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В настоящия текст ще се опитам да разгледам във взаимовръзка понятията 

културно наследство и консолидация на мигрантските общности, като се позовавам на 

наличната научна литература. В действителност, по темата няма изобилна 

теоретична литература, като доминират емпиричните изследвания най-вече в 

страните от Северна и Южна Америка и някои в Европа, в които се 

съсредоточават сериозни имигрантски потоци (Франция, Швейцария, 

Холандия, Германия, Великобритания). В някои от текстовете се съдържа и 

поглед от гледна точка на страната на произход, а не само на приемното 

общество. 

Няма да се спирам на политическите и икономическите обединения на 

мигрантите, както и на европейската нормативна и институционална рамка, 

регулираща предвижванията на хора (мигранти или в частност бежанци), 

защото тя е твърде хетерогенна и динамична. Ще се концентрирам върху 

българската нормативна визия за това какво е културно наследство в миграция 

и каква е политиката на България като страна на произход по отношение на 

това наследство. 

 

І. Културното наследство 

Традиционно миграционните изследователи разглеждат термина културно 

наследство в тясна връзка с общностната идентичност – гледна точка, много 

характерна и за българската научна традиция – в нея попадат огромната част 
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от публикуваните досега изследвания на наши колеги и това особено силно е 

застъпено например в публикациите по проекта „Изселници и мигранти от 

двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, 

интеркултурни взаимодействия” (вж. 2sidesborder.org и публикуваните там 

сборници и библиография; вж. също Ганева-Райчева 2012). 

Друга, навярно по-продуктивна, призма е тази, която разглежда културното 

наследство като културен капитал. Този проблем се налага от съществуването на 

множество обединения, основаващи се на продажбата на културно наследство 

– тук става въпрос най-вече за музиканти, особено фолклорни, училища, 

особено по-големите и финансираните от държавата, както и за т.нар. 

етнически бизнес. Тук разглеждам културния капитал не в смисъла на П. 

Бурдийо – като надикономическо явление, а както го разглежда Д. Тросби 

(Throsby 2001) – в своята книга той анализира културното наследство като 

културен капитал чрез т.нар. cost-benefit анализ (анализ на разходите и 

ползите). В литературата се забелязва и неособено активен дебат за 

комодификацията на културното наследство на мигрантите – от нашите 

теренни наблюдения може да се предположи, че в подобен процес се 

включват преимуществено например някои храни (вж. също и Smith 1989). За 

да обобщя, културното наследство би могло и се разглежда в качеството му на 

културен капитал както в социален, така и в икономически смисъл. Не е 

нужно икономическата страна на културния капитал да се оставя на 

икономистите – антропологическите измерения на финансовите обединения 

и отношения, свързани с културното наследство, са изключително 

релевантни. 

 

 

 

http://2sidesborder.org/
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ІІ. Културно наследство и консолидация на мигрантските общности 

Разглеждайки културното наследство в контекста на консолидацията на 

мигрантските общности и тяхната институционализация, трябва да имаме предвид 

различните нива на работа с наследството – на валоризиране (наследени, 

възприети или изработени механизми на оценностяване и йерархизиране на 

практики, личности, умения, пространства и символи), на запазване 

(практикуване – професионално и любителско – в рамките на самата 

общност от носителите), на трансмисия (включване на второто поколение 

или външни за общността хора), на популяризиране (най-вече сред външни 

за общността хора). Емигрантите не просто се опитват да съхранят своя език, 

култура и религия, но и да възпитават младото поколение в съответствие с 

тях. (Усенко 2014: 120). Примерът, който дава Н. Усенко, е с руската 

имиграция в България след Октомврийската революция – общност, която е 

силно религиозна (в разрез с промените в изоставената родина), и затова 

голяма роля за нейната консолидация играят храмовете, религиозните 

братства, съюзи, училища и пр. Авторката обръща внимание на четири нива, 

включващи подобни модели на съхранение на културното наследство (трябва 

да се има предвид, че руската култура и наука са ценени по принцип в 

страните, в които емигрантите отиват) – индивидуален (работата на учени, 

художници, музиканти и пр.), институционален (чрез консолидирането на 

представители на новата миграция около различни (най-вече религиозни) 

институции), международен (създаване на трансгранична мрежа между 

еднотипни организации – училища и университети) и събитиен модел (чрез 

организирането на публични събития). 

Инструментализирането на културното наследство чрез употребата му като 

основа за консолидация и институционализация на българските общности 

зад граница е двустранен процес – както отбелязва М. Елчинова, наличието 
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на „сравнително консолидирана, организирана и възпроизвеждаща се 

имигрантска общност“ е необходимото условие за конструиране на културно 

наследство като нейна функция (Елчинова 2010). Фокусирайки се върху 

общността, изследователите наблягат и на триадата културно наследство – 

памет – минало (Серкле 2014; Елчинова 2010). 

Р. Нетълфорд предпочита да нарича пространствата, обединенията, 

институциите на мигрантите зони на комфорт, като по този начин подчертава 

функцията им да предоставят разбиране, съпричастност, позната обстановка, 

среда и т.н. (Nettleford 2004). От друга страна, промотирането, опазването и 

консервирането на културното наследство са цел на широк диапазон от 

институции – те са предимно непазарно ориентирани и финансирани от 

публични средства (Fernández-Blanco et al. 2013). Двете функционалности 

много често са съчетани, което води до хипотезата, че разчитаното от 

мигрантите като културно наследство е средата за тяхната зона на комфорт. 

Същевременно, трябва да се отбележи, че институциите и организациите на 

мигрантите (не само политически) много често са медиатор между 

мнозинството и малцинството. Организациите преодоляват т.нар. free-rider 

проблем, както и намаляват функцията на семейството (рода) в 

комуникацията с приемната страна (Epstein & Gang 2010; вж. също Odmalm 

2004). В някои страни се отпуска финансиране за дейности, свързани с 

културното наследство, които са усвояеми само от регистрирани 

организации, и затова общностите ги създават. Изследователите отчитат 

препокриването на функциите и целите на създадените от самите мигранти 

организации и създадените от изпращащата страна сред мигрантите 

организации. Съществува богата литература за ролята на мигрантските 

дружества в процеса на интегриране на мигрантите, особено що се отнася до 

техните граждански и трудови права (вж. напр. Breton 1964, Schmitter 1980, 

Sassen-Koob 1989, Danese 2001, Portes et al. 2005, Sardinha 2009 и др.). 
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Успехите на тези дружества зависят от няколко фактора – наличието на добре 

интегриран елит, наличие на традиции в организирането, както и подкрепа 

от страната на произход и/или приемната страна. За успеха на културните 

дружества на мигрантите голямо значение има наличието на (политически) 

проект в страната на произход или, казано с други думи, желание за 

завръщане – за тези, които не желаят да се завърнат, интеграцията е 

изключително важна, и обратното (Griffiths 2000). 

А. Веши обръща внимание и на факта, че запазването и предаването на 

културното наследство в диаспората е тясно свързано с продължителни и 

непрекъсващи усилия, които не са затворени в самата общност, а са въпрос 

на контакт между диаспората и страната на произход (Veshi 2014). Разбира се, 

не по-малко важна е политическата и нормативна рамка в изпращащата 

мигранти страна. Що се отнася до българската държава, нейната нормативна 

база за работа с мигрантите и техните културни институции се изразява в 

съществуващата стратегическа рамка (Национална стратегия за българските 

граждани и историческите български общности по света 2011-2020, достъпна 

на strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5208), документите, свързани с ДАБЧ и 

Българските културни институти, Закона за българите, живеещи извън 

Република България (вж. по-подробно и в балкански контекст Veshi 2014). 

Конституцията, за  разлика от тази на други държави, не третира по никакъв 

специален начин живеещите извън територията на страната граждани. В 

„Концепцията” за работата на българските културни институти в чужбина 

като техни функции са изброени (т. VІІІ): „подпомагане дейността на 

дружества и организации на наши сънародници в страната-домакин; 

съхраняване на националната културна идентичност в условията на 

културните интеграционни процеси и в условията на влияние на 

глобализационните процеси върху националните културни характеристики” 

(president.bg/docs/1352300058.pdf). Всеки един от изброените документи 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5208
https://www.president.bg/docs/1352300058.pdf
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заслужава сериозен анализ, който ще разкрие визията на българската държава 

към моделите на валоризиране, опазване и трансмисия на културно 

наследство сред българите зад граница. Много важна е и програмата на МОН 

„Роден език и култура зад граница” (по-подробно вж. 

mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175).  

Страните с традиции в приемането на мигранти (САЩ, Австралия, Канада, 

Франция, Германия, Великобритания и пр.) имат установени правила, 

облекчаващи и канализиращи учредяването и регистрирането на т.нар. non-

profit организации, като каквито обикновено се легализират различните 

асоциации, организации, клубове и т.н. В статията си П. Жоасар-Марсели 

казва, че non-profit секторът често замества държавата в работата с 

имигрантите в САЩ (което води до т.нар. имигрантски федерализъм, т.е. 

държава в държавата – вж. Joassart-Marcelli 2013). Повечето съществуващи 

организации на мигранти от Югоизточна Европа са свързани с опазването 

на културното наследство, но някои преминават отвъд това (асоциации на 

медици, музиканти, професионалисти, студенти и пр.), макар че тяхната 

работа също косвено, а често и пряко е свързана с подобна кауза (Veshi 2014). 

В обобщение, Л. Люкасен и Р. Пенинкс очертават три страни в процеса на 

консолидиране на мигрантите: властите в изпращащата страна, структурите в 

приемната страна и самите мигранти и техните поколения. Прякото или 

индиректно влияние на страната на произход е предавано през асоциациите, 

а много мигранти намират мястото си в новите общества точно през тези 

асоциации (Lucassen, Penninx 2009). Например, отчитайки, че огромната част 

от нашата миграция е икономическа, а не политическа, може да се 

предположи, че те биха се свързали или дори основали институции, 

разполагащи се в рамките на българския културен модел. Същевременно 

всички тези институции обикновено тясно работят с ДАБЧ или други 

https://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175
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държавни ведомства, които са изпълнители на националната политика. 

Според двамата автори организациите могат да се разглеждат като бастион за, 

но и като свързващо звено между емигрантите. В своята студия разглеждат 

няколко мигрантски общности (германци, поляци и турци в Холандия) и 

няколко техни организации – в исторически план, опитвайки се да извадят 

разнообразните характеристики на случаите, за да достигнат по-сериозно 

обобщение. 

И не на последно място – две институции, стоящи методологически извън 

вече споменатите – семейството и събитието. Обикновено нематериалното 

културно наследство се разглежда като неделима част от семейното 

възпитание и религиозните ритуали – сфери интимни, но и достатъчно 

масови. От друга страна публичният фестивал също може да се чете като 

средство за  представяне, но и трансмисия на наследство – когато публиката 

се явява гарант за пренасянето на това наследство във времето (Nettleford 

2004). 

 

ІІІ. Методологически проблеми 

В споменатите по-горе изследвания не се поставя определен методологически 

акцент – като цяло може да се заключи, че учените избягват диахронния 

поглед и се стремят да направят тук-и-сега разрез на изследваните феномени. 

Източниците, с които работят, са разнообразни – нормативни актове, 

стратегически рамки, медийни материали, но най-вече на преките (често 

включени) наблюдения – много от авторите са и практици в областта на 

културното наследство на имигрантите и техните асоциации. 

Друг важен щрих във връзка с работата с мигрантски общности е 

непременното отчитане на значителните поколенчески различия и 

дистанции вътре в самата общност. В нашето изследване, тъй като се 
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интересуваме основно от новата емиграция, залагаме на работа с първо 

поколение емигранти и тяхното скорошно или дори сегашно консолидиране, 

но както е известно например от европейските изследвания на 

мюсюлманските мигрантски консолидации, второто и третото поколение 

осъществяват различни сдружавания, които са по-тясно свързани с начините 

на възприемане от приемното общество (Adamson 2015). Опитът в 

изследването на мигрантските асоциации показва, че вече, след повече от 20 

години мигрантска история, ще търсим „старите” и „младите” и сред 

българите в Западна Европа и САЩ. 
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