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От антропологична гледна точка културното наследство е „културно определена и 
социално конструирана концепция“ (Smith 2006), която е свързана „едновременно с 
миналото и настоящето, с традицията и модерността, с времето и 
пространството“ (Park 2014: 2, по Марков 2015: 117). Културното наследство 
съществува, от една страна, като продукт на неосъзнати или целенасочени културни 
действия, основани на стремежа за съхраняване на националната и етнокултурната 
идентичност на хората на една общност (вж. и Гергова 2015: 1), от друга страна, то е 
динамично явление, което бива валоризирано, запазвано, предавано и популяризирано 
от неговите „ползватели“. Като важни хипостази на българското културно наследство в 
чужбина могат да бъдат разгледани: българският език, българските народни, 
национални и църковни празници, хранителните практики, народните занаяти, танци и 
музика и институциите, в които те протичат – семейството, училището, църквата, 
посолството, общественото заведение за хранене, фолклорното дружество и други 
неформални мигрантски физически и онлайн формации – танцови клубове, 
работилници, седенки и друг тип групи. Тъй като в центъра на това изследване стоят 
общностно-институционалните употреби на част от изброените хипостази, тук 
семейството и обществените заведения няма да бъдат изследвани в техните функции на 
институции за съхраняване и предаване на българския език, традиции, празници и пр. 
практики на културното наследство.1 В текста консолидацията е разбирана като процес, 
водещ към обединяването и сближаването на български мигранти в институционална 
среда въз основа на общи интереси.2 Като институции са избрани българското 
училище, българската православна църковна община, етнокултурните сдружения и 
българското консулство, които са разглеждани като формални, съответно неформални3 
български мигрантски институции, функциониращи чрез държавно, самостоятелно или 
друго финансиране като топоси на българското в обществото приемник4. В този 
смисъл, в настоящия случай те предоставят на територията на Германия пространства 
за опознаване на националния език и литература, художественото и театрално изкуство, 
материалната култура, празничния календар, различните форми на словесния и 
музикалния фолклор и други градивни частици на българското културно наследство. 
Ползвайки предложените от Л. Гергова и М. Борисова (2015) стратегии за 
конструиране, трансмисия и популяризиране на културно наследство, при изследването 
на българската общност в Хамбург ще бъдат разгледани свързаните с поддържането на 
националната и етнокултурната идентичност стратегия на календара (включваща 
чествани празници от институции на българската мигрантска общност), стратегия на 

                                                        
1 За трансмисията на културно наследство в семейството и приносът на обществените 
заведения за съхраняване на културното наследство вж. Матанова 2015в и Matanova 2016.  
2 За употребата на термина „консолидация“ в хуманитарните науки вж. Воскресенски 2016. 
3 Като основна разлика между формалните и неформалните институтиции може да се приеме 
определението на Ханс-Йоаким Лаут, според когото неформалните институции не са формално 
класифицирани чрез конституция или закон, а формалните институции са нормативно 
фиксирани (Lauth 2004: 6, по Воскресенски 2016). 
4 Добър теоретичен модел за свързаността на български мигрантски институции в Средна 
Европа предлага Пенчев 2016. 
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предметността (към която спадат различни артефакти като книги, носии, етнографски 
предмети, икони и др., които представляват българското материално наследството) и 
стратегия на публичността (която е от значение за комуникацията на изследваните 
общностни институции помежду им и с местното приемно общество). Взети заедно те 
представят и приноса на инструментализираното културно наследство за 
консолидацията на българската общност в Хамбург. 
Макар и статистическите данни на Централния регистър на чужденците (AZR) да сочат, 
че в Хамбург към 30 април 2014 г. живеят 4184 българи (Hanganuetal. 2014), по 
приблизителни данни на Българското консулство в града към октомври 2013 г. и 
ноември 2014 г. в Хамбург живеят най-малко 6500 българи (вж. (Penningetal. 2013; 
Sulzyc 2014). Сведенията се допълват от българския свещеник в града: „Като цяло 
българската общност тук е млада. Делят се на стара емиграция, които по някакъв 
начин са капсуловани, т.е. българи, дошли тук в соцвремето и до влизане на България в 
ЕС... Има турскоговорящи, които също са капсуловани в квартал Харбург. Има хора 
на изкуството и на науката, които все още нямат своя общност, а по-скоро са 
космополити, които нямат потребност да търсят българската общност. Има и 
доста лекари.“5 Смята се, че в квартал Вилхелмсбург живеят поне 1350 (най-вероятно 
от турски произход) българи, има и много нелегално пребиваващи там. Тази част на 
Хамбург се смята за по-привлекателна от по-нискоквалифицирани българи, тъй като 
там има изградена мигрантска мрежа, която улеснява и тяхното нелегално настаняване 
и намиране на работа (Penningetal. 2013). Освен това от две-три години в същия квартал 
е отворен от български турци български магазин „Българска храна/ Bulgarische Kost“ с 
филиал и в квартал Харбург, в който се продават качествени марки кисело мляко и 
млечни продукти, различни колбаси, български ядки и снаксове, българска боза, 
сокове, бира и твърд алкохол, сладки изделия и пр.6 
 

Български институции 
 
От над 25 г. г-н проф. Герд Винанд-Имайер, почетен генерален консул в Българското 
консулство в гр. Хамбург организира, спомага за провеждането и присъства на 
различни официални събития, свързани с живота на българската общност в Хамбург: 
„изключително активен и популярен навсякъде с това, че няма друг почетен консул, 
който да върши толкова много за България“7. През 2014 г. два пъти са проведени 
информационни срещи за българите, където те могат да получат безплатна информация 
и консултация на теми, свързани с легалното им пребиваване, здравно и социално 
осигуряване, образование, работа, намиране на български организации и пр.8 Чрез тези 
събития консулът изпълнява своята мисия да разпространява хуманни стойности, но и 
да създава благоприятна и толерантна приемна социална среда за българските мигранти 
в града (Янева 2016).  
Българско-немско дружество съществува от вече двадесет години и следвайки своите 
цели, насърчава българската култура и изкуство в града, съорганизира и 
разпространява информация за различни културни мероприятия, свързани с България, в 
Хамбург и Северна Германия. Към тях спадат музикални, литературни и филмови 
вечери с присъствието на български изпълнители, анонси за предстоящи изложби на 
български творци, доклади на български учени от различни професионални сфери, 

                                                        
5 АИФ І № 487, а.е. 4 
6 Вж. ФтАИФ 1431, а.е 64-71 и https://www.facebook.com/bulgarische.kost?fref=nf, 15.09.2015 г. 
7 АИФ І № 487, а.е. 4. 
8 Вж. http://www.bulgarischeskonsulat-hamburg.de/, 15.09.2015 г. 
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годишни срещи, летни пикници, честване на български празници в Хамбург, 
провеждани богослужения на български и много други.9 
Българското училище в Хамбург е второто по време на създаване българско училище в 
Германия след това в Берлин. През 2001 г. родители ентусиасти обсъждат идеята за 
откриване на българско училище и през ноември същата година първите уроци, 
преподавани от единствената тогава учителка – родолюбивата българка Ваня Велкова – 
на които присъстват само осем деца, се провеждат в сградата на Почетното генерално 
консулство в града (Симеонова 2011). От 2010 г. е организирана и предучилищна група. 
От същата година българското училище в Хамбург издава и свой училищен бюлетин, 
чрез който информира ученици, родители и приятели на училището за предстоящи и 
минали събития, за участието на децата в български конкурси, гостуването на 
„виртуози“ в дадена професия и др. Освен това, те имат публикувани и осемнадесет 
броя на училищен вестник „Звънче“, в който се съдържат идеите на ученици и 
преподаватели от училището, възникнали в учебните часове или в училищни дейности, 
свързани с подготовката, провеждането или празнуването на български празници.10 
Българската православна църковна общност „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Хамбург 
възниква през 2007 г. отдолу нагоре, т.е. тя не е мисионирана, а няколко идейно 
обединени българи, живеещи в Хамбург, я сформират. Първите инициатори са Слава 
Янкова и Мария Щурм, които стават и част от църковното настоятелство от 2007 до 
2012 г.: „Те са били много активни, пенсионирани тук, ходили са в руската църква и 
въпреки това им трябвала някаква тежест. Така се срещат с д-р Борис Галунски и 
съпругата му Галя, който става първи председател на църковното настоятелство.“11 
В началото тя е обслужвана от българските свещеници от Берлин12, които идват веднъж 
на един-два месеца. През 2011 г. е назначен о. Кръстин Апостолов и оттогава до днес 
българите в Хамбург, търсещи църквата не само на празници, посещават неделните 
служби в една от местните протестантски църкви „приютила срещу наем“ българската 
православна църковна община в Хамбург. Общо взето, църквата се ангажира не само с 
утвърждаването на християнски ценности, но и с „конструиране, употреба, 
валоризиране на българската национална идентичност“ (Борисова 2016: 1). Както 
самата църковна община твърди, за тях българската православна църковна община 
функционира като „духовен мост с родината, средище на българи от различни 
поколения, посредник на българската хилядолетна култура и носител на националните 
традиции“13, които, пренесени извън България, могат да се разглеждат като важна част 
от българското културното наследство зад граница и допринасят за обединението (и 
единството) на българските (и)мигранти в Хамбург и района.  
Освен тези формални институции в Хамбург днес провеждат свои срещи фолклорните 
групи „Здравец“ и „Ритмикка“ и седянката „Здравец“. 
Първата българска танцова група в Хамбург „Здравец” (с художествени ръководители 
Божидар и Катя Кузманови) възниква през 2007 г., „когато група любители на 
българския фолклор се събират, за да потропат някое друго хорце“14. Същата година 
тя вече участва и печели първо място в първия Събор на художествена самодейност на 
българите в Хамбург, организиран от местния Клуб на българските жени и семейства. 
Оттогава танцовата група представя български хора и хореографии пред българска и 
немска публика, участвайки в различни фестивали и мероприятия в Хамбург, 
                                                        
9 Вж. http://www.deutsch-bulgarische-gesellschaft-hamburg.de/, 15.09.2015 г. 
10 Вж. bgschule.de, 23.10.2015 г. 
11 АИФ І № 487, а.е. 4. 
12 АИФ І № 487, а.е. 4. 
13 www.bulgarischе-kirche.de, 23.10.2015 г. 
14 https://mbasic.facebook.com/zdravechamburg/about?expand_all=1, 23.10.2015 г. 



 51 

околността и цяла Германия. Танцова група „РитмиККа“ е създадена през 2014 г. от 
хореографа ѝ Камен Кунев. В нея участват „ентусиазирани самодейци, обединени от 
любовта си към фолклора и българското“15. През май 2015 г. е нейното първо участие 
на сцена в рамките на Първия фестивал за български фолклор в Цюрих16. През 
октомври същата година е организиран тридневен танцов уикенд-семинар с цел 
изучаване на нови хореографии.17 
Работилницата за ръкоделие седянка „Здравец“ е основана от участнички в танцова 
група „Здравец“, които дотогава по време на репетициите, както споделя една от 
българките, се подпитвали, „казвали сме си не едно или две момичета „Как искам това 
да правя“, „Как искам да науча онова.“18 Тези идеи се превръщат в седянка „Здравец“ 
през 2013 г. по време на среща на българите от Хамбург в един от градските паркове. 
Това, което обединява българките, е желанието от една страна да възпроизведат за 
следващите поколения автентичните български традиционни модели и техники от 
различни области на България, запазвайки традиционния мотив, бод и цвят, а от друга 
страна – за да могат да включват в своето съвременно ежедневно (или официално) 
облекло български шевици и други ръкоделия с автентичен бод и автентичен цвят.19 
Тук е важно да бъде споменат и съществуващият от 2005 г. Клуб на българските жени 
и семейства в Хамбург, създаден по идея на д-р Емилия Юкер, тъй като в продължение 
на шест години клубът се явява главен организатор на провеждания в Градския парк на 
Хамбург (на поляна, наречена „Българското място”) „Събор на художествената 
самодейност по песни и танци на българите в Хамбург“, по време на който се връчва 
„Златна роза“, „учредена в знак на одобрение, обич и подпомагане развитието на 
фолклора и подкрепа на българите в Хамбург“ (Юкер 2011). Други дейности на клуба 
са „Пролетен бал и конкурса за Мис и Мисис България в Хамбург, Футболния отбор, 
(…) ежемесечни срещи на кафета в първата събота на месеца, Деня на хумора с 
Биенале на българския хумор и продължение на доброто сътрудничество с 
прекрасните хора от Дома на хумора и сатирата в Габрово…“ (Матанова 2015). 
 

Стратегията на календара 
 
Институционният празничен календар на българската общност в Хамбург включва 
предимно национални и религиозни празници.  
От досегашните теренни проучвания20 не се откриват сведения за официалното 
посрещане на Новата година в български институции, което предполага че този 
празник се отбелязва преобладаващо в семеен и приятелски кръг21 в Хамбург, в 
Германия или в България.  
Посрещането на „Баба Марта“ често е най-силно изразено в Българското училище. С 
наближаването на месец март се организира следобедна творческа работилница, 
ръководени от някоя „Баба Марта“ – майстор на ръчно изработени мартеници от 

                                                        
15 http://rhythmikka.wix.com/rhythmikka#!about-us/c13dn, 23.10.2015 г. 
16 http://rhythmikka.wix.com/rhythmikka#!events/c1sdk, 23.10.2015 г. 
17 Вж. http://www.rhythmikka.com/index.php?page=1&up=0#!, 23.10.2015 г. 
18 АИФ І № 487, а.е. 1. 
19 Вж. АИФ І № 487, а.е. 1. 
20 Теренно изследване на 11 и 12.06.2015 г. и интернет проучвания до 31.12.2015 г. 
21 В Хамбург в момента няма български ресторант или друго обществено заведение, където да 
се провеждат български мероприятия. От 2011 г. до юни месец 2015 г. такова заведение е било 
„Кафе Тракия“ (вж. фейсбук страници на кафето – https://web.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-
Thrakia/178159945652251?ref=ts&fref=ts – и на българските общности в Хамбург). 
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България, която разказва и легенди, свързани с празника.22 Другият български празник, 
3 март, свързан с Освобождението на България и възстановяването на българската 
държавност, в училището се отбелязва в гимназиалните класове чрез изготвяне на 
музикално-поетичен рецитал (за радио „България“ и радио „Татковина“), чрез 
прожекция на филма „Опълченците на Шипка“23 или в рамките на час по история, в 
който учениците разказват за Априлското въстание, българското опълчение, прочитат 
творби на Иван Вазов и Христо Ботев, представят днешните къщи музеи на 
българските революционери, а в края на часа провеждат викторина, чрез която децата 
също се докосват до миналото на своя народ.24 Възможността за провеждането на 
празнично събитие по случай Трети март за българската общност е отредена на 
Генералното консулството на България в Хамбург, което обикновено организира 
празнична вечер, съпроводена с музикален концерт, откриване на изложба, 
прожектиране на български филм или спектакъл, българско вино и традиционна боб 
чорба, приготвяна от съпругата на консула, г-жа Петра Имайер.25 По този начин с 
честването на 3 март консулът (макар и) като (етнично външен) лидер на общността 
изпълнява своята важна роля за съхраняването и предаването на ценностите, за 
трансмисия на културно наследство, но и „за изграждането на „канали“ на 
взаимодействие между отделните български общности с цел тяхното единодействие 
и обединение“ (Янкова 2016).  
Друго българско празнично пространство в Хамбург, в което се валоризира, запазва и 
предава българското културно наследство и се обединяват българските институции, е 
отбелязването на Деня на славянската азбука. В него обикновено участват българското 
консулство, българското училище, българската православна църковна община, българо-
немското дружество и танцовите групи в града. Макар и да не носи името на 
Солунските братя, за училището 24 май е голям празник. За Българската православна 
църковна община този ден също е празничен, тъй като нейни покровители са Св. св. 
Кирил и Методий. Макар и те да честват веднъж това на 11 май, за 24 май се опитват 
също да организират нещо по-голямо. Както споделя един активен местен българин: 
„Само по случай 24 май организираме, напр. пет различни неща, и гледаме да ги 
разхвърляме в месеца. И училището празнува тогава и с тях също гледаме да 
празнуваме. Отец Кръстин, както и другите лидери, много държат мероприятията да не 
се застъпват, да се разберем помежду си кой кога празнува, за да може всеки да участва 
навсякъде и евентуално да направим нещо заедно, което вече се е случвало.“26 Така 
например, „по идея на хора от църковното настоятелство е проведен конкурс, 
наречен „Смеещата се буква“, за да е свързан с 24 май и по някакъв начин да се 
включи и българска култура.27 Друго такова събитие е организирано през 2015 г. от 
българското училище, за което са поканени български културни дейци от Хамбург – 
оперни певци, професионални изпълнители на пиано и цигулка. По думите на една от 

                                                        
22 Вж. Найес и др. (2011) и Дойкова и др. (2014). 
23 Вж. Найес и др. (2011). 
24 Вж. Дойкова и др. (2014). 
25 Вж. http://www.bulgarischeskonsulat-hamburg.de/, 23.10.2015 г. 
26 Вж. АИФ І № 487, а.е. 2. 
27 Резултатите могат да бъдат видени на http://www.bulgarische-
kirche.de/index.php/bg/component/content/article/14-2012-12-15-14-42-52/259-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%E2%80%9E%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C.html, 
17.09.2015 г. 
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учителките: „Половината програма беше от децата. Идеята беше всички носители на 
българското от малките до вече реализираните да излязат на сцената, да 
представят нещо българско.“28 Със своето изпълнение на „Върви, народе, възродени“ 
децата изправят цялата зала на крака. Както споделят учителките, „установихме, че 
има жажда сред българите за празнуването на празника“.29 
Относно честването на Коледа/Рождество Христово може да бъде споменато, че в 
Българската православна църковна община обикновено не се провеждат културни 
мероприятия след църковната служба30, но българският свещеник понякога посещава 
занятията на малките ученици и им разказва библейската история на Иисус Христос, и 
им раздава картинки за оцветяване с изображения, свързани с темата на празника.31 
Освен това Общината съдейства за провеждането на ежегодния Коледен семинар в 
Българското училище, в който се изработват сурвачки, поздравителни картички и 
коледни украси за дома. Кулминацията на коледните чествания в училището всяка 
година са коледните тържества, където не само се събират представителите на 
различни български организации от няколко поколения в града (учениците, техните 
родители и др.), но и „се показват българските традиции, обичаи32. Има някаква 
драматизация, която е свързана с българския фолклор“.33 На сцена са представяни: 
„Дядовата ръкавичка“, „Чудните камбани“ по българска авторка. После имаше едно 
„Гост“ от сборник с български коледни приказки – как в едно българско бедно 
семейство на Коледа идва Дядо Коледа, но се представя като замръкнал странник; 
децата облечени в носии и т.н… Тази година направихме собствена приказка по 
мотиви на Ян Бибиян. Имахме едно дяволче Фют, което попадна на земята, тук в 
Хамбург. Чудеше се какво е Коледа, чуваше от всички страни, че Коледата идва, и 
тръгна да я търси, и така срещайки деца, които носят подаръци, Фют разбра защо 
подаряваме подаръци, защо украсяваме елхата на Коледа. Свързано беше и с 
песнички.“34 По време на коледното тържество се провежда и благотворителна изложба 
базар, в която освен направените от децата картички и украси35 се продават и 
изработените с помощта на седянка „Здравец“ коледни честитки, играчки от плъстена 
вълна и други ръкоделни коледни изобретения, за което една от участничките споделя: 
„Така хем ние изпитваме някакво удоволствие, хем по тоя начин разпространяваме 
българския фолклор и хем подпомагаме някой.“36 След официалната празнична 
програма следва трапеза с подготвени от родителите традиционни български ястия. 
За Великден/Възкресение Христово освен в Българската православна църковна община 
българите се събират във формални или неформални български пространства, за да се 
поздравят за празника с великденски яйца и купени (от български или немски магазин) 
или домашно приготвени български козунаци. 
Празници от народния календар като Гергьовден, Димитровден, Ивановден, 
Йордановден не са отбелязвани така тържествено, както се среща това в България. 
Дейности, провеждани около тези празници, се откриват само в религиозно-църковна 
среда. Така например, през 2010 г. след празничните служби за големи християнски 
празници в Българската православна църковна община са провеждани занятия с деца, 

                                                        
28 Вж. АИФ І № 487, а.е. 5. 
29 Пак там. 
30 Вж. АИФ І № 487, а.е. 2. 
31 Вж.Найес и др. (2010) и http://bgschule.de/?p=1882, 23.10.2015 г. 
32 Вж. http://bgschule.de/?p=1882, 23.10.2015 г. 
33 АИФ І № 487, а.е. 5. 
34 Пак там. 
35 Вж. http://bgschule.de/?p=702, 8.09.2015 г. 
36 АИФ І № 487, а.е. 1. 
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съобразени с празника и възрастта на децата. Те оцветяват икони, „които отразяват 
съответното събитие – Възнесение Господне, Успение Богородично, кръщаване на 
Иисус Христос в река Йордан“ и им са предавани знания за празника, събирани от 
български книги и български православни интернет страници.37 Другият пример е 
свързан с празника Цветница и по-точно през 2014 г. за танцовата група „Здравец“ е 
направен водосвет, „един вид освещаване на танцовия състав, нещо като наш празник, 
имен ден на групата“.38 Тъй като самата църква, ползвана от българската православна 
църковна община, се намира в гробищен парк, празникът е отбелязан с български 
народни хора в спортна зала, където, както описват членовете на групата, „се 
наслаждавахме и играхме хора до късна вечер. В залата се разнасяше уханието на 
китки здравец, допълващи българската атмосфера, създадена от украсени с битови 
покривки маси. Разбира се не липсваше и трапезата, богата на много български 
специалитети и напитки. Особена радост за всички ни беше активното участие на 
хорото и на малките „Здравчета“.39  
По време на теренните проучвания – на място през юни 2015 г. и онлайн – не е 
получена информация за институционално честване на българските национални 
празници – Деня на Съединението и Деня на независимостта. В българското училище 
тези дати са споменавани на големите ученици, като чрез разпечатвана информация е 
насочвано вниманието им към тези празници, тъй като децата са далеч от България, 
където празничните дни се отразяват по медиите и са „по-осезаеми в общественото 
пространство“ (Матанова 2015а). В някои училищни анкети40 децата пишат, че в 
училището празнуват и Хелоуин, Фашинг/Фастнахт41, Латерне42, но всъщност става 
въпрос за еднократна случка по идея на учителския състав децата да дойдат в 
училището облечени в карнавалните си дрехи, „за да им е интересно и да се радват, да 
внесем малко забавен елемент, понеже така и така си имат дрешките и го правят в 
немското училище. Все пак сме в Германия, не следва да се изолираме и 
дистанцираме… Не става въпрос обаче да отделяме специално време на тези традиции, 
а просто да се възползваме от занимателния елемент в тях и да внесем малко 
настроение“ (Матанова 2015а). 
В такъв контекст, от една страна, почитането на немски празници показва уважение от 
страна на българското училище и другите институции към традициите на местното 
население, както и желанието му за интеграция, т.е. процесите на наблюдение, 
сравнение и съзнателно избиране на по-доброто от приемащото общество чрез 
съпоставка със своите културно-нравствени позиции, извършвани от отделните 
представители на мигрантската общност. От друга страна, училището, църквата и 
консулството се превръщат в центрове за организиране на празници от българския 

                                                        
37 Вж. АИФ І № 487, а.е. 1. 
38 АИФ І № 487, а.е. 3. 
39 Вж. https://web.facebook.com/zdravechamburg/?fref=ts, 26.09.2015 г. 
40 Вж. АИФ I № 501. 
41 Карнавалът Фашинг/ Фастнахт (Fasching/ Fastnacht) се празнува в Германия преди началото 
на Великите постии е свързан с вярата в зимни духове, които трябва да бъдат прогонени, за да 
дойде пролетта. Той започва с Розовия понеделник (Rosenmontag) и завършва с Пепеляната 
сряда (Aschermittwoch), като през тези дни в различните градове жителите се маскират и 
участват в уличните паради. 
42 В Германия (и някои други западноевропейски страни) Латерне или ходенето с латерни е 
есенен детски празник, свързан с деня на празнуването на Св. Мартин (10 ноември в 
католическите региони, 11 ноември – в евангелските общини), когато малки момчета и 
момичета тръгват по улиците на градовете след със запалени, закупени или саморъчно 
направени фенери и пеят песнички, в които се пее за тях, за светлината, за св. Мартин и пр. 
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национален и религиозен календар (вж. и Гергова 2015: 2), чието утвърждаване 
допринася и за емблематизирането на датите в живота на мигрантите и за формирането 
на съответната етнокултурна и национална идентичност на младото поколение (вж. и 
Ганева-Райчева 2004: 63). 
 

Стратегия на предметността 
 
Относно стратегията на предметността, представителите на следващото поколение се 
запознават с българските книги, етнографски предмети, икони и други елементи на 
българското материално наследство не само в семейна среда, но и от учебниците в 
училище и от часовете по извънкласна дейност, които някои от тях наричат „български 
фолклор“.43 Повечето от анкетираните ученици смятат книгата на Иван Вазов „Под 
игото“ за най-значимата българска книга, която са чели.44 Те споделят, че освен вкъщи 
и чрез телевизията и интернет те научават български народни песни, български 
народни приказки и български народни танци в училище.45 Понякога учителите 
поставят като задача за учениците в час по изобразително изкуство да нарисуват карта 
на България според своите представи, да украсяват традиционни дървени предмети 
(лъжици, вилици, моливи, чаши и др.), да оцветяват български символи и пр.46, за да 
опознаят по-добре българското културно наследство. 
Може би стратегията на предметността е най-интензивно приложена в мигрантската 
фолклорна седянка „Здравец“. Както споделят на своята страница във фейсбук47, 
седянката е създадена, за да разпространява българските традиции и ръкоделие, 
публикувайки ръчно изработени от тях продукти, за да бъдат „съживени“ те отново. 
Всичките им изработки са подредени в собствени каталози. Освен че са „архивирали“ 
мотиви на шевици от всички фолклорни региони на България, те прилагат в своите 
срещи-работилници различни видове техники от България като плетене на една кука, 
разучаване на шита дантела (кене), тъкане с мъниста, българска бродерия, плъстене с 
вълна, тъкане на станче, тъкане на колани с бърдо и кори, совалкова (калоферска) 
дантела, правене на сачак (оплити за забрадки) (Матанова 2015б). За част от тях те 
получават инструменти, материали, литература и подробни обяснения от Национално 
сдружение „Работилница Седянка“. Взаимодействието на седянка „Здравец“ с други 
институции протича на основата на разпространителния процес на българското 
културното наследство. Това се наблюдава и в проведените съвместно с д-р Любка 
Любенова (председател Национално сдружение „Работилница Седянка“) работилнички 
около 24 май: „В училището съм ходила със совалките, мартенички правихме и ме 
питат кога ще ходя пак, кога ще правим по-сложни неща. И сега в събота пак беше 
така, нямаше значение 1-ви клас или 11-ти клас, момче или момиче. Просто всички 
бяха в еуфория. Ние правим всичко безплатно. Децата не знаеха какво е гъдулка, 
тамбура. Те пипаха и гледаха с такъв трепет и вечерта всички си тръгваме и си 
казваме: „Ето го най-голямото и най-скъпото заплащане“… Това, което видях от 
работата ми с деца в чужбина… нали днешно време сме свикнали все да се оплакваме, 
че това и онова не се прави и младежите не се интересуват. Как да се интересуват 

                                                        
43 В рамките на изследването чрез съдействието на учителския колектив са получени попълнени 
от 13 ученици училищни анкети на тема „Българско културно наследство“ (вж. АИФ I № 501). 
44 Вж. АИФ I № 501. 
45 Вж. АИФ I № 501. 
46 Вж. ФнАИФ № 2622, а.е. 42. 
47 Вж. https://www.facebook.com/zdravechamburg, 23.10.2015 г. 
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от нещо, за което не знаят, че съществува. Има интерес. Моето мнение е, че 
отговорността е при нас възрастните, ние да им го покажем.“48 
Стратегията на предметността може да се проследи и в неделното училище, което е 
водено в първите години на новосъздадената българска православна църковна община. 
Както споделя ръководителката: „Оцветявали сме икони, които отразяват 
съответното събитие – Възнесение Господне, Успение Богородично, кръщаване на 
Иисус Христос в река Йордан… И за Великден, и за Бъдни вечер сме правили 
работилнички. Правихме картички и боядисвахме яйца и ги продавахме на символичен 
базар в църквата, а парите отиваха за деца в нужда в България.“49 
 

Стратегията на публичността 
 
Стратегията на публичността е ясно видима във вече споменатото честване на 
националния празник 24 май, в който се откроява междуинституционалното общуване, 
но и представянето на българската култура и културно наследство пред немска 
публика, придружаваща българските посетители. 
Сред българската общност най-представителните изяви, ориентирани не само към 
българската общност, но и към германците, са организираните изложби, литературно-
музикални вечери и дни с българско кино. В различни галерийни пространства в града 
са излагани творби (картини, рисунки50, фотографии, скулптури и други художествени 
произведения), изнасяни са доклади от студенти и учени, представяни са български 
театрални постановки (като напр. „Сирано дьо Бержерак“ по Едмон Ростан на Ст. 
Москов през 2003 г., „Тартюф“ по Молиер на Д. Гочев през 2006 г., хумористични 
моноспектакли на Г. Мамалев и др.)51. 
В Хамбург се провеждат дни на българско кино. През 2009 г. в кино Абатон цял месец 
са прожектирани български филми, а в следващите години това са български 
киновечери с прожекции на филмите „Източни пиеси“ (през 2010 г.), „Мисия Лондон“ 
(2011 г.), „Розобер в Казанлък“ (2011 г.), „Последната линейка на София“ (2013 г.), 
„Чужденецът“ (2013 г.), „Дякон Левски“ (2015 г.)52.  
Голям принос за представянето на българския фолклор и култура в Хамбург има 
провежданият по инициатива на Клуба на българските жени и българските семейства в 
Хамбург от 2007 г. „Събор на художествената самодейност по песни и танци на 
българите в Хамбург“. Участващите в него фолклорни формации идват не само от 
Хамбург, но и от градове в Средна Западна Германия (Дюселдорф, Дармщадт, Кьолн, 
Триер) и представят своите танцови и певчески умения в отделите „Танци“ и „Песни“. 
В отдел „Носии и везмо“ се оценяват събрани носии и накити от различни фолклорни 
области на България. Общо взето, на всички желаещи да участват на професионална и 
самодейна основа е предоставян микрофонът за изява в състезателната или свободната 

                                                        
48 АИФ І № 487, а.е. 1. 
49 АИФ І № 487, а.е. 1. 
50 През 2007 г. са изложени рисунки на български деца в чужбина, участвали в конкурса на 
Държавната агенция за българите в чужбина „България в моите мечти“ (вж. http://www.deutsch-
bulgarische-gesellschaft-hamburg.de/veranstaltungen). 
51 Вж. http://www.deutsch-bulgarische-gesellschaft-hamburg.de/veranstaltungen, 14.08.2015 г. 
52 Българската вечер с прожекция на филма „Дякон Левски“ в хамбургското кино „Лихтмес“ 
включва представяне на оригиналния костюм, произведен и ползван във филма и български 
вкусни ястия от българското кафе „Тракия“  
(вж. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448072655352753.1073741849.200873726739315&type
=3, 3.10.2015 г. 
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програма на събитието (Юкер 2011). През 2011 г. част от текстовете, представящи 
фолклорните региони и подрегиони на България, са и на немски език. В резултат на 
това удовлетворени и изпълнени с настроение са не само присъстващите българи, но и 
преминаващите или дошли специално за случая немци, които успяват да се докоснат до 
българския фолклор и българския дух. Това отговаря и на възгледа на генералния 
консул Г. Винанд-Имайер, че „българският фолклор е много различен от този на 
другите народи и земи. Той зарежда с необикновена радост тези, които го 
изпълняват, и тези, които наблюдават изпълнението...” (Винанд-Имаейр в Юкер 
2011). Благодарение на мястото за провеждане в Централния парк на града, в него се 
включват и разхождащи се в почивния ден българи, привлечени от веещото се голямо 
българско знаме, изпълняваната българска музика или ухаещите познати български 
вкусотии53. 
Фолклорната група „Здравец“ също допринася за разпространяването на българските 
танци, участвайки в локалните празненства на някои квартали в Хамбург, поканена от 
местното население, за да се включи в празничната програма с български хора наред с 
други мигранти или немци, представители на културни и фолклорни формации. През 
2009 г. танцуват и на празник на гръцката общност, през 2014 г. на бала на капитаните 
от цял свят, където темата е била „България“54, а през октомври 2015 г. са поканени да 
танцуват на десетгодишния юбилей на хамбургския клуб за танци „Тангоматрикс“55. 
Българската православна църковна общност също има своя принос чрез участието си в 
организираната ежегодно „Нощ на църквите“. През септември 2015 г. тя организира 
провеждането на вечерна служба и открит разговор в екуменическия център в града.56 
Общо взето, чрез своите публични изяви, българите от българските институции успяват 
да „споделят“ и приобщят към своето наследство своите съграждани“ (Елчинова 2010), 
но и представители на други етнични общности, или погледнато от друга перспектива, 
показвайки го, те не само пренасят частици от миналото в настоящето, но постигат и 
консолидиране на общността, „придаване на форма и обозримост на общностната 
принадлежност, поддържане на емоционално ниво на свързаност ѝ“ (пак там). 
Макар и интернет пространството да предоставя условия за (виртуална) консолидация 
и разпространяване на българското културно наследство в контекста и на трите 
гореспоменати стратегии, тук то ще бъде взето под внимание дотолкова, доколкото 
почти всички изброени български мигрантски институции имат свои уеб и фейсбук 
страници, на които публикуват информация (на немски и на български език) за бъдещи 
и минали техни или други български и българо-немски културни и фолклорни събития. 
От фейсбук страниците на българите в Хамбург, а не на българските институции в 
Хамбург, най-активни са „Хамбург”57, „Bulgari v Hamburg”58, „Българи в Хамбург“59, 
„Bulgarien in Hamburg (und Umgebung)“60, най-рядко актуализирана е „Български 
студенти в Хамбург61. Първата група споделя най-много публикации от сайтовете на 
други български институции, новини или други материали за България, предоставяйки 
по този начин пространство за онлайн консолидация на членовете на групата. От най-
                                                        
53 През 2011 г. кафе „Тракия“ почерпва Събора със саморъчно направени банички и сладкиши 
(вж. Юкер 2011). 
54 АИФ І № 487, а.е. 3. 
55 Вж. https://www.facebook.com/zdravechamburg, 23.10.2015 г. 
56 http://www.bulgarische-kirche.de/, 23.10.2015 г. 
57 https://web.facebook.com/groups/hambulg/?fref=ts, 23.10.2015 г. 
58 https://web.facebook.com/groups/949128638493367/, 23.10.2015 г. 
59 https://web.facebook.com/groups/178534212322143/?ref=ts&fref=ts, 23.10.2015 г. 
60 https://web.facebook.com/groups/262234121701/?fref=ts, 23.10.2015 г. 
61 https://web.facebook.com/groups/949128638493367/, 23.10.2015 г. 
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голямо значение за разпространението на българското културно наследство са фейсбук 
страниците на фолклорните групи и на работилницата за ръкоделие седянка „Здравец“. 
Фейсбук страниците на танцовите групи „Здравец“ и „РитмиККа“ споделят най-вече 
снимки от мероприятия с тяхно участие, както и видеоклипове с изпълнения на 
български хора от различни българи и региони в България. В сравнение с тях седянка 
„Здравец“ включва също така и постинги за етнографски сбирки в България и събития, 
свързани със съхраняването на българското фолклорно наследство, както и 
фотоматериали от работния процес и на самите изработени от тях дантели, шевици, и 
други български бродерии и ръкоделия.62 Сред институтските уеб-страници тези на 
българското училище и на българската православна църковна община са най-редовно 
обновявани. 
 

Заключение 
 
Различните хипостази на българското културно наследство биват употребявани от 
представителите на българските мигрантски институции в Хамбург в различни 
контексти в немска среда. В училището това става чрез заложените теми в учебните 
планове, но и чрез извънкласните дейности. В църковната община, консулството, 
фолклорните и културните дружества културното наследство е представяно най-вече 
чрез стратегията на календара и стратегията на публичността. Стратегията на 
предметността се проявява също във всички български мигрантски институции, но най-
силно изразена е в дейностите и артефактите на работилницата за ръкоделие седянка 
„Здравец“. Чрез своите ежеседмични и празнични събития всички български 
мигрантски институции успешно консолидират част от българската общност в 
Хамбург, а чрез своите интернет страници биват приобщавани постепенно и други 
(стари и новодошли) български мигранти, които споделят същите потребности и 
интереси. Същевременно се наблюдава не само съхраняване, но и предаване и 
възпитаване на следващото поколение в езика, културата, религията, фолклора и 
празничния календар на по-възрастната генерация, с което успешно се подхранва и 
българската им етнична и национална идентичност. Погледнато от друга перспектива, 
мигрантските институции могат да бъдат определени като пространства, в които 
благодарение на ангажираността и родолюбието на участващите актьори българската 
мигрантска общност бива консолидирана, организирана и възпроизвеждана (Елчинова 
2010), а българското културно наследство конструирано, инструментализирано и преди 
всичко съхранявано в миграционен контекст. 
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THE USE OF BULGARIAN CULTURAL HERITAGE BY BULGARIAN MIGRANT 
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Abstract 

 
For the study of the Bulgarian community in Hamburg I use the defined by L. Gergova and 
M. Borisova (2015) strategies for construction, transmission and popularization of cultural 
heritage and their contribution for the maintenance of the national and the ethnocultural 
identities of the Bulgarian migrants. These are the strategy of the feast calendar, which 
includes the celebrated holidays in institutions of the Bulgarian migrant community; the 
strategy of the objects to which belong different artifacts as books, traditional costumes, 
ethnographic objects, icons and other things of the Bulgarian material heritage; and the 
strategy of the publicity, which is important for the communication between the studied 
institutions as well as for the communication with the host society. Together they show the 
contribution of the instrumentalized cultural heritage for the consolidation of the Bulgarian 
community in Hamburg as it is used by the local Bulgarian consulate, the Bulgarian school, 
the Bulgarian Orthodox Christian community, Bulgarian folklore dance and handicraft groups 
and other Bulgarian migrant institutions.  
 


