националната идентичност на българите и техните 
общности извън България и разпространение на българската култура зад граница. 
Основните изследователски въпроси биха могли да бъде формулирани като: Кои са 
причините, поради които българските власти и държавните институции с голяма 
неохота, почти „насила“ легитимират, подпомагат и използват един от най-ефектив-
ните инструменти за утвърждаване на всяка държавност и съществени елементи 
както на българската националната сигурност, така и на културните ни традиции, 
като училищата в чужбина? Защо, като правило, държавните институции откло-
няват или в най-добрия случай силно формализират официалния регламентиран 
диалог и съвместната работа в образователната и културната сфера извън България 
с неправителствените организации (НПО) в България и отдават предпочитание на 
работата с НПО на българите в чужбина? Дали тези отношения са обусловени от 
закони и други правни документи, организационна култура, традиции, липса на 
доверие, и/или страх от загуба на централизиран контрол?

За постигането на така формулираната цел, на първо място, ще се анализи-
рат в сравнителен исторически, етнографски и географски план гореспомена-
тите социални процеси и явления и ще се даде оценка на тяхното съвременно 
значение. На второ място, ще се извърши мониторинг, описание на обекта и 
предмета на изследване, ще се анализира неговата динамика. На последно, 
но не по важност, място, ще бъдат набелязани мерки за усъвършенстване на 
държавните и неправителствените политики в образователната и културната 
сфера в чужбина съобразно политико-географските особености на регионите, 
в които са разположени училищата. 

Ролята на емигрантите за възникването и развитието на българските 
училища през Възраждането

Една от най-важните движещи сили и проявления на Българското национал-
но възраждане през ХVІІІ и ХІХ в. е просветното движение. Нововъведенията 
в образователната дейност, привнесени от Руската империя, Гърция, Австро-
Унгария и други страни от Централна и Западна Европа, и рязкото увеличаване 
на броя на просветните институции от нов тип в населените от българи земи на 
Балканския полуостров се превръщат през първата половина на ХІХ в. в един от 
най-важните фактори в борбата за национално освобождение и формиране на 
новата българска държавност. В условията на липса на собствена държава ос-
новен инициатор и главен носител и поддръжник на своеобразната революция 
в образователната дейност на българския народ са емигрантите и най-вече тези 
прогресивно мислещи, образовани и най-често заможни родолюбиви българи, 
които са пребивавали постоянно или за дълги периоди от време извън грани-
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ците на Османската империя обикновено във връзка с развитие на търговска и 
финансова дейност и/или получаване или надграждане на своето образование. 

Емиграцията играе първостепенна роля както в институционализирането 
на просветното дело – създаването на училища, читалища и други видове об-
разователни структури в населените с българи земи, така и в тяхното устой-
чиво развитие. Според Указа за основаването на първата българска гимназия 
в Болград от 28 юни 1858 г. българската емиграция възприема образованието 
на народа като „основа на обществото, главна и дълговечна гаранция за ум-
ственото развитие на всяка държава“1). „Велика“ наричат идеята за „...всена-
родно учреждение за по-систематично и по-благоразумно разпространение 
на просвещението между народа си“ Константин Петкович  и Нешо Стоянов 
(по-късно Натанаил, Охридски и Пловдивски митрополит) – видни просве-
тители, едни от първите инициатори на обществено-културната организация 
„Българска матица“ в Цариград (Арнаудов, 1966; Паскалева, 1971). 

Едни от най-видните български емигранти в този период подпомагат финансово 
и организационно образователната дейност и създават традицията на завещаване 
на значителна част от личното имущество в името на народното просвещение. Така 
например докторът по медицина Иван Селимински е учител и основател на някол-
ко училища, включително първото гръцко-българско класно училище в родния си 
град Сливен (1825), където по това време има пет гръцки училища. Самото училище 
представлява нов важен етап в развитието на българските просветни институции. 
То е двустепенно и в него се изучават редица нови предмети, като български език, 
българска история и география, естествознание и математика, а в горната степен за 
първи път в България се преподава физика като самостоятелен учебен предмет. Д-р 
Селимински открива и училище за българските емигранти в Нови Сливен (село Бе-
рязка), което почти веднага е закрито от властта във Влашко (Арнаудов, 1934; Крис-
танов, 1962; Борисов, 1985). Активен поддръжник на преподаването на говоримия 
български език, той е един от създателите на Устава на Болградското училище, ав-
тор на многобройни статии в областта на философията, историята, социологията и 
медицината и един от организаторите на Българско народно дружество в Букурещ, 
което си поставя просветни задачи. Част от имуществото си д-р Селимински заве-
щава на родния си град, а с друга част Българската добродетелна дружина издържа 
студенти в европейски университети2).

Друг водач на българската емиграция и инициатор на едно от първите бъл-
гарски взаимни училища – Васил Априлов, търговец от Одеса, „...отделя та-
кава значителна сума от своя скромен капитал (76 000 рубли), за да издържа 
до смъртта си габровското училище, на което после завещава и всичкия си 
имот“ (Арнаудов, 1930). Това училище, което и до днес носи неговото име и 
достойно представя българските образователни институции, поставя начало-
то на светското образование в България още в 1835 г. – десетилетия преди въз-
раждането на българската държавност. Николай Палаузов – „вторият основен 
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камък на габровското училище“, по думите на д-р Петър Цончев, също работи 
и живее в Одеса, където приема и руско поданство (Арнаудов, 1930). 

Редица български емигранти влагат своите знания и способности като 
преподаватели, учени и автори на учебници и помагала. Иван Момчилов – 
основателят на първото класно училище в България, което приема първите 
си ученици през 1843 г. в град Елена, също е прекарал голяма част от своя 
живот извън българските земи на Османската империя, като е учил на остров 
Андрос, Атина, Одеса и Херсон. Своя първи учебник – „Писменица на сла-
вянски език“, той отпечатва през 1847 г. в Белград, а „Граматика за старобъл-
гарския език по сичкото му развитие“ – във Виена през 1865 г. Заедно с Ни-
кола Михайловски, завършил Московския университет, Момчилов превръща 
еленското училище в „даскалоливница“, както видният възрожденец Петко 
Славейков го нарича няколко години по-късно, за да илюстрира влиянието, 
което неговите възпитаници – учители, оказват върху модернизирането на 
училищата в над 100 селища на България.

Измежду най-ярките представители на българската емигрантска интелигенция 
през Възраждането е д-р Петър Берон, който издава първия български буквар в 
Брашов (1824). Той живее и работи в много столици на Европа и завещава голяма 
част от имуществото си за построяването на Българската мъжка гимназия в Одрин. 
Видният просветен и църковен деец Неофит архимандрит Хилендарец (Бозвели), 
живял дълги години в Света гора и Цариград, е автор на първия известен учебник 
по география на български език, който включва и географски сведения за земите, 
населени с българи (Неофит, 1835). Найден Геров, по чиято инициатива на 11 май 
1851 г. в пловдивското епархийско училище „Св. св. Кирил и Методий“ за първи 
път се организира честването на празника на създателите на славянската писме-
ност – светите братя Кирил и Методий, също учи и работи зад граница, в Одеса, 
където приема руско поданство. Друг български възрожденски благодетел – Ма-
ринчо Бенли, родом от Шумен, дарява в продължение на десетилетия по 10 златни 
австрийски лири на десет училища в района на Шумен (Жечев, 1985). Едно от 
тях е  основаното през 1848 г. взаимно училище в село Дивдядово, сега квартал 
на Шумен, от което са неговите родители. Рашко (Райко) Блъсков – възрожденски 
учител и основател на училища, църковен деец, живее през 60-те години на XIX 
век в Болград и Плоещ, а през 1876 г. се премества в Гюргево (Румъния). Той 
списва и издава редица образователни списания, включително списание „Учи-
лище“, което излиза за пръв път през 1870 г.

Драган Цанков инициира през 1856 г. в Цариград, с поддръжката на Фран-
ция, създаването на „Община на българската книжнина“ с цел разпростране-
ние на учебници и усъвършенстване на книжовния език. Макар и неуспешно, 
това начинание е също един от първите значими опити за създаване на бъл-
гарска образователна и научна институция преди възстановяването на бъл-
гарската държава през 1878 г. Васил Стоянов и Марин Дринов, които по това 
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време живеят в Прага, продължават да работят за институционализацията 
на просветната и научната дейност и успяват да спечелят съдействието на 
представители на българските общини от немалко европейски градове (Браи-
ла, Букурещ, Галац, Болград, Гюргево, Кишинев, Виена и Одеса). В 1869 г. в 
дома на българката Варвара хаджи Велева в Браила те основават най-старата 
научна и образователна институция на съвременна България – Българското 
книжовно дружество. То е преместено в столицата на българската държава 
след Освобождението и през 1911 г. се преименува в Българска академия на 
науките (Арнаудов, 1966; Паскалева, 1971; Гергова, 2004).

В челото на списъка на образователните и научните институции, създадени в 
чужбина, е и най-старата българска гимназия, основана през 1858 г. Това е първо-
то българско училище извън съвременните граници на България, което и досега 
съществува в Болград на територията на днешна Украйна. Болградското централ-
но училище „Георги  Раковски“, което дава на България едни от най-видните є 
преподаватели, учени, военни, политици и общественици, възниква в резултат на 
активността на около четирийсет български колонии в Бесарабия през 30-те, 40-те 
и 50-те години на XIX в. Неговият патрон – големият възрожденски революцио-
нер Раковски, оказва съществено съдействие за неговото създаване. Българите в 
Галац го изпращат при княз Никола Богориди, османски и молдовски държавник 
от български произход и самосъзнание, роден в  Яш, Румъния, и живял също така 
в Цариград, Виена и Букурещ, с мисия да договори откриване на българска печат-
ница. Освен печатница Раковски убеждава съученика си Богориди да разреши и 
откриване на гимназия (Захариева, 2009). Забележителен, особено за времето си, 
е фактът, че новосъздадената гимназия е независима във финансово отношение 
както от държавата, така и от църквата, и се издържа от наеми от обществени имо-
ти3). Печатницата, собственост на гимназията, отпечатва повече от 70 книги, главно 
учебници и учебни помагала, използвани в много училища от населените с българи 
територии. По подобие на Болградската гимназия и по инициатива на българския 
учител Павел Калянджи, роден в Галац, Румъния, през 60-те години на XIX век в 
Комрат, който е бил главен град на българите в Руската империя, сега в Молдова, 
се създава Комратското централно училище (Дойнов, 2005).  В първата половина 
на 70-те години на XIX в. българските преселници в Приазовския край (Преслав-
ска, Романовска и Цареводаровска околия) на Руската империя също създават със 
собствени средства централно българско училище в село Преслав. Те настояват 
пред имперските власти за създаване и на средно учебно заведение за обучение по 
български език, но това тяхно начинание е неуспешно. 

Значението на диаспората за училищата в чужбина след създаването на 
съвременната българска държава

Емиграцията продължава да играе изключително важна роля за просвещени-
ето на българския народ и институционализацията на образователната дейност и 
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след създаването на Княжество България през 1878 г. Нещо повече, по отношение 
на училищата в чужбина тази роля остава решаваща поради факта, че борбата за 
влияние между Великите сили не дава възможност за пълна реализация на ос-
новната цел на Българското национално възраждане – освобождение на всички 
български земи под османска власт. По силата на Берлинския договор от 1878 
г. извън Княжество България остават много големи територии, населени с 
българоезично население, както и съществени части от Българската екзархия 
(1870 – 1953), официално призната от Османската империя през 1870 г. за пред-
ставител на българската нация и организатор на нейната просветна дейност4). В 
резултат на типичната имперска геополитика на така наречените „Велики сили“ 
географските граници на новосъздадената държава съществено се разминават с 
тези на населението, което говори български език и заявява принадлежност към 
Българската православна църква. Голям брой български училища се озовават из-
вън границите на българската държава с всички произтичащи от това негативни 
последици както за цялостното развитие на образователното дело, така и за запаз-
ване на националния дух и самосъзнание на българската народност.

Независимо от изключително неблагоприятните условия броят на българ-
ските училища, както и броят на учениците в тях в последните десетилетия на 
съществуването на Османската империя продължава да се увеличава. Така на-
пример според Международната комисия „Карнеги“ през учебната 1896/97 г. 
само в Македония има 843 български училища, с 31 719 ученици и 14 713 деца 
в детските градини. През 1912 г. броят на училища в тази област вече е 1196, а 
на учениците – около 70 000 (Каракасиду, 2008). Според един от изводите на го-
репосочената Комисия в края на XIX век огромното мнозинство от славянското 
население в Македония изпраща децата си в български екзархийски училища5). 
До 1923 г., когато настъпва окончателният разпад на Османската империя, бъл-
гарското просветното дело в нейните предели, основно Македония и Одринска 
Тракия, се ръководи от Българската екзархия (Ризов, 1917). 

Пречките и трудностите пред тази дейност идват от много посоки. От една 
страна, през 1913 г. Екзархията продължава да ръководи училищата от чужбина, 
тъй като до разгрома на България в Междусъюзническата (Втората балканска) 
война нейното седалище продължава да се намира в Цариград. От друга страна, 
образователната дейност постепенно придобива все по-светски характер. На 
трето място, националноосвободителните движения и създаването на нацио-
налните държави в Централна и Източна Европа са силно повлияни от нацио-
нализъм и иредентизъм, чиито прояви засягат преди всичко културната сфера. 
Основните въпроси – езикът на обучение в училищата и езикът на богослуже-
ние в религиозните институции – са много тясно взаимообвързани. Създадена 
в обстановка на противопоставяне с Цариградската патриаршия, Българската 
екзархия се бори срещу упорито налагания гръцки език и култура в българския 
обществения живот. Схизмата от 1872 г. и свързаните с нея продължителни 
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конфликти относно собствеността на църкви и училища, породени от припо-
криващите се диоцези на Патриаршията и Екзархията, за които свидетелства 
османският Закон за спорните черкви и училища, влязъл в сила през 1910 г.6) 
(Шопов 1995), на свой ред, нанасят огромни щети на образователното дело и 
националното самосъзнание на българите в Македония и Тракия.

Със същия генезис и резултати е конфликтът между българските училищни на-
стоятелства и администрации и местните и централни румънски власти в Молдова 
относно езика на преподаване в местната образователна система (Дойнов, 2005). 
Изключително показателна в това отношение е историята на най-старото българско 
училище в чужбина – Болградската гимназия в Бесарабия. Във васалното на Ос-
манската империя Княжество Молдова създаденото със средствата на българските 
колонисти училище е превърнато през 1876 г. в румънски лицей. Българският му 
характер и изучаването на български език се запазват до 1885 г., но след края на Ру-
ско-турската война (1877 – 1878) в границите на Руската империя тази основопола-
гаща за българското образователно дело институция отново е преобразувана, този 
път в руска гимназия. През 1918 г. училището отново е превърнато в румънски ли-
цей7). Между 1941 и 1944 г. учебното заведение е със статут на румънска гимназия, 
а след присъединяването на част от Бесарабия към Съветския съюз Болградската 
гимназия влиза в своя съветски период и изучаването на български език е отново 
прекъснато. През 1991 г. Украйна прокламира своята суверенност и училището ста-
ва украинско, а осем години по-късно възстановява и името си – Болградска гим-
назия „Георги Раковски“, със специално Постановление №536/05.04.1999 година 
на Министерския съвет на Украйна. На следващата година между образователните 
министерства на двете страни е подписан нарочен Протокол за Болградската гим-
назия, съгласно който обучението в нея се осъществява основно на български език 
и се подпомага от българската държава8).

Господстващата имперска геополитика, честите въстания и войни, както и съ-
пътстващите ги непрекъснати промени на държавните граници в тази част на 
Европа в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. оказват силно отрицателно 
влияние както върху самото съществуване, така и върху ефективната дейност на 
образователните институции на българското население, което живее извън грани-
ците на България. Създаването на съвременната българска държава не променя 
особено състоянието на нещата. Нейна основна геополитическа цел до Втората 
световна война е политическото обединение на българите и присъединяването на 
населените от тях територии, включително по военен път. След неуспешните за 
България Балкански войни (1912 – 1913) големи територии, населени с българи, 
преминават от турско към гръцко или сръбско управление и новите държави се 
стремят с всички сили и средства към налагане на своята културна идентичност. 
В резултат масово са закрити българските училища и на тяхно място се откриват 
съответно гръцки или сръбски9) (Трайков, 1993). Съвкупността от тези процеси 
предизвиква поредната масова емиграция на население от Македония.
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Октомврийската революция от 1917 г. в Русия влияе благоприятно върху про-
светната дейност на българите в Бесарабия и Приазовието. Бесарабия обявява 
своята независимост като суверенна държава и „отваря“ образователната си по-
литика към обучение на езиците на етническите малцинства. Тази положителна 
тенденция е съвсем краткотрайна и в немалка степен зависима и от субективни 
фактори. Секретар на новосъздадената българо-гагаузко-немска училищно-про-
светна комисия става Кръстьо Мисирков, роден в Егейска Македония и съоснова-
тел на Българското културно-просветно и благотворително дружество „Братство“ 
в Одеса през 1914 г. Завършил с отличие Петербургския университет и избран за 
депутат от българското население в новоучредения Бесарабския парламент, Ми-
сирков активно подпомага институционализацията и организацията на българ-
ската училищна дейност извън границите на България.  

Още през 1918 г. Бесарабия е присъединена към Румъния, която е във война 
с България, и Мисирков е екстрадиран. Румънската държава налага политика на 
културна, включително езикова, асимилация на националните малцинства. През 
същата година неделните курсове в Болград за учители в българските училища 
са закрити, а през 1922 година обучението във всички учебни заведения, вклю-
чително Болградската гимназия, се извършва единствено на румънски език. След 
преминаването на Бесарабия към Съветския съюз през 1944 г. асимилацията се 
видоизменя в руско-съветска. Въпросът за преподаване на български език в учи-
лищата на българското малцинство епизодично се повдига пред съветските вла-
сти през този период, но без успех10).

В бившата Руска империя обаче прогресивната политика към националните 
малцинства, обявена от болшевишкото правителство чрез Декларацията за права-
та на народите на Русия през 1917 г., довежда до силно развитие на образовател-
ната дейност на българите в Приазовието. Наречена „коренизация“ (вкореняване 
– бълг., от руския термин за „коренно население“), съветската политика към наци-
оналностите цели премахване на насилствената русификация на малцинствените 
народи по време на империята. Тя се прилага най-вече през 1920-те години и до 
средата на 30-те години на ХХ век и включва използване на местните езици във 
всички сфери на обществения живот, но особено в образованието, културата и 
административното и партийното управление (Slezkine, 1994). Създават се така 
наречените „национални училища“, в които се преподава на езика на съответната 
националност, както и национални секции при Народните комисариати по обра-
зованието, издигат се местни кадри (Anderson, 1984). 

В тези благоприятни условия най-големите проблеми пред българското 
просветно дело остават недостигът на подготвени кадри и липсата на учебни-
ци, помагала и литература на български език. Значим принос за тяхното час-
тично компенсиране има новата вълна от политически емигранти от Бълга-
рия11)

. Само в периода 1923 – 1924 г. българските училища се увеличават от 43 
с 98 учители и 4114 ученици на 74 училища, в които преподават 109 учители 
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и се обучават 7184 учащи се. Във Феодосийски, Карасубазарски, Симферо-
полски и Керченски район на Крим в този период съществуват 12 български 
училища. Според местните българи в Украйна и Крим не е имало българско 
село без начално училище, в което преподаването се извършва на майчиния 
език. Постепенно в украинските райони с най-висок процент българско насе-
ление (Коларовски и Ботевски) започват да се откриват училища със седем- и 
десетгодишен срок на обучение. В периода на 1930 – 1935 г. в Коларовски ра-
йон функционирали 11 училища с четиригодишен срок, 17 със седемгодишен 
срок и две с 10-годишен срок на обучение12).

Във втората половина на 20-те години в Украинската съветска социалис-
тическа република започват да се създават и издават и учебници на български 
език. Образователните възможности на българите в Приазовието нарастват 
значително след откриването през 1925 г. на Педагогическия български тех-
никум в село Преслав. Много негови възпитаници стават учени, писатели и 
журналисти. Важна роля по отношение на подготовката на кадри и разпрос-
транение на българското образование и култура в Украйна играе и български-
ят сектор при Одеския педагогически институт, а така също и откритият през 
1932 г. Български педагогически техникум в Одеса.

Към края на 30-те години на ХХ век съветската политика на „коренизация“ 
постепенно е заменена от коренно противоположна политика, която западни 
учени (Aspaturian, 1968) наричат „russianization“ (русианизация – бълг.), за да 
я отличат от бившата имперска политика на „русификация“. „Русианизация-
та“ заклеймява потискането на руския език по места като „буржоазен нацио-
нализъм“ и включва разпространението на руския език и култура в неруските 
територии на Съветския съюз, без да има за задължителна цел трансформа-
ция на националната идентичност на местното население. В резултат от тази 
политика изучаването на български език в Приазовието е прекратено. През 
1936 г. се закрива Педагогическият техникум в Преслав и започва период на 
разгром на българските районни управления и местната интелигенция13).

В централната част на Източна Европа българската диаспора се формира в про-
дължение на повече от хилядолетие и е резултат от няколко миграционни вълни, 
най-голямата от които е от края на ХІХ и до средата на ХХ в. Институционали-
зацията на образователната дейност сред българите започва в земите на днешна 
Унгария. През 1914 г. градинарят Лазар Иванов от Тетевен обединява българите в 
района на Будапеща за създаване на културно дружество и издаване на списание. 
Въпреки разрухата, причинена от продължаващата Първа световна война, само две 
години по-късно българските колонисти, отново с инициативата на Лазар Иванов, 
решават да изградят училище и църква, избират училищно-църковно настоятел-
ство, начело с Петко Х. Петков, и откриват фонд за набиране на средства14). Война-
та силно обезценява събраните средства, но не отклонява емигрантите от заветната 
цел. През 1918 г. в Будапеща се открива първото българско училище „Христо Бо-
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тев“ в Унгария, което се издържа първоначално със собствени средства, като наема 
учители и класни стаи в унгарски училища15). След края на войната българското 
културно дружество постепенно възстановява дейността си и в 1922 г. открива от-
начало читалище, наречено „Иван Вазов“, а през 1923 г. – училище и параклис в 
град Мишколц. 

Много активна дейност културните дружества на българите в централна-
та част на Източна Европа развиват и непосредствено след края на Втората 
световна война. В Унгария културното дружество бързо възстановява разру-
шените сгради на българското училище и църква. През 50-те години на ХХ в. 
училището се „одържавява“, като неговата издръжка и управление се поемат 
изцяло от българската държава. Самото училище се премества в нова сграда, 
предоставена от Унгарската народна република. 

В Чехословакия отново български градинари създават частно училище, но 
официални документи за неговото съществуване не са запазени16). През 1948 г. 
България създава в Прага и Братислава български държавни училища. Училище-
то в Прага е създадено като основно, с интернат и първоначално има само 30 уче-
ници. Но броят на учениците и учителите бързо нараства и през учебната 1951/52 
г. учениците достигат 96, разпределени в 8 паралелки. Паралелка в IX клас се 
открива за първи път през 1989/90 г., когато Министерството на образованието 
и науката преобразува това учебното заведение в единно средно политехническо 
училище17). Българското държавно училище в Братислава е създадено първона-
чално също като основно, но също се превръща е гимназия с 12-годишен срок на 
обучение. От 1995 г. е включено в мрежата на словашките училища и е със статут 
на частно училище. През периода на социализма се открива българско училище 
на името на поетесата Дора Габе и във Варшава – столицата на Полша (1972), но 
там българската диаспора е сравнително доста по-малка.

Българските училища на американската диаспора: историко-географ-
ски анализ

В сравнение с емиграцията на българите в Европа колониите в Америка се 
създават сравнително много по-късно, едва през втората половина на ХІХ и нача-
лото на ХХ век. Историческият фактор оказва решаващо влияние както върху по-
късното начало на създаване на български училища на континента, така и върху 
тяхната образователна специфика. По това време образованието в Северна Аме-
рика, като държавни политики, организация и съдържание, е водещо в световен 
мащаб. Това е една от основните причини създаваните от имигрантите училища, 
включително българските, да се формират почти изключително като спомагател-
ни към местните училища. Това означава, че обучението в тях се осъществява 
от два до шест часа в седмицата, води се на родния език и се преподават само 
„родни“ предмети: майчин език и литература, история и география на родината и 
родна култура – най-вече песни, танци, народни обичаи.
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До политико-икономическите промени в България през 1989 г. най-масовото 
преселение на българи към Америка се случва между края на ХІХ век и началото 
на Първата световна война. Емиграционните вълни през този период определят 
в основни черти облика на българските колонии и след Втората световна война 
(Трайков, 1993). Причини от военен (въстания и войни), политически (предимно 
за българите от Егейска и Вардарска Македония) и икономически (най-вече за 
освободените след Руско-турската война български територии) характер отново 
играят ролята на най-значими емиграционни фактори. След Илинденско-Прео-
браженското въстание през 1903 г. например американските имиграционни вла-
сти отчитат удвояване на българите имигранти (Cassens, 1991). 

Най-голямата българска диаспора в Западното полукълбо се формира в 
САЩ. Както посочва Трайков (1993), още от самото си създаване тази диаспора 
е тясно свързана с българската имиграция в Канада не само географски и демо-
графски, но и социално: чрез сравнително чести двупосочни миграции, общи 
или много сходни образователни, религиозни, политически, обществени и кул-
турни организации. Това се отнася в пълна степен и за създаването на българ-
ски училища, което, естествено, следва във времето съответните имиграционни 
„вълни“ и е едновременно с това в пряка зависимост от основните демографски 
характеристики на мигрантите, като полова, възрастова, образователна, иконо-
мическа и професионална структура, а също и от географските области във и 
около България, които пораждат емиграционни движения. 

В половата структура на първите български имигранти на континента из-
ключително силно преобладават мъжете. Най-голям брой работни места в 
началото на ХХ век в Америка се създават в мините, тежката металургия, 
дърводобива и строителството на пътища и железопътни линии. Повечето 
имигранти не са си позволявали да доведат семействата си – по финансови 
причини или поради страх от неуспех в Новия свят. Altankov (1979) спомена-
ва за случай от щата Пенсилвания, където в работническите бараки на бъл-
гарите живеели 30 мъже и само 3 жени. Според българската статистика, от 
общо 21 372 българи, емигрирали за Америка, Австралия и Нова Зеландия в 
периода 1904 – 1907 година, само 28 са жени 18). 

Най-голямата българска колония между 1905 и 1918 г. е тогавашната „столи-
ца“ на българската емиграция в Северна Америка – районът на градовете Гранит 
сити, Мадисън и Венеция в Югозападен Илинойс, които сега са квартали на над 
тримилионната метрополия на Сейнт Луис, Мисури (фигура 1). Наричат я „Бъл-
гарската Америка“. Според Cassens (1991) и Трайков (1993) в района са живели 
между 8 и 10 хиляди българи, между които през 1905 година са регистрирани 
само 4 семейства. Броят на българските емигранти по това време се променя из-
вънредно рязко: например по време на икономическата криза през 1907 – 1908 
г. има съществена реемиграция в размер на няколко хиляди българи. Типично 
високата реемиграцията сред българите в САЩ19) допълнително затруднява дос-
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Фигура 1. Картосхема с наименованията на населените места, 
в които са основани български училища в разглеждания период. Числото 

след наименованието обозначава броя на създадените училища в съответно-
то населено място

тигането на определена „критична маса“ семейни емигранти с деца и съответно 
икономическо благосъстояние и образователни потребности, които да направят 
възможно създаването на училища за изучаване на български език и култура.

Без да подлага на съмнение географския факт за най-голямата българска еми-
грантска общност, Генов (2011) представя официална информация от Църковно-
историческия и архивен институт към Българската Патриаршия с по-точни данни 
за броя на българите в този район – 3500 души в края на първото десетилетие 
на XX век. Според рапорт на отец Караба шев от същия архив в края на 1911 г. 
православните българи в същия район са само 2000, но вече са създадени 45 нови 
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семейства с 35 деца. Очевидно ситуацията е твърде динамична, тъй като през 
1913 г. в Гранит сити вече е образувано първото българско женско дружество – 
„Българката в Америка“, с повече от 100 участници, което през 1927 г. провежда 
Първия конгрес на българските женски дружества в Америка. 

През 1909 г. в град Торонто на канадската провинция Онтарио – втората най-
голяма концентрация на български колонисти в Северна Америка по това време, 
йеромонах Теофилакт преброява около 2000 българи, които „били поставени до-
бре“ в обществото и имали „свои читалища и спомагателни дружества“. Тази 
информация се потвърждава и от специално избраната комисия по преброяване-
то на колонистите, според която през 1910 година в града живеят 1090 българи, 
включително 8 семейства, образувани на място. Много повече българи емигрират 
заедно със семействата си след края на Първата световна война, като броят на 
мъжете в района на Гранит сити се изравнява с този на жените и децата едва през 
1919 г. (Cassens, 1991). Може би поради тази причина американският изследова-
тел от български произход Altankov (1979) смята, че „българските американци“ 
едва тогава се организират за създаване на училища, в които се изучава български 
език и знания за родния край, и представя като първо в Америка българското учи-
лище в град Стийлтън, Пенсилвания, регистрирано през 1921 година (фиг. 1). 

Периодът на изключително активен обществен и духовен живот, който кипи в 
началото на ХХ век сред българите в Северна Америка както в гореспоменатата 
„столица“ на колонията в САЩ, така и в най-голямото географско средоточие на 
българи в Канада – Торонто, определено включва изучаване на родния език и кул-
тура организирано в училища доста преди началото на Първата световна война. 
Така например през 1914 г. в Мадисън, Илинойс, е основано Българско младежко 
дружество „Съзнание“, чиито функции включват поддържането на родния език 
(Трайков, 1993). Трайков (1993) и Колев (2005) определят като първо и най-дълго 
съществувало на американския континент откритото през 1914 г. от православна-
та църковна община в Торонто училище „Св. св. Кирил и Методий“, което про-
дължава да изпълнява своята висока мисия и след Втората световна война. Генов 
(2011) оборва дотогавашните твърдения, като представя новооткрити доказател-
ства от архива на Българската православна църква, които показват, че изпратени-
те от Светия синод свещенослужители – отец Карабашев и йеромонах Теофилакт, 
основават в периода 1908 – 1909 г. съответно в Мадисън и Гранит сити, Илинойс, 
български неделни училища, в които „разглеждат книги с нравствено-религиоз-
но съдържание; ще се изучава светото Евангелие и българският език“. Трябва да 
се уточни, че тези училища се създават в допълнение на разкритите от българи 
училища с преподаване на английски език главно за усвояване на езика на новата 
страна от възрастните български емигранти. Други важни обстоятелства засягат 
първостепенните задачи на горепосочените свещенослужители, които пристигат 
в средата на 1908 г. Според Генов (2011)  след създаване на македоно-одрински 
организации се пристъпва към официално учредяване на местна църковна общи-
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на. Отец Карабашев основава училището в Мадисън едва след създаването на две 
читалища.

Въпросът за времето, мястото и обстоятелствата около основаването на пър-
вото училище с преподаване на български език в Северна Америка е много ва-
жен от историко-географска, политическа и културологична гледна точка. Не-
обходими са още по-задълбочени изследвания по въпроса, най-малкото поради 
съществуването дори на този етап на достатъчно основания да се предполага, 
че най-ранното българско училище в Новия свят всъщност е създадено от бъл-
гарски протестанти отново в тогавашната българска „столица“ на континента 
– района на Мадисън и Гранит сити още през януари (курсивът – мой, Б.К.) 
1908 г. По това време презвитерианският пастор в Мадисън – Цвятко Багря-
нов, и съпругата му – Невенка Градинарова (по съпруг Багрянова) от Плов-
див, които имат учителски опит и са големи поддръжници на грамотността и 
образованието, основават „Българска протестантска мисия в Америка“, спон-
сорирана от Илинойския евангелски презвитериански синод. В наета сграда, 
която се използва за църковна служба, семейството създава неделно училище и 
същевременно води уроци по английски език. Още през същата година Невенка 
Багрянова създава училище към мисията под името „Първо основно училище“ 
(Cassens, 1991). Българската протестантска общност в района наброява само 
около триста души, но както посочва Трайков (1993), през 1909 г. в това учили-
ще се обучават вече няколкостотин ученици. Институтът за българска протес-
тантска история публикува по-малък и по-вероятен брой на учениците за съща-
та година – над сто20), но и в двата случая очевидно става въпрос за българско 
училище, което много бързо става особено популярно.

На този етап на изследване липсват достатъчно конкретни данни относно 
езика на преподаване или изучаваните предмети в това училище, но може да се 
направи едно доста добре обосновано предположение, че доказано родолюби-
вото21) учителско семейство от български произход Багрянови е преподавало на 
учениците си, които са предимно от български произход, освен английски език 
и знания за родния език, историята и географията на „старата държава“, както 
американците наричат страните, от които идват техните „нови“ съграждани. Това 
е най-вероятното обяснение и за резкия скок в броя на учениците, а също така 
и за прилагателното „първо“ в самото название на това училище в един град, 
в който българските преселници заварват „здрава“ (Kimball, 1981) за времето 
си образователна система. Васил Стефанов – редактор на алманаха по случай 
25-годишнината на най-стария български народен вестник в Америка „Народен 
глас“, пише: „Доколкото сведенията ни се простират, първите български училища 
за изучаване на английски език, първите бълг. читалища, първите бълг. неделни 
училища за деца и първите бълг. забави за емиграцията ни са били устроявани от 
българските мисии в Мадисън, Гранит Сити, Чикаго, Кянзасъ и Торонто“22).  Сам 
Трайков (1993), който не коментира първите училища, създадени по инициатива 
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на гореспоменатите православни свещеници, пише, че „нови български начални 
училища“ (курсивът – мой, Б.К.) в Гранит сити и Мадисън се основават едва през 
1925 г. по инициатива на православния свещеник В. Попов и под настоятелството 
на българските православни църкви в тези градове. В подкрепа на наличието на 
достатъчно голям брой ученици в този район говорят и сведенията за преизда-
ването още през 1917 г. в Гранит сити на „Буквар и първа читанка“, съставен от 
М. Влайков и Н. Дончев и одобрен от българското Министерство на народната 
просвета със Заповед № 1855, 22 септември 1906 г. 23).

Анализът на сведенията относно инициирането и изграждането на българ-
ски училища от диаспората в Северна Америка показва, че най-активният пе-
риод на тяхното създаване до 90-те години на ХХ век е между 1908 и 1940 г. 
В тази времева рамка са идентифицирани 37 училища (фиг. 1). През всяка 
година от периода 1921 – 1940, с изключение на 1923, 1924 и 1938 година, 
в САЩ и Канада се създават едно или две български училища. Най-висока 
активност в това отношение се регистрира през 1932 г., когато са създадени 
седем училища. До деветдесетте години на ХХ век най-голям брой български 
емигрантски училища – пет, са създадени в канадския град Торонто, Онтарио. 
Интересно е също географското разположение на останалите канадски градо-
ве, в които са съществували български емигрантски училища. И двата града 
са разположени на приблизително 370-километровата транспортна артерия 
между Торонто и град Детройт в американския щат Мичигън: Кичънър се 
намира на 100 км от Торонто, и Уиндзър – най-южния град на Канада, който 
е изграден на срещуположния бряг на граничната река Детройт срещу еднои-
менния американски град. От друга страна, именно Детройт е американският 
град, в който през разглеждания исторически период е имало най-много бъл-
гарски училища – поне пет, заедно с училището в град Понтияк, който сега 
териториално се е сраснал с Детройт. Третият град с българско училище в 
Мичигън е градчето Батъл крийк източно от Детройт.

Освен в щата Мичигън има сведения за съществуването на български учили-
ща в САЩ в американските щати Уисконсин, Илинойс, Индиана, Охайо, Пен-
силвания и Ню Йорк (фиг. 1). През тези съседни щати, разположени южно от 
Големите езера, преминават най-главните пътни артерии, които водят от „входни-
те врати“ на Северна Америка за преобладаващото мнозинство от имигрантите 
– Ню Йорк сити и Бостън, на запад към вътрешността на континента. Именно с 
тези национални магистрали на САЩ с номера 80 и 90 са териториално свързани 
мнозинството от най-големите и развити български колонии в Северна Америка. 

Охайо е щатът, в който българските емигранти са създали най-голям брой – 
осем – български училища в Северна Америка (фиг. 1). Шест града в този амери-
кански щат са функционирали като български образователни центрове: в Дейтън 
и Менсфийлд са основани по две училища, а в Синсинати, Кливланд, Лорейн и 
Толидо – по едно. Във всеки от щатите Илинойс, Пенсилвания и Индиана са съз-
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дадени по четири български училища. Географски най-отдалечените от Ню Йорк 
училища на българските емигранти са концентрирани в източните квартали на град 
Сейнт Луис в Илинойс. В Пенсилвания български образователни центрове са били 
Стийлтън, сега квартал на Харисбърг – столицата на щата, Дукейн (двe училища) 
и Хоумстед, сега квартали на Питсбърг, а в щата Индиана – Форт Уейн (две учили-
ща), Индианаполис и Джонстън. По едно училище е съществувало в щатите Ню 
Йорк – в град Бъфало, и Уискънсин в Милуоки (Фигура 1).

Най-често документирана и коментирана е годината на създаване на български-
те училища в чужбина, докато годината на закриване е рядко известна. Много и 
разнообразни са факторите, които оказват влияние върху продължителността на 
съществуване на тези образователни организации. Най-съществена отрицателна 
роля – и върху тяхното иницииране, и върху функционирането на българските учи-
лища в Северна Америка, оказва Втората световна война. Голяма част от училища-
та преустановяват дейността си, а създаването на нови български училища е почти 
изцяло прекратено в продължение на около половин век. След Втората световна 
война продължават съществуването си само четири училища – тези, които се нами-
рат в основни градски центрове на българската диаспора и са свързани със същест-
вуващите български църкви в Торонто (Онтарио), Дитройт (Мичигън), Стийлтън 
(Пенсилвания) и Форт Уейн (Индиана). Новооснованите училища до 90-те години 
на ХХ век са едва три. Едно от тях е разположено в традиционната българска коло-
ния на Акрън (Охайо) и се изгражда в сътрудничество с Македонската патриотична 
организация и Българската екзархия, а другите две се намират в едни от най-голе-
мите градски центрове на САЩ – Ню Йорк сити (Ню Йорк) и Чикаго (Илинойс) 
– и също функционират към български православни църкви (Фигура 1). Altunkov 
(1980) споменава за съществуването през 1977 г. на училище в Чикаго, наречено 
„Св. св. Кирил и Методий“. 

Обобщаващият анализ на изследваните български училищата на американ-
ския континент показва много сходни характеристики. Те са преди всичко на-
чални и във всички се изучава преди всичко български език, но също и история, 
география и култура на родината. Занятията се водят обикновено в помещения 
до или в църквата, а броят на учениците в отделните училища варира между 20 
и 120. Занятията се водят между един и три пъти седмично след американското, 
съответно канадското, училище най-често по два часа, но в някои училища до пет. 
Използват се изцяло български учебници, одобрени от българското Министер-
ство на просветата, някои от тях издадени в български печатници в САЩ – Гра-
нит сити и Индианаполис. Учителите обикновено са по един до трима в училище, 
като сред тях често има свещенослужители или техни съпруги.

Неслучайно броят на българските училища в Северна Америка във всеки период 
е много близък до броя на българските църкви. Две български организации от наци-
онален мащаб в САЩ и Канада имат най-големи и устойчиви във времето заслуги за 
основаване и поддържане на българските училища в Северна Америка до 90-те годи-
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ни на ХХ век. Това са Македонската политическа организация, основана през 1922 г. 
и преименувана през 1952 г. на Македонска патриотична организация, и Духовната 
мисия в Америка, създадена през 1921 г. от Българската православна църква и прео-
бразувана през 1937 г. в епархия. Поне 75% от училищата до Втората световна война 
са организирани изцяло или с участието на Македонската организация – безспорно 
най-масовата организация на българската емиграция далеч зад пределите на амери-
канския континент. Ярко свидетелство за взаимоотношенията є с Българската право-
славна църква в изследвания период е признанието на водача на Българската духовна 
мисия – протопрезвитер д-р Кръстьо Ценов: „Има МПО (Македонската политическа/
патриотична организация) – има църква, няма МПО – няма църква“ (Иванов, 2011). 
Трябва да се отдаде дължимото също и на българските протестантски мисии, които са 
традиционни и ревностни поддръжници както на образованието, така и на служенето 
на родния език. Но най-значим от историко-културна гледна точка е фактът, че още 
преди появата на църковните и патриотичните организации българските емигранти 
сформират редица други местни просветни, културни и благотворителни и взаимос-
помагателни дружества, които обединяват идеята за съхранение и продължение на 
българското самосъзнание, духовността, вярата и културата на българския етнос. 

Заключение 
За разлика от Западна Европа забележителният количествен и качествен „скок“ 

в институционализацията на българското образование от средата на ХІХ век започ-
ва и до голяма степен се развива в условията на реално или фактическо отсъствие 
на собствена държава, имперска геополитика, остри националноосвободителни 
борби и постоянно увеличаване броя на държавите в Централна и Източна Европа, 
съпроводено от непрекъснати военнополитически конфликти, резки икономически 
колебания и масови миграционни вълни, които засягат особено Европа и Америка. 
В този историко-географски контекст създаването на мрежа от модерни за времето 
си училища за преподаване на български език и култура в Централна и Източна 
Европа и Северна Америка е резултат, от една страна, от културните ценности и об-
разователната традиция на българския народ, но и в много висока степен от труда, 
патриотизма, инициативността, солидарността, и дарителството от страна на про-
светени и родолюбиви българи и техните общности, които живеят или прекарват 
съществена част от живота си извън границите на родината. Тази мрежа от учили-
ща и други културни институции се явява един от най-важните инструменти, които 
съществено подпомагат съхранението на националната идентичност на българския 
народ, възраждането и изграждането на неговата съвременна държава. 
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BULGARIAN SCHOOLS ABROAD – 
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL SURVEY

Abstract. At the beginning of the 21st century,   about 10% of the schools, teaching 
Bulgarian language, history, geography and culture, are outside Bulgarian boundaries 
and are located on all continents that are permanently populated. The subject of this 
study is to reveal  the attitude of the Bulgarian state to these new phenomena, to the 
increasing number of  schools abroad that teach Bulgarian language and culture.
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