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Изследователите са склонни към класифициране на наблюдаваните явления – този 
уклон е както част от научните им цели, така и работен инструмент, с който невинаги 
са готови да се разделят. Започвайки работата си по настоящото изследване, имахме 
относително стройна подредба на формите на консолидация на мигрантските 
общности. Без да целим изчерпателност, ще споменем, че предвиждахме ясното 
разделение между създадените „отгоре“ и „отдолу“ институции, между формалните и 
неформални организации с образователна, религиозна, социална или друга цел… Както 
обикновено, оказва се, че емпирията е по-богата от всяка теория, че опитът, 
предшестващ и следващ теоретичното осмисляне, е способен непрестанно да обогатява 
и раздвижва гледните точки и аналитичните траектории. 
 

Предварителни коментари 
 
През 2015 г., участвайки в различни екипи, проведохме редица теренни проучвания в 
САЩ и страни от Западна Европа1 (Италия, Швеция, Дания, Великобритания и 
Ирландия). Град Вашингтон беше една от спирките ни, която като очакване не 
предлагаше нещо специално – това не е Чикаго, Малката България, или Лондон, където 
живеят огромни компактни маси мигранти, нито пък е традиционна дестинация за 
българите, избиращи да живеят в чужбина. Столицата на Съединените щати е 
притегателно място за различен тип професионалисти, свързани с работещите там 
посолство на България и световни институции (като Световната банка), университети и 
пр., както и мигранти, които са намерили там свой втори дом по стечение на 
обстоятелствата.2 
Предварителното ни проучване в интернет3 показа, че във Вашингтон функционират 
или съществуват няколко създадени от мигрантите там организации: две училища 
(Български образователен и културен център „Климент Охридски“ и Българско 
училище „Христо Ботев“), три църкви (Българска православна църква „Св. Иван 
Рилски“, Българска православна църква „Св. св. Кирил и Методий“ и Българска 
православна църква „Св. Георги“), две общностни организации (Център на българската 
общност във Вашингтон и Българско-американско общество, Вашингтон) и четири 
неформални кръга, които се занимават с музикално наследство (Българският фолклорен 
танцов ансамбъл „Жарава“, Женският ансамбъл „Славея“, Битовият ансамбъл „Люти 
чушки“ и Българското музикално общество). При по-нататъшната ни комуникация с 
представители на част от тези организации се оказа, че много от тях практически не 
работят, а действително активните са двете училища, донякъде две от църковните 
                                                        
1 Тези теренни проучвания, както и настоящият текст, са осъществени по проект „Културно 
наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските 
общности в чужбина“, финансиран от ФНИ към МОН и реализиран в ИЕФЕМ-БАН. 
2 Българската държава и нейните институции в и извън територията ѝ не разполагат с точни 
данни за броя на българите, живеещи в която и да е страна или град по света. На някои места 
самата общност има неофициални данни за своя размер, но във Вашингтон никой не ни даде 
такава информация. 
3 В базата данни на Държавната агенция на българите в чужбина, чрез свободно търсене в 
Google и проследяване на взаимните връзки между уебсайтовете на мигрантските организации. 
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общини (които не разполагат със собствени храмове и службите са веднъж на две 
седмици), Центърът на българската общност във Вашингтон, ансамбълът „Люти 
чушки“, съставен от наши мигранти и американци, любители на българския фолклор, и 
донякъде ансамбъл „Жарава“, чийто ръководител преподава в едното от българските 
училища. Освен това, при теренната работа установихме, че институционализираният 
общностен живот се поддържа от няколко личности, които с индивидуалните си 
усилия, творческа енергия и постоянство успяват да спазват празничния и културен 
календар, образованието на децата на българските мигранти, артистичните изяви на 
общността и популяризирането на културното наследство, осмисляно като българско. 
Тези личности са и възлите в социалната мрежа на българската общност в САЩ и 
особено на Североизточното крайбрежие4. 
Независимо от личностния момент в консолидационната история и настояще на 
българските мигранти в гр. Вашингтон, не можем да не съзрем обединителния център 
във всички реализирани институционални и неформални проекти – културното 
наследство, мислено като българско: музика, език, фолклор, религия. В нашето 
изследване и в настоящия текст ни интересува точно това ядро – безкрайно неуловимо 
като граници и обхват, но сякаш безусловно разпознаваемо и достъпно в много от 
своите проявления – и неговият потенциал да обединява, легитимира, представлява 
публично мигрантските общности. 
 

Теоретични подстъпи 
 
Традиционно миграционните изследователи разглеждат културното наследство в тясна 
връзка с общностната идентичност – гледна точка, много характерна и за българската 
научна традиция5. Друга, навярно по-продуктивна призма е тази, която разглежда 
културното наследство като културен капитал6. Този изследователски ъгъл се налага и 
заради 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. 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). Така че културното наследство, 
особено във връзката му с процесите на мобилизация и консолидация на мигрантски 
групи, би могло и се разглежда в качеството му на културен капитал както в социален, 
така и в икономически смисъл. 
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, 

                                                        
4 Илюстрациите към статията са публикувани като приложение след нея. Бел. ред. 
5 В тази традиция попадат огромната част 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). 
6 Разглеждаме 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). 
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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). Боравейки или бидейки носители на културни наследства общностите изграждат 
т.нар. зони на комфорт (Nettleford 2004), където намират разбиране, съпричастност, 
позната обстановка, среда, но и където протича междукултурен трансфер (Swinbank 
2007: 119). 
От друга страна, промотирането, опазването и консервирането на културното 
наследство са цел на широк диапазон от институции – те са предимно непазарно 
ориентирани и финансирани с 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) и са основен фактор в процеса на интеграция 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.). 
Не на последно място, трябва да се отбележи ролята на институциите, организирани от 
изпращащата страна, т.е. 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 2015).  
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 тези страни политиката към мигрантите често се основава на схващането, че non-
profit секторът може да замества държавата в работата с имигрантите (което води до 
т.нар. имигрантски федерализъм, т.е. държава в държавата – вж. Joassart-Marcelli 2013). 
Оказва се, че три са страните 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). Ние бихме добавили и – 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). 
 

Методологически бележки 
 
Целият екип работи по единна предварително осмислена методология за набиране на 
емпиричен материал, основаваща се на изработен въпросник за полуструктурирано 
интервю, който е насочен към представители с водещи позиции в мигрантските 
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формални и неформални обединения на българските общности в чужбина. 
Предварителното ни проучване и селектиране на такива обединения е основно в 
интернет източници и бази данни, като разговорите със събеседниците ни в повечето 
случаи се уговарят предварително по имейл или телефон. Не може да се каже, че във 
всички случаи разговорите са били в най-подходящата среда, което оказва своето 
влияние върху документирането им, но като цяло можем да твърдим, че проучването 
ни се радваше на особен интерес и отзивчивост от страна на респондентите7. Водеща 
цел в изследванията ни беше и да осъществим участващо наблюдение на различни 
важни моменти от календара на общността – в случая 24 май. 
В настоящия текст ще се опитаме да анализираме институционализирания общностен 
живот на българите, живеещи във Вашингтон, през подходите, които представихме по-
горе, а именно осмисляне на културното наследство като културен (социален или 
икономически) капитал и инструментализирането му в процеса на консолидиране на 
мигрантската общност при взаимодействието на разнообразни актьори и политики. 
Отдаваме предпочитанията си на диахронния анализ, тъй като той позволява по-
сериозно задълбочаване в динамичността на изследваните явления, а и е основа на по-
сериозна изследователска обективност. Тъй като се интересуваме основно от новата 
емиграция, в нашето изследване залагаме на работа с първо поколение емигранти и 
тяхното скорошно или дори настоящо 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).  
 

24 май във Вашингтон 
 
Обръщаме особено внимание на този празник не само защото имахме възможност да го 
наблюдаваме и документираме подробно (2015 г.), но и защото неговото по-
задълбочено анализиране би дало някои насоки в общата интерпретация на 
феномените, които ни интересуват. В друг случай бихме си дали сметка, че това 
изобщо е празник, който предоставя неизчерпаем ресурс за анализ на разнообразни 
обществени и културни явления8, но централното му място в нашето изследване и в 
настоящото изложение се дължи на средищната му позиция в календара на българските 
организации във Вашингтон въобще. 
По повод 24 май във Вашингтон едно след друго се проведоха две събития, едното от 
които за пръв път: беше проведена традиционната Вечер на българските таланти, 
посветена на 24 май, организирана от Центъра на българската общност – Вашингтон 
(ЦБО) и състояла се в Американския университет на 23.05.2015 г., и първото 
празненство на училище „Христо Ботев“ – Вашингтон по случай 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост, устроено на самата дата. 
Първото събитие, макар и инициатива на ЦБО, традиционно дава поле за изява на 
учениците и извънучебните дейности на Българския образователен и културен център 
„Климент Охридски“ (БОКЦ) – по-старото и по-голямо българско училище в града. В 
концерта се включи и групата „Люти чушки“, което изчерпа светския културен 
потенциал на мигрантските организации във Вашингтон. Представителите на двете 
функциониращи църковни общини не участваха по никакъв начин в двете събития. 
                                                        
7 По време на теренното си проучване във Вашингтон имахме възможност да разговаряме по-
обстойно с Бойка Попова и Бойко Антонов, ръководители на БУ „Христо Ботев“, Асен Асенов, 
ръководител на няколко организации, сред които Българския общностен център, Юлияна 
Попова, директор на БКОЦ „Климент Охридски“ и др. 
8 Вж. Анастасова и др. 2015. 
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Специален гост беше фолклорната певицата и ръководител на три фолклорни 
формации в САЩ9 Татяна Сърбинска.  
Тъй като традиционно ЦБО е в тясно сътрудничество с БОКЦ, на организираната от 
нея вечер представители на БУ „Христо Ботев“ бяха поканени само като публика – 
обстоятелство, наложено до голяма степен и от съществуващото напрежение между 
ръководствата на двете училища, в което председателят на ЦБО проф. Асен Асенов се 
опитва да балансира. Според респондентите ни и най-вече според самия проф. Асенов, 
двуединството на ЦБО и БОКЦ е заложено още при създаването им – идеята е била 
ЦБО да е обединяващо звено между различни по своята функция и направление 
организации – училище, църква, организация за икономическа и социална помощ. ЦБО 
е трябвало да бъде не просто културна организация, а шапка за разнопосочни 
консолидации и активности като в своята тоталност не е допускала наличието на две 
училища, нито пък на две или три църкви. В тази непланирана ситуация, проф. Асенов 
– като личност и като институция – се опитва да удържа единството на разпокъсващата 
се общност чрез редица събития, централно място сред които заема честването на 24 
май.  
Дълготрайните взаимодействия между ЦБО и БОКЦ водят обикновено и до 
сътрудничество при подготвянето на различни събития и често налагат липсата на 
отделни календари при двете организации, докато БУ „Христо Ботев“ се развива 
самостоятелно и има възможност да прокарва свои културни политики по отношение 
на съдържание и организацията на събитийността. Не е изненадващо, че това училище 
следва вече утвърдените в българската учебна система традиции за честване на някои 
празници, сред които кулминационен е 24 май. Впрочем този ден е важен за много от 
училищата ни в чужбина, тъй като тогава на практика приключва учебната година за 
много, ако не и за всички класове – особено като се има предвид, че в задграничните 
учебни заведения по стечение на обстоятелствата преимуществено се оказва началното 
образование. 
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост във Вашингтон е 
не просто еманация на консолидационния модел, но е и съсредоточие на културни 
вибрации и инициативи, което от методологическа гледна точка ни дава възможност за 
извличане и анализ на елементите на културното наследство, конструирано от местните 
мигрантски мениджъри като българско, донесено от тях, заслужаващо си да се предаде 
на следващите поколения, изграждащо българската общност и съдържащо послание, 
достойно за представяне на тази общност пред приемното общество. 
Накратко ще опишем и как преминаха двете тържества. Първото – това, организирано 
от ЦБО в Американския университет – беше замислено като общообщностно честване 
на празника с участието на голяма част от местните културни дейци и изяви на деца от 
БОКЦ. Вечерта започна с приветствие на посланика на Р България в САЩ н. пр. Елена 
Поптодорова. Културната програма започна с представянето на стихотворението „Аз 
съм българче“ от двама от по-малките ученици. В памет на българската писателка Лада 
Галина, която е била и дългогодишен преподавател в БОКЦ, учениците от VIII и IX 
клас изнесоха рецитал по „Приказка за цветето и каменната ваза“. Най-малките – 
групата от детската градина към БОКЦ, се изявиха със сценка „Жаба-жабурана“, 
последвани от специално създадения за случая от преподавател и ученици от БОКЦ 
мюзикъл „За буквите“. Седми клас взе участие с подготвения филм адаптация на 
разказа на Йордан Йовков „По жицата“. С музикалните рецитали на пиано и флейта в 
изпълнение на млади музиканти и с представянето на детския танцов ансамбъл 
„Здравец“ към БКОЦ приключи първата част на тържеството. Програмата продължи с 

                                                        
9 „Орфея“ (Вашингтон), „Диви жени“ (Бостън) и „Зорница“ (Бостън). 
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индивидуалните и дуетни изпълнения на български фолклорни и стари градски песни 
от Татяна Сърбинска, която бе удостоена и с годишната награда на ЦБО, и на Кольо 
Колев. Специална част от тържеството бе връчването на българското и американското 
знаме, което е било закачено на Капитолия, от ЦБО, в лицето на д-р Асен Асенов, на 
БОКЦ, в лицето на Георгина Годор, председател на Борда на настоятелите. „Вечерта на 
българските таланти“ приключи с музикалното изпълнение на фолклорната формация 
„Люти чушки“ и хора на фона на музиката им. 
24 май в БУ „Христо Ботев“ протече в залата на училището пред сравнително тясна 
публика – най-вече от преподаватели, организатори и родители. Залата беше 
подобаващо украсена и аранжирана за празника и предстоящата програма с цветя, 
декоративни елементи, пано с глаголическата азбука и икона на св.св. Кирил и 
Методий. Тържеството се откри с приветствено слово на директора Бойка Попова и 
продължи с драматизация на защитното слово на св.св. Кирил и Методий пред 
латинското духовенство, представена от петокласниците, които по време на 
последвалото слово за делото на двамата братя, произнесено от Бойка Попова, 
раздадоха и листове с буквите на по-малките си съученици. В програмата бяха 
включени още музикални изпълнения на песните „Детство мое“ и „Де е България“ и 
драматизация по приказката на Ран Босилек „Чудна свирка“. Бихме могли да кажем, че 
при това честване осъществихме включено наблюдение, тъй като и ние бяхме 
включени в празничната програма – Л. Гергова изнесе презентация на тема 
„Пролетните празници в традиционния календар на българите“, която присъстващите 
проследиха с голям интерес.  
И двете тържества стартираха по един и същ начин – с изпяването на химна на 
празника „Върви, народе възродени!“ от участниците, организаторите и публиката като 
основен елемент и идентификационен маркер на празника. Но докато първото беше 
замислено като общообщностно честване на празника с участието на голяма част от 
местните културни дейци и изяви на деца от БОКЦ, то второто бе по-скоро 
организирано именно като училищно празненство на 24 май, съсредоточено върху 
повода като национален празник и изявата на учениците. Освен това, докато при 
тържеството в БОКЦ българският фолклор беше важен елемент от празничната 
програма (танци, музика, костюми) и като цяло тя беше по-разнородна откъм 
съдържание (класическа музика, рецитали, фолклорна музика и танци, филми и пр.), то 
при БУ „Христо Ботев“ акцентът бе по-скоро върху българската просвета. 
Участващото наблюдение като публика на тържеството, организирано от ЦБО и от БУ 
„Христо Ботев“, ни даде възможност да се включим пълнокръвно и в неформалната 
страна на събитията, която често дава липсващите звена в анализа. Впрочем опитът ни 
показва, че неформалната половина от подобни събития при сънародниците ни, 
живеещи в чужбина, е от изключително значение за комуникацията и организирането 
на общността и за осъществяването на социалните мрежи. Тези неформални събирания 
сами по себе си са интересни за изследване особено от гледна точка на кулинарията, 
защото те непременно включват мислени като български ястия, приготвени от 
членовете на общността (обикновено това са солени и сладки баници, сарми и пълнени 
чушки, шопска, млечна и руска салата, лютеница и кьопоолу, пити и погачи, купени 
вина и ракии и пр.). Тези срещи са много важна част от мрежата събития, 
конструиращи кулинарното наследство на българските мигранти не само в САЩ, но и в 
Европа. 
Нашето включване в тези срещи ни даде възможност за пореден път да отчетем 
личностния момент в организацията на общностния живот на българите зад граница – 
не само наличието на малко на брой лидери, които са водещи във вземането на решения 
и осъществяването им, но и субективните приятелски или вражески, роднински, 
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интимни, пространствени връзки между хората, които създават плътността на 
общността, стояща зад официалния слой от публични институционални репрезентации. 
 

Културно наследство „под ръка“ 
 
Въпреки че мигрантските институции не бива да се възприемат като средища на 
„културна лоялност“ (Rolle 1980), основавайки се на примера Вашингтон, е трудно в 
анализа си да надхвърлим поставените им от самите тях задачи да опазват, предават и 
популяризират българското културно наследство. Ние можем да добавим, че те го и 
конструират, и тази добавка не се дължи просто на опит за вмъкване на настоящия 
текст в дискурса на дебата за обективността и динамичността на културното 
наследство, а на изследователското ни заключение, че в условията на липса на 
национална държава, стояща зад институциите, свързани с наследството, 
самоорганизиралите се се основават на наличните ресурси и разгръщат дейността си 
(конструират наследството) във възможните рамки. Докато в Ню Йорк един млад 
диригент прави опити да включи в общата тъкан на наследството произведенията на 
няколко български композитори, в Чикаго правят музей и фолклорно надиграване, а 
във Филаделфия – събор, във Вашингтон мозайката от активности с фокус върху 
културното наследство е концентрирана върху извънучебните дейности на училищата.  
Въпреки голямата разлика в годините на своето съществуване – БОКЦ е създаден през 
2002 г., а по време на нашето проучване протичаше първата учебна година на училище 
„Христо Ботев“ – културният календар и извънкласните дейности и на двете много се 
доближават, като те са свързани най-вече с националните и традиционни празници, 
сред които най-изявени са Коледните тържества, мартенските – съсредоточени около 1, 
3 и 8 март, и разбира се – 24 май. Всички тези чествания са наситени с инициативи, 
свързани с българското културно наследство – език, фолклор, история. Поради 
мултирелигиозната среда на учениците (много често те са от смесени бракове или 
семействата им изповядват друга религия) православието не намира винаги място сред 
тези елементи. Макар и религиозен празник, например, Рождество Христово се 
обвързва изключително само с фолклорната страна на празника – трапеза, включваща 
традиционни български ястия, както и коледари и коледни песни, включени в 
празничните концерти. Една от най-важните съставни части на коледно-новогодишните 
чествания е изработката на сурвачки от децата, като в БОКЦ се организира и конкурс за 
най-добро изпълнение. Обикновено за направата на сурвачките не се използва дрян, 
поради трудното му намиране в района, но се включват всички други традиционни 
материали като вълнени конци, пуканки, орехи, кравайчета и пр. 
Подобен конкурс, но за най-хубава мартеница, БОКЦ организира и за 1 март, който е 
част от мартенските чествания. Те са придружени от общо тържество, чието 
съдържание е обвързано както с фолклорното наследство в лицето на мартеницата, така 
и с националните ценности и идентичност, изявени около националния празник 3 март, 
и със семейната ангажираност около 8 март (празникът се чества от българската 
общност в САЩ по-скоро по български маниер като ден на майката, отколкото като 
официалния Международен ден на жената). Докато в БОКЦ трите празника са съчетани 
в едно общо тържество, то първото им честване от училище „Христо Ботев“ е отделно. 
За 1 март в българската църква „Иван Рилски“ е организирана продажба на 
предварително изработени от учениците и учителите мартеници, съчетана с официално 
представяне на училището. За 3 март е организирано посещение в Българското 
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посолство във Вашингтон, а за 8 март – голямо тържество в залата на училището, на 
което са застъпени теми и от предходните два празника10.  
Великден не е сред силно застъпените празници в извънучебните дейности поради 
религиозния си характер. Въпреки това в училище „Христо Ботев“ включват 
боядисаното яйце за празника като елемент от изработена от децата кошница „Икебана 
на приятелството“ с цел да засилят толерантността и разбирателството между децата, 
независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност.  
Няма да се спираме отново на честването на 24 май, но пак ще споменем, че той се 
откроява като кулминационен в празничния календар и на двете училища. Важно е 
също да се отбележи, че централна роля в програмата на всички тези чествания заема 
българското културно наследство, чиято роля и значимост е класифицирана обаче от 
самите организатори. Особено силно застъпен е българският фолклор като основен 
източник на конструиране и изразяване на националната идентичност и 
принадлежност. Неслучайно всички тържества се отличават със засилено присъствие на 
българската народна музика, танци и костюми в празничния репертоар, докато 
българският език и история се обвързват почти само с отбелязването на 24 май и 3 
март. Всички останали празници – било то национални, традиционни или религиозни, 
като 22 септември, Димитровден и Гергьовден, 19 февруари и пр., рядко намират място 
в училищния календар, но пък са включени в редовния учебен материал.  
Няколко са извънкласните дейности на двете училища. През 2015 г. в БОКЦ те се 
ограничаваха само до народни танци11, ателиета за оригами и компютърни технологии, 
но с намерение да се увеличат, тъй като ръководството смяташе центърът да разшири 
дейността си и всъщност да се обособят две ръководства – едно, което да отговаря за 
учебната дейност, и друго – за културната и извънкласната. През следващата учебна 
година (2015–2016) тази структура е приета и са създадени няколко програми за 
изкуства: „Основи на художествените изкуства – рисуване, композиция и живопис“, 
театрална школа „Традиция“ и фолклорна танцова програма „Българско танцово 
наследство“, която включва детска танцова школа „Основи на българските фолклорни 
танци“ за деца до 17-годишна възраст и школа „Български фолклорни хора“ за 
възрастни.  
Народните танци и пеенето са основните извънкласни дейности на училище „Христо 
Ботев“. Именно техните ръководители и обучаващи се се оказват и основните 
организатори и участници в тържествата за различните празници. На практика всички 
ученици са ангажирани с някоя от тях. Освен това училището организира и конкурси за 
рисунка и есе на тема, свързана с България – „На гости в България“ и „С България в 
сърцето“ – последният насочен към всички деца с български произход, живеещи в 
района на Вашингтон, които са „запознати с българската култура, история и 
география“12. Този конкурс не само има сериозна парична награда, но и привлича като 
членове на журито изтъкнати представители на българската общност. Ръководителите 
на училището организират и зелени училища, канейки децата и родителите им в 
къщите си и осъществявайки редица забавно-образователни инициативи, свързани с 
игри, спорт, храна и музика. 
 

 
                                                        
10 В училището за 8 март се организира (2015 г.) и „ателие“ за грим, прическа и маникюр на 
майките, изработени от децата. Вж. повече http://www.botevacademy.org/bg_BG/2218/present-for-
mom (последно посетен на 15.01.2016 г.).  
11 Ръководени от Деси Джорданов от танцовия състав „Жарава“. 
12 Вж. http://www.botevacademy.org/bg_BG/2475/with-bulgaria-in-our-hearts (последно посетен на 
15.01.2016 г.). 
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Посолството и паметникът 
 
Връщайки се на идеите на Люкасен и Пенинкс (Lucassen, Penninx 2009) за 
взаимодействието на три страни (властите в изпращащата страна, структурите в 
приемната страна и самите мигранти) като основа за консолидационните процеси в 
дадена мигрантска общност, вниманието ни регистрира и иначе не чак толкова 
отчетливото присъствие на националната държава – българската. Това са посолството – 
като институция, и изграденият пред неговата сграда паметник на Васил Левски – като 
легитимиращ маркер и фон на националистическа събитийност. 
Според респондентите ни13, посолството организира чествания на някои празници, сред 
които централно място заема 3 март – национален празник на Р България. На този ден 
като част от официалната програма ученици от двете училища се включват със свои 
изпълнения пред сградата на посолството, до паметника на Васил Левски. В останалите 
свои инициативи посолството рядко комуникира с общностните организации. Този 
малък пример и наличието на паметник на национален герой в публичното 
пространство на Вашингтон, но все пак на територията на държавното ни 
представителство, в интерпретативен план ни препращат към идеите на Смит за 
високата степен на перформативност на наследството (Smith 2006). В друг свой анализ, 
посветен по-специално на паметниците на национални герои в чуждестранни столици, 
настояваме за отчитане на взаимовръзката между местата на памет и перформативния 
потенциал на наследството особено в контекста на общностна изява в приемна страна. 
Тази взаимовръзка в нашите наблюдения постепенно се очертава като държавна 
политика на националната държава, в случая България. 
 

Вместо заключение 
 
Неведнъж в това изложение имахме възможност да обърнем внимание на лидерите на 
българската общност във Вашингтон – тези, които понастоящем менажират културните 
активности и изяви; тези, които конструират културното ни наследство зад граница и 
очертават траекториите за предаването му на следващото поколение. Това са хората, с 
които ние разговаряхме, които отвориха домовете и сърцата си за нас – за което им 
благодарим. 
Какво всъщност означава да си лидер в мигрантска общност, която няма единна 
политическа цел, не е в устремено еднопосочно движение, а се променя като жив 
организъм в различни посоки? Изхождайки от изследователската ни призма, на първо 
място лидерите в тези общности са тези, които са начело на консолидационните 
реализации – формални и неформални институции, организации, групи, кръгове и пр. В 
този смисъл, лидерите са и културни мениджъри, често бизнесмени, свързани с 
културни индустрии или етнически бизнес. Принципно в научната традиция училището 
не се числи към етническия бизнес, където попадат ресторанти, магазини за хранителни 
стоки, различни услуги, свързани с етнокултурни специфики, музикална и 
увеселителна индустрия и пр. Това се дължи на граничното положение на 
малцинствените училища, особено в САЩ, където те не са регистрирани като частни 
учебни заведения, а като организации с нестопанска цел и финансирането им е на 
принципа на благотворителността и държавните дотации, а не на икономическата 
активност. Същевременно, нашият опит показва, че във всекидневния дискурс често се 
                                                        
13 Никой от посолството не се отзова на нашето желание за среща – за разлика от много други 
държавни представителства на страната ни в чужбина, които проявиха интерес към 
изследователската ни работа и резултатите ни и ни отделиха време, в което споделиха ценна 
информация и наблюдения. 
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случва една или друга образователна инициатива да се разчита като частен бизнес 
проект14. Нашето обяснение е, че ръководителите на подобни инициативи натрупват 
сериозен социален капитал – в среда, в която подобни личности се познават буквално 
от всеки, чувстващ се свързан с културното наследство и с местната мигрантска 
общност. По-горе свързахме социалния с икономически капитал, който може да донесе 
употребата на културното наследство и очевидно тази връзка емпирично съществува в 
представите на хората. 
Производството на лидери в миграция е двупосочен процес – понякога, като в случая с 
активностите на Асен Асенов, става въпрос за личност, която е винаги в центъра на 
събитията, тя е центърът на мигрантската мрежа и е съществен възел във 
вътрешнообщностните взаимодействия; докато в случая с организация като БОКЦ 
„Климент Охридски“ – достатъчно голяма, стара и консервативна, лидерството е 
въпрос на назначение, на взаимни договорености и субективно изтъкване на отделната 
личност в рамките на ръководната група. Може би по-комплексен и междинен е 
случаят с Бойка Попова и Бойко Антонов, чието лидерство е канализирано в 
училищната учебна и тясно свързаната с нея извънучебна дейност. 
Струва ни се, че въпросът за лидерството и социалния капитал, който докосването до 
културното наследство предоставя, тепърва се нуждае от проучване и анализ. 
Изследването на този проблем има своите методологически ограничения, но 
интерпретирането му би добавило още един щрих към разбирането на процесите на 
консолидация и институционализация на мигрантските общности въз основа на 
културното наследство. Емпирията, колкото и понякога да изглежда методологически 
непрецизно набрана, изглежда ни води към благотворни разклащания на теоретичните 
рамки и интерпретативните модели. 
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Abstract 

 
In this paper we aim to consider the migrant institutions through the prism of cultural heritage 
and particularly some its elements (language, folk music and dances, literature and history). 
After a thorough bibliographical overview, the calendar, spaces and activities of two 
Bulgarian schools and a Bulgarian community center are examined. Analysis is based on 
concepts like consolidation, publicity, leadership, social capital, etc. 
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Приложение 
 

 
 
Ил. 1. Вечер на българските таланти, посветена на 24-ти май. Връчване на наградите на 

Центъра на българската общност за 2015 г.  
Председателят д-р Асен Асенов награждава певицата Татяна Сърбинска. 

 
 

 
 

Ил. 2. Празненство по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост в училище „Христо Ботев“ – Вашингтон, 24 май 2015 г.  

Изпълнение на химна „Върви, народе, възродени“ от ученици, родители и гости. 


