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Пишува: Милева ЛАЗОВА СЕ ЗА ЧУ ВУ ВА   КУЛ Т УР НИ ОТ СЕ ЗА ЧУ ВУ ВА  
ИДЕН ТИ ТЕТ НА    МИ ГРАН ТИ ТЕИДЕН ТИ ТЕТ НА 

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т

Вос по ста ву ва ње на ми гра-
ци о ни те мре жи (migration 
network; Migration Nez-
werk) зна чи одр жу ва ње 
кон та кти со при ја те ли те и 
со род ни ни те, кои веќе се 
пре се ле ни во ед на зем ја и 
кои им по ма га ат на но ви те 
по тен ци јал ни ми гран ти, 
осо бе но при сме сту ва ње-
то, во пр ви те кон та кти во 
да де на та зем ја на при ем и 
слично.

Клу бо ви те ја оди граа 
клуч на та уло га во нив на та 
со ци ја ли за ци ја, кои беа 
фор ми ра ни на бр зо по нив-
но то при стиг ну ва ње.

-р Лидија Стојановиќ Лафа за-
новска од Институтот за фолклор 
"Марко Цепенков" во 2003 го ди-
на престојувала во гер ман ски от 

град Хамбург, со цел да ги истражува 
миграционите процеси на релација Ма-
кедонија-Хамбург. Истражувањето на 
д-р Стојановиќ Лафазановска било спро-
ведено со помош на квалитативното на-
ративно интервју со претставниците од 
неколкуте генерации македонски до се-
ле ници кои живеат во Хамбург. 

Нејзиното искуство од спомнатото 
истражување резултираше и со книга 
насловена како "Миграција и хабитус" 
(македонската емиграција во Германија), 
која беше промовирана на Меѓуна род-
ниот симпозиум за балкански фолклор, 
кој се одржа во Охрид. 

ГЕНЕРАЦИИ
За времето поминато меѓу нашите во 

градот Хамбург и за сознанијата д-р Сто-
јановиќ Лафазановска вели:

"Фе но ме нот на ме ѓу на род ни те ми гра-
ци о ни про це си всу шност ги со др жи две-
те ком по нен ти: прет ста ву ва ед на вон-
вре мен ска чо ве ко ва стра те ги ја за подо б-
ру ва ње на жи вот ни те ус ло ви и мо же да 
се де фи ни ра ка ко 'при род но' чове ко во 
од не су ва ње, до де ка од дру га стра на се 
ја ву ва странс тву ва ње то, кое прет ста ву-
ва не ми нов на фа за, ко ја во ди кон ин те-
гра ци ја  во но во то општество. Ублажу-
вањето на странствувањето може да се 
изврши преку т.н. културна истрајност. 
Во истражувањето реализирано во 2003 
година во Хамбург, Германија, беа оп фа-
те ни раз ни ор га ни зи ра ни груп ни и ин-
дивидуал ни слу чаи на иселување од Ма-

кедонија, а до жи ву ва ња та на раз ните ка-
те го рии и генерации ми гран ти беа ана-
ли зи ра ни од ас пект на субјективно до-
живеаните искуства и привикнувањето 
на новиот стил на живот, кој го нуди еден 
високоиндустријализиран град - Хамбург". 

Што се однесува до периодизацијата 
и категоризацијата на македонската еми-
грација во Хамбург, д-р Стојановиќ Ла-
фазановска објаснува дека ми граци о ни-
те про це си, кои се од ви ва ат на по со че на-
та ре ла ци ја ко рес пон ди раат со оп шти те 
на о ди и фа зи, кои Ма ке до ни ја ги има 
ка ко карактеристично еми гра ци о но по-
драч  је во со вре ме ни те ми гра ци о ни про-
це си: 

"Ка ко спе ци фич ни се по ја ви ја сле дни-
ве гру пи и ка те го рии ми гран ти; пр ва та 
ор га ни зи ра на гру па еми гран ти во Гер ма-
ни ја ја прет ста ву ва ат ра бот ни ци-гости 
кои при стиг ну ва ат во пер и о дот од кра-
јот на ше е сет ти те и по че то кот на се дум-
де сет ти те го ди ни од XX век и тие прет ста-
ву ваат карактеристичен об лик на тра ди-
ци онал но то пе чал барс тво. Потоа, кон 
сре ди на та на се дум де сет ти те го ди ни од 
XX век до а ѓа до обе ди ну ва ње на се меј-
ства та на пр ва та ор га ни зи ра на гру па ма-
ке дон ски еми гран ти, со што при вре ме-
на та се транс фор ми ра во трај на ми гра-
ци ја. Оваа состојба прет ста ву ва ла ос но-
ва за фор ми ра ње на ми гра ци о ни те мре-
жи т.е. пос лу жи ка ко вр ска со но ви те ге-
нера ции и гру пи ми гра ци о нен по тен ци-
јал од Ма ке до ни ја. Осум де сет ти те го ди-
ни од XX век го ка ра кте ри зи ра т.н. вак-
куум т.е. дра стич но на ма лу ва ње на ми гра-

ци о ни те дви же ња и е одре ден со не кои 
ин ди ви ду ал ни слу чаи, а прет ста ву ва од-
го вор на ми гра ци о на та по ли ти ка која 
Гер ма ни ја ја има во тој пер и од. Обе мот 
на пре сел нич ки те дви же ња од Ма ке до-
ни ја во Гер ма ни ја се чув ству ва осо бе но 
во 90-тите години од XX век, а се ја ву ва 
ка ко од го вор на сè по го ле ма та не вра бо-
те ност. Осо бе но важ на ка те го ри ја во кон-
текст на ме ѓу на род ни те ми гра ции прет-
ста ву ва  т.н. ми гра ци о на мре жа, ко ја по-
крај тра ди ци ја та, ја зи кот, око ли на та, дру-
же ња та, спа ѓа во т.н. суб је ктив ни фа кто-
ри при од лу ка та да се пре зе ме одре де на 
де сти на ци ја. Вос по ста ву ва ње ми гра ци о-
ни  мре жи (migration network; Migration 
Nezwerk) зна чи одр жу ва ње кон та кти со 
пријатели те и род ни ни те, кои ве ќе се 
пре се ле ни во ед на зем ја и кои им пома-
га ат на но ви те по тен ци јал ни ми гран ти, 
осо бе но при сме сту ва ње то, при први те 
кон та кти во да де на та зем ја на при ем и 
сл. Ток му за тоа, оваа постојана ре ла ци ја 
на ста ри и но ви по тен ци јал ни ми гран ти 
е ед на од нај важ ни те при чи ни за пре зе-
ма ње и ре а ли за ци ја на ми гра ци ја та. 

Пси хич ки те шо ко ви кои ги пре жи ву-
ва ше пр ва та ор га ни зи ра на гру па ра бот-
ни ци ми гран ти (од кра јот на 60-тите и по-
че то кот на 70-тите години од XX век) беа 
до тол ку по и зра зе ни за тоа што беа пр ви 
ми гран ти на територијата на Гер ма ни ја 
и не маа со ко го да вос по ста ват ва ков 
тип  кон та кти. Клу бо ви те ја оди граа клуч-
на та уло га во нив на та со ци ја ли за ци ја и 
тие беа фор ми ра ни на брзо по нив но то 
при стиг ну ва ње. Во рамките на овие клу-
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СЕ ЗА ЧУ ВУ ВА   КУЛ Т УР НИ ОТ КУЛ Т УР НИ ОТ 
ИДЕН ТИ ТЕТ НА    МИ ГРАН ТИ ТЕ МИ ГРАН ТИ ТЕ

ор га ни за ции и дру ги. Следните ор га ни-
зи ра ни гру пи или, пак, ин ди ви ду ал ните 
слу чаи кои за ми ну ваа од Ма ке до ни ја во 
Хам бург, ги имаа по зи тив ни те впе ча то-
ци од вос по ста ве ни те кон та кти и пр ва та 

ство то, до вер ба та и со ци јал ни от ка пи-
тал, вна треш ни от ур ба ни тет, негувањето 
на македонскиот јазик како една мно гу 
важна одлика на еден културен иден -
титет. 

"Клуч на та уло га во пре ми нот кон ор-
ганската солидарност ја оди граа клу бот и 
Цр ква та, ка ко ин сти ту ции кои на ни во 
на еден ко ле кти вен ха би тус го вр шат 
пре ми нот од крв но -срод нич ки те кон ре-
ла ци и те, кои се зас но ва ни над вор од се-
мејс тво то и крвното сродс тво, и кои про-
та го ни стот го изв ле ку ва ат од до мот. Ина-
ку, од но си те вна тре во рам ки те на клу-
бот и на Цр ква та претставуваат ед но сим-
бо лич ко сродс тво кое е клуч на стра те ги-
ја не са мо во ор га ни зи ра ње то на сло бод-
но то вре ме, ту ку мно гу по ве ќе, го прет-
ста ву ва пре ми нот од на чи нот на жи ве е-
ње кој се ја ву ва во зем ја та на по тек ло и 
во зем ја та на при ем т.е. сти лот на жи ве е-
ње кој го на ла га ви со ко ин ду стри ја ли зи-
раниот град. Ка ко осо бе но важ на се по ја-
ви уло га та на кумс тво то. Покрај праз ну-
вањата од календарскиот циклус во до-
мот и во клубот, одржувањето на фолк-
лорните фестивали и натпревари од 
разните области од традиционалната 
народна уметност (народна музика, ора, 
орнаментика), во рамките на клубовите 
се претставува силниот белег на маке-
донскиот идентитет. Тој беше дефиниран 
преку културната истрајност, кој не доз-
воли така лесно македонските атрибути 
да бидат заменети со германските. Ме-
ѓутоа, мора да се земе предвид пода то-
кот дека германските обичаи и празници 
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од типот Николаусфест, Божик, Велигден, 
почнуваат да се прославуваат во пе рио-
дот кога децата се на училишна возраст. 
Но, она што е многу значајно за ма ке-
донските доселеници во Германија се 
однесува на семејната структура. Токму 
благодарение на моќната семејна струк-
тура и со помош на културната ис-
трајност, Македонците останаа отпорни 
на раз ни те ато ми зи рач ки тен ден ции на 
гер ман ско то оп штес тво, кои не се од не-
су ва а са мо на распаѓањето на нукле ар-
ното се мејс тво, ту ку и на на ред ни те фор-
ми на здру жу ва ње: цр ква та, клу бо ви те и 
сл. Оваа состојба го карактеризира пе-
риодот од 60-тите до 70-тите години од 
XX век. Од друга страна, пак, во кругот 
на македонските иселеници беше многу 
болно доживеано распаѓањето на триге-
нерациското семејство, како и појавата 
на празните гнезда, состојба која на-
стапува со заминувањето на децата од 
родителскиот дом на нивна 18-годишна 
возраст. Овој норматив кој го налага 
германскиот висок стандард беше ам-
бивалентно доживеан, но сепак прео-
владува болката и може да се дефинира 
како еден од  културните шокови за ма-
кедонските иселеници", додава д-р Сто -
јановиќ Лафазановска. 

Кога станува збор за употребата на 
македонскиот јазик таа потенцира дека 
во областа на културната истрајност спа-
ѓа негувањето на сопствениот, мајчин 
јазик. 

"Треба да се истакне дека - вели д-р 
Стојановиќ Лафазановска - речиси без 
исклучок, првата генерација ми гранти 
во домот и во институциите, како што се 
македонските клубови, го корис ти сопс-
твениот мајчин јазик. Ова се слу чува на 
ниво на целата емиграција низ светот, а 
особено внимание заслужуваат и пода-
тоците добиени од емпириските истра-
жувања во Германија. Сепак, прет ходно 
би спомнала некои други истра жувања 
како, на пример, оние на Т. Ка личанин, 
спроведени во Канада и во САД, ука-
жувајќи на истиот податок: пр вата гене-
рација го зборува мајчиниот јазик во до-
мовите. Истото се случува и со Маке-
донците во Германија, но инте ресен е 
следниот податок кој инфор ма торите 
мно  гу болно го доживеаја: често во ко-
муникацијата со децата (пораснати и 
образувани во Германија) родителите 
им се обраќаат на македонски, а децата 
кои исклучително го разбираат маке-
донскиот јазик им одговараат на гер-
мански јазик, што всушност е еден при-
роден процес. Некои претставници од 
втората генерација многу добро го збо-
руваат македонскиот јазик, што е важен 
момент во негувањето на македонскиот 
културен идентитет. А знаеме дека ја-
зикот, покрај традицијата, обичаите, прет-
ставува еден од најсилните белези на 
еден идентитет. Да се потсетиме на 
фактот дека јазикот на имигрантите во 
нивната земја на прием, претставува 
еден од најкарактеристичните културни 
фактори преку кои една одредена група 
луѓе се идентификува себеси". 

бови се одржуваат и до пол ни тел ни шко-
ли на мај чин ја зик, кои се ор га ни зи ра ат 
од 1970 го ди на, за ра ди за чу ву ва ње на 
мај чи ни от ја зик и на ци о нал ни от иден ти-
тет. Од по че то кот на 70- ти те го ди ни фор-
ми ра ни се по ве ќе клу бо ви, за ед ни ци и 
асо ци ја ции во зем ји те на при ем, кои 
имаа за да ча да го ор га ни зи ра ат сло бод-
но то вре ме и да вли ја ат врз за чу ву ва ње-
то на кул тур ни от иден ти тет на ми гран ти-
те. Во це ла Гер ма ни ја беа фор ми ра ни 
клу бо ви кои ор га ни зи раа фолк лор ни 
актив но сти и сек ции: игра ор ни, пе јач ки 
гру пи, ли ков ни, кни жев ни и дру ги актив-
но сти, кои го ис пол ну ваа сло бод но то 
вре ме на ма ке дон ски те ра бот ни ци-ми-
гран ти и чле но ви те на нив ни те се меј-
ства, во рам ки те на то гаш на СФРЈ. Во зем-
ја та, пак, е соз да де на мре жа на ин сти ту-
ции на си те ни воа, кои тре ба да во дат оп-
штес тве на гри жа за ми гран ти те, а во кои 
освен за во ди те за вра бо ту ва ње вклу че-
ни се др жав ни те ор га ни, са мо у прав ни те 
ин сти ту ции, оп штес тве но-по ли тич ки те 

по мош при сна о ѓа ње то ко га при стиг ну-
ваа во Гер ма ни ја (Хам бург)".

ИСКУСТВА
Од претстојните анализи кои прет-

ставуваат споредба на двете земји (на 
Македонија и на Германија), д-р Стоја-
новиќ Лафазановска се обидува да раз-
јасни зошто при миграцијата човекот кој 
ја носи со себе сопс тве на та кул тур на тра-
ди ци ја (му зи ка та, рас ка жу ва ње то, на ви-
ки те во од не су ва ње то, праз ну ва ње то, 
јазикот), всушност не доз во лу ва таа така 
лесно да ис чез не. Оваа состојба на за-
држување на сопствените, традицио нал-
ни парадигми беше дефинирана како 
културна истрајност, која им се спротив-
ставува на новите културни норми, кои 
ги поставува земјата на прием. 

Со по мош на искус тва та пре жи ве а ни 
во ед на со сема но ва кул тур на сре ди на 
може да се види ка ко во две те зем ји 
функ ци о ни ра ат со ли дар но ста и срод-


