
 

 

ВЕСТНИКВЕСТНИК  
НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ 

WWWWWW.B.BULGARIANSULGARIANSIINNDDETROITETROIT..COMCOM    БРОЙБРОЙ  12, 201412, 2014  

Коледен концерт на 20 декември 4 

Новогодишно парти с Нели и Васко 7 

Новогодишно парти с Весела и Даниела 8 

Златна лаврова клонка за Иван Гаджев 9 

Христомания със забранени писатели 11 

Музеят «Етъра» на 50 години 16 

  

Празнично 

 настроение 



 

 

СТРАНИЦА 2 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2014 

 Бележка на редактора 

  

  Декември е любимият ми месец. Радваме се на празнични украси, подаръци и 

Коледни песни. Време е за писмата до добрия дядо Коледа, който в една нощ обикаля целия свят и 

прави малки и големи щастливи. Вече втора година седем годишната ни дъщеря Ивана пише, че 

нейното желание е всички хора по света да са здрави. Не знам от къде го е чула, но просто няма 

какво да добавя. Е, разбира се, имаме и лист, на който са изброени играчки. Вместо купуването на 

вещи, дали се замисляме от какво имаме истинска нужда—семейство, приятели, обич, добрина.   

На 13 декември с концертът с фолк певицата Малина. За билети и информация четете на 

страница 7.   

                 На 20 декември е Коледния концерт на децата от училище “България”. Тази година ще има 

рекорден брой участници - 65! Заповядайте да чуете техните изпълнения, които със сигурност ще 

допринесат за празничното ви настроение. Сред изненадите този път е търг за десерти. Ако искате 

да подпомогнете училището, пригответе вашия любим сладкиш. И да не се получи, пак може да си 

тръгнете с пълна тава, ако се включите в наддаването.  Даренията, направени на Българския 

културен център се признават за данъчни цели.   

          На 31 декември са новогодишните партита с Нели и Васко в Commerce Township и с Даниела и 

Весела в Shelby Township. Побързайте със записванията, защото цените на кувертите се увеличават 

след определена дата!        

 Весело посрещане на Коледа и Нова година! Очакваме вашите писма и снимки на 

info@BulgariansinDetroit.com.   

Даниела Начева 

 
Честити Коледни празници 

Ви пожелаваме с чаши в ръка, 

Леки и спорни делници 

Да ви срещат със засмяни лица! 

 

Здраве и радост да са ви спътници 

По пътя на вашта съдба, 

Искреност и добролюбие 

Да греят във вашите сърца! 

 

Бистра Макнев 
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 Тъжна вест 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Много, много голяма, тежка загуба. 

  Този човек беше изключително приятен, общителен, сърдечен, желаещ да помогне всекиму с 

каквото може.  

  Мисля, че всички го обичахме искрено. 

  Дълбок поклон пред него на изпращане. 

  Искрени съболезнованя на Драгица и на семействата на техните деца. 

   Боян Димитров и фамилия. 

 

Нека кажем последно сбогом на един велик Човек, алтруист с голямо сърце.  

Ако човешката обич и благодарност можеха да даряват живот, той щеше да живее вечно. 

Поклон. 

Емилия и Митко Димитрови  

 

Бог да го прости. Изгубихме прекрасен човек, който ще пазим винаги в сърцето си.   

Даниела Начева 

 

С голяма болка ви съобщаваме, че 

почина нашият сънародник 

Коста Димефски 
29 юни 1931- 9 декември 2014  

Visitation: 

Friday, December 12, 2:00 - 9:00 p.m. 

Prayer Service: 7:00 p.m.  

Funeral Service: 

Saturday, December 13, 2014, 10:30 a.m. 

A. J. Desmond & Sons Funeral Home 

2600 Crooks Road (btw Maple & Big Beaver) 
Troy, MI US 48084 



 

 

СТРАНИЦА 4 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 12, 2014 

Покана за Коледен концерт 

 Кога:  събота, декември 20, 2014 от 6:00 p.m. 

      Къде:  Balkan Center, 1451 E. Big Beaver, Troy, 48038 

Вход: възрастни - $10.00, пенсионери: $5, деца до 18г. - безплатно 

Децата от училище «България»  представят:  

популярни български песни и стихове, народни танци  

 

Търг за най-добър десерт  

Българска скара  $10 (пилешка скара или 

кебапчета с гарнитура) 

Домашно приговени специалитети от родителите   

 Дядо Коледа ще раздаде подаръци на учениците  

 

Картичката е изработена от Мария Иванова 
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Покана за Коледен концерт 

  

Картичката е изработена от Мария Иванова 
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Покана за Коледен концерт 

  

Картичката е изработена от Мария Иванова 
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Концерт на Малина на 13 декември 

 

Скъпи приятели,  

Каним Ви да посрещнем Новата 2015 г. в неповторима 

атмосфера на радост и светли чувства и трапеза, 

отрупана с мезета и фини питиета. 

МЕНЮ: 

Предястие: филе Елена и луканка 

Салата: руска, овчарска, млечна и зелена салата. 

Основно ястие: пилешки шницел, кавърма, шашлък. 

Гарнитура: фасул по манастирски, ориз със зеленчуци. 

Десерт: торта Гараш, баклава.  

За всеки ще има парченце домашна баница с късмет. 

Ще има и новогодишно караоки. За най-добрите изпълнения ще има награди. 

Безалкохолно, кафе и шампанско. 

Вход за възрастни: $45 с резервация до 12.20 след това $50 

Вход за деца от 15 до 18 год.: $20 с резервация до 12.20 след това $25 

 Дядо Мраз ще пристигне и при нас с голям чувал подаръци за децата. Подарете си едно 

незабравимо и отлично организирано парти! 

Побързайте с обажданията - местата са ограничени. 

За резервация: 248 802 6947  

Новогодишно парти с Нели и Васко 
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Златна лаврова клонка за д-р Иван Гаджев 

 На 15 ноември, в Детройт имаше 
среща на д-р Иван Гаджев с 
обществеността, на която той получи 
почетното отличие “Златна лаврова 
клонка” за цялостен принос към 
запазване на българския национален дух 
и история. До настоящия момент няма 
българин в средния запад на САЩ, който 
да е получавал такова отличие и няма 
друг номиниран. Наградата беше връчена 
от генералния консул на България в 
Чикаго г-н Симеон Стоилов. 

Иван Гаджев е известен сред 
българската общност като човекът, който 
години наред събира данни за 
емигрантите и техните организации. Над 
60 тона материали, фото- и аудиоархив 
разказват за създаването на българските 
православни църкви в Северна Америка, 
на Македонската патриотична организация, Българския национален фронт и други 
български емигрантски организации. На базата на тези материали той пише книгите 
“История на българската емиграция в Северна Америка” в два тома като обхваща периода 
1860-1989 година. На основата на лична кореспонденция и документи са създадени книгите 
за дългогодишния лидер на ВМРО Ванче Михайлов “Иван Михайлов. Отвъд легендите”. 
През 2003 г. излиза книгата за излежалия 25 години в затвори и концлагери Илия Минев, 
наричат “българския Нелсън Мандела”: “Непримиримият Илия Минев. От първо лице и 
другите за него.” 
 Мечтата на д-р Иван Гаджев е за 
създаване на Министерство на 
емиграцията. В своето писмо до министъра 
на външните работи, той пише ”Моята 
мечта и дейност винаги е била за едно 
министерство на българските емигранти, 
живущи в Западна Европа, Северна и Южна 
Америка, Австралия, Нова Зеландия и други 
континенти и страни. Над 7 милиона 
българи живеят извън настоящите граници 
на България и никой не се занимава 
сериозно за тяхното обединение, за 
запазването на българския им дух и 
българското съзнание. Да има министерство, в което ръководителите да се посочват и 
избират от емиграцията, а не от политически партии, дошли на власт за кратък период от 
време. Никой не се погрижи и за десетките български черкви, строени от българите от 1905 
г. до днес.”  

 
Даниела Начева 

 

От ляво: Д-р Иван Гаджев, Симеон Стоилов, 

Флоренс Гаджева 
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 25 години свободна България 

 “25 ГОДИНИ СВОБОДНА 

БЪЛГАРИЯ” е национална инициатива 

под патронажа на Президента на 

Република България Росен 

Плевнелиев.  

 Преди 25 години рухна режим, 

наложил нехуманни политически 

стандарти, довел до социална и 

икономическа катастрофа на цели 

региони и държави. Време е за 

равносметка - какво се обърка и какво 

се получи добре през годините на 

преход от тоталитарен режим към плурализъм и демокрация? 

 Амбицията на тази инициатива и съпровождащите я събития е с отбелязването на 25-та 

годишнина от края на комунизма, да се направи още една крачка към възстановяването на 

доверието в българското общество, което рядко е било толкова поляризирано, а политическият 

дебат толкова лишен от база за национално съгласие по ключови въпроси. Разграничаването на 

демократичните ценности и принципи от реалностите на антихуманния комунистически режим 

е от фундаментално значение за всички нас, без значение дали гледаме към миналото или в 

бъдещето, къде стоим в политическия спектър, какъв е социалният ни статус, какви са доходите 

ни и начинът ни на живот. 

 

Следете всички наши събития на: 

www.25freebg.com във фейсбук на: www.facebook.com/25freebg 

 

Фондация Софийска Платформа- основен организатор и координатор на инициативата 
„25 години свободна България“ 
Луиза Славкова, Изпълнителен директор 

 

Детройт излезе от банкрута 

  На 3 декември 2013 г. автомобилната столица на САЩ бе обявена за банкрут. Една година 

по-късно, на 11 декември 2014 г. Детройт излезе официално от състоянието си на банкрут според 

думите на губернатора на Мичиган Рик Снайдър. Той благодари на всички, които са участвали в 

разработването на плана за излизане от банкрута.  

 Според плана, който бе одобрен в началото на ноември, кредиторите се съгласиха да 

отпишат 7 милиарда долара от общия дълг на Детройт, възлизащ понастоящем на над 18 млрд. 

долара. Освен това местните власти се задължиха да вложат 1,7 млрд. долара в продължение на 

10 години в благоустройство на града, за да може по този начин да бъдат привлечени в него нови 

жители. От тази сума 440 млн. долара трябва да бъдат изразходвани за сметосъбиране и 

разрушаване на около 40 000 пустеещи сгради, а 430 милиона - за подобряване работата на 

полицията и пожарната. 

БЕЛ. РЕД. 
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Христоматия за 12 клас Забранените писатели 

 Христоматия по литература за 12 клас събра 

български писатели, забранени и преследвани по време на 
комунистическия режим. Уникалният сборник включва 
творби на Георги Марков, Георги Заркин и Яна Язова, на 
политическите затворници Йосиф Петров, Петко Огойски, 
Трифон Кунев, панагюрецът Пенко Керемидчиев, 
пловдивчаните Йордан Русков и Стефан Стамов, Коста 
Георгиев - Босяк, Атанас Райков, Герчо Джамбазов, както и 
на забраняваните Блага Димитрова, Радой Ралин, Змей 
Горянин, Мехмед Карахюсеинов, хасковлията Димитър 
Инкьов. 
 Зад идеята стои Центърът за европейски изследвания 
на Европейската народна партия, фондация „Конрад 

Аденауер" и център „Хана Аренд", а амбицията е 

просветното министерство да одобри такъв избираем 
предмет в програмата за последния клас на гимназията. 
Автори на книгата от 305 страници са Ангел Николов, Васил 

Къдринов и Валентина Маринова. Според тях най-добрият начин зрелостниците да разберат 
комунистическия режим е като се запознаят със забранената литература, писана в този период. 
Серия от трагедии - това е съдбата на немалко големи писатели 
през тези десетилетия, пишат те в предговора, припомняйки 
изпращането на Димитър Талев в концентрационен лагер, 
пребития до смърт в ареста сатирик и карикатурист Райко 
Алексиев, мизерното съществуване на Атанас Далчев и т.н. 
Изданието се разпространява безплатно - на хартия и в 
интернет (изтегли от тук). 
 Петко Огойски и Пенко Керемидчиев са единствените 
живи от представените в уникалния сборник автори. В 
Христоматията е включен откъс от покъртителната трилогия на 
Петко Огойски “Записки по българските страдания”, където е 
описан ужасът на 6-те затвора и два концлагера, в които 

дисидентът е прекарал цели пет години по време на 
тоталитаризма. Книгите могат да бъдат изтеглени и прочетени 
от ТУК. 

 По повод 100-годишнината на Съюза на българските 

писатели, Петко Огойски е награден с Почетна грамота за 
принос към българската литература. Тя му беше връчена на  
1 ноември – Деня на народните будители и негов рожден ден, 

на който той отпразнува 85 годишен юбилей.   

Даниела Начева 

 

Петко Огойски с книгите си пред 

сградите на концлагера в Белене 
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Реклама 

  

Българският културен център е организация с 

нестопанска цел и като такава издава 

документ на ученици и студенти за положен 

доброволен труд (volunteer time). Желаещите 

могат да помагат на децата при учебния 

процес, да представят България на 

международни фестивали и да организират кампании за събиране на финансови 

средства.  

 

Очакваме вашите писма на info@BulgariansinDetroit.com. 

Велеслав Начев, Председател на Българския културен център    

Обява за доброволци—младежи 
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Подарък за близките в България  

За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на 

документи, представяме информация на наши съграждани  

oт Метро Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Wixom 
Ирена Миланова 

(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

 
Waterford 

Димитрия Начева 

(248) 622-0774 

dnatcheva@yahoo.com 

Farmington Hills 
Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

 

Troy 
Бистра Макнев 

(248) 224-0619 

maknev@sbcglobal.net  

Нотариални заверки в Метро Детройт 

West Bloomfield 

Димитрина Колева 

dimitrinak@yahoo.co.uk  

7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322 

 

  

 Близък приятел в България има 

рожден ден. Не можеш да го 

посетиш, но много искаш да му поднесеш 

подарък. 

 

  Посетете www.DarExpress.net  

и направете Вашите близки  

по-щастливи сега! 

 

  Сайтът www.DarExpress.net е 

организиран функционално и лесен за 

ползване. Не се изисква регистрация, за 

да поръчаш. Плащането с кредитна карта 

VISA и Мaster Card e лесно и сигурно. 
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Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334 

 

 Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)        

 Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300 

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. Автор 
на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси на 
съдебната система и върховенството на закона. Учредител  и председател на  Гражданска 
инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-успешните съдебни дела в 
България срещу незаконните такси, както и множество колективни искове на засегнати 
граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми по правни и политически въпроси. 
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Поздрав 

Честито на Николета и Miles (Майлс), които слючиха 
граждански брак през лятото в България. Тържеството е 
било в комплекс “Главатарски хан” край Кърджали. 
Щастливите родители са Веселина и Станимир Чотрови и 
Anne and Bruce Schermerhorn. Най-интересният момент за 
гостите от САЩ и България е, когато булката ритва 
менчето с вода и то политва към другия край, където се 
приземява леко изкривено.  
      Николета и Майл се запознават в Henry Ford Hospital, 
където работят. И двамата обичат да тестват нови и 
различни вина. Затова украсата и даже тортата на сватбата 
са на винарска тематика. Младоженците решават да си 
направят подарък – в дървена кутия заключват бутилка 
вино и писма, без да ги четат, за да може след години да си 
спомнят как е започнал семейният им живот. 
Кулминацията на сватбата са красиви фойерверки, които 
осветяват небето привечер. Майлс е бил в България два 
пъти и е видял много от забележителностите и плажовете на 
Черно море. Харесва българската кухня и иска да научи български език. 
 Честито и още много хубави празници заедно!  

Честито бебе 

Честита първа рожба на нашата племенница 

- Павлина Иванова и нейният годеник - 

Джамел МакКъри! Появата на този малък 

юнак  - Джонатан Борис МакКъри на 2 

ноември 2014 г., направи всички в 

семейството ни много щастливи! Искаме да 

му пожелаем много здраве, щастливо детство 

и весели игри с братовчедите - Изабелла и 

Питър! А, леля Билянка  вече е готова да бави 

и новото бебе! Да расте умен и послушен, да 

има много късмет в живота  и  донесе много 

щастливи мигове на мама и татко! Добре 

дошло в семейството,  мило дете! 

  

Сем. Георгиеви и сем. Господинови 
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Музеят «Етър» край Габрово на 50 години 

"Бащино огнище не забравяй,  

стари обичаи не презирай"  
Георги С. Раковски  

 Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" е първият 
по рода си музей в България. Той е открит на 7 септември 1964 г. 

Музеят е разположен на 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за 

създаването на Етъра преднадлежи на Лазар Донков. “В 
досегашните музейни експозиции не можеше да се постави 
зрителят в непосредствен контакт с отминалата действителност. 
Всичко това беше причината - пише Донков - да се роди у мен 
мисълта да се създаде действащ музей на открито.... за да може 
миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да 
може да се съхрани това огромно национално богатство." В 
музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на 

вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната 
експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край 
през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, когато в града се развиват 

над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в 

Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 

г. тук се открива Първото светско 
новобългарско училище. Благоприятните 
икономически и политически промени, 
настъпили в империята сред 30-те години на 

ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово 
като значителен стопански, духовно-просветен 
и търговски център. време, когато в града се 
развиват над 26 занаята, чиито изделия намират 

пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. 
През 1835 г. тук се открива Първото светско 

новобългарско училище. Благоприятните 
икономически и политически промени, 
настъпили в империята сред 30-те години на 

ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово 
като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център. Изграждането на музея се 
осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на 
оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания. 
 Можете да намерите още информация за музея на интернет страницата http://www.etar.org/
turinf/turinfbg.htm. 
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Човекът, който създаде «Етъра» 

 Била съм на 6 години, когато моят дядо, Лазар Донков, си е 

отишъл от този свят. Помня го винаги там, на чаршията, с 

цигарата в ръка, замечтаното изражение на твореца и леката 

усмивка на добросърдечен човек. Това, което той остави като 

следа в детството ми беше магията на музея. С жадно 

любопитство гледах как майсторите-пекари вадят ароматни 

жарени пърленки от пещта, как грънчарката леля Клара, извайва 

изящните глинени съдове, как се мели житото, за да се превърне 

в брашно, как баба ми Мария рисува дървените солници и 

гаванки, излизащи изпод въртящия се от водата струг, радвах се 

на шарените гайтани и пъстрите черги, изтъкани от пъргавите 

ръце на габровки. Една застинала идилия, събуждаща 

отминалите времена на възраждане и усърдие. 

Оттогава изминаха много години, отидоха си много стойностни 

хора от фамилията Донкови, останах единствената, която го 

помни жив. Нося това име с чувство на благодарност, гордост и 

отговорност - отговорност да го помня, да разкажа за него, да предам частица от гените му на тези, 

които идват след мен. Да споделя ентусиазма, накарал този скромен човек с нестандартна мисъл да 

загърби неразбирането, бездушието и консерватизма, да се издигне високо над низките страсти и 

да преследва неуморно, упорито, търпеливо своята голяма мечта - да запази българската 

самобитност и дух. Този човек, платил цената на мечтата си в неуморната си битка - болното тяло да 

служи още малко на извисения дух, се опитва с необяснимо постоянство да остави всичко ценно, 

което българинът е сътворил, да улови духа на балканджията, неговата изобретателност и 

неподражаема сръчност като остави на идващите след него непосредствения досег с този светъл 

период от историята ни.  

 Увлечен още от малък по историята и архитектурата, той е принуден да забрави отрано 

своите пристрастия и да се бори за оцеляването на семейството. Носещ през целия си живот 

клеймото на "фабрикант", моят дядо събира безумно и усърдно, със собствени сили, историята на 

възраждането ни парче по парче, обикаля, скицира, записва, извършва сам цялата научно-

изследователска работа, за да може тази възрожденска приказка, "забулена в гъстия воал на 

миналото", да оживее, за да останат и днес тези неподражаеми бисери на занаятчийството.  

Отишъл си от този свят без дори лично да получи лауреатското си звание, Лазар Донков търпеливо 

и настоятелно търси път да осъществи своята идея само и единствено в полза на хората. Описвайки 

своята упорита, ежедневна битка с бюрокрацията, чиновническото бездушие и подигравателните 

усмивки на невярващи скептици той пише: "Бях генерал, макар и без армия...За да оправдая 

даденото ми доверие и изведа до благополучен край започнатото, поех доброволно върху плещите 

си голяма част от работата".  

 Надарен природно с интелект и невероятен дух, този надрасъл времето си космополит не 

мисли как да получи слава или да избяга да работи в чужбина, как да се сдобие с жителство, с 

партийно членство или да стане морално дребен борец за лично благополучие, нещо повече, в 

писмото си до ОК на БКП тогава той заявява: "Приемам да се ангажирам с цялостната работа и 

отговорност по създаването на музея без да бъда хоноруван.Всички мои знания, труд и набрани 

материали искам да дам безплатно на родния си град". Няма сила, която да го спре, няма хора, 

които да сломят търсещия му дух, няма лична полза, която да оскверни стремежите му, води го само 
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Човекът, който създаде «Етъра» 

чистия идеализъм, родолюбие и онзи 

неугасващ порив да съгражда за хората, 

за поколенията, да възкреси красивото, 

да запази стойностното. Сега разбирам 

какво е имал предвид като е написал 

навремето: 

"Отминаваше една епоха и заедно с нея 

времето като бурен поток отвличаше 

всички веществени белези за нейното 

съществуване".  

 Дядо ми е имал дарбата и шанса да 

осъзнае преходността на времето и 

човека, имал е решимостта и дързостта 

да спаси духа на една цяла епоха.  

Тази година се навършват 50 години от 

създаването на "Етъра", време 

достатъчно да заличи едно човешко 

присъствие от тази земя и не съвсем 

достатъчно, за да го увековечи. Изминало е време, променили са се ценностите, отишъл си е цял 

един обществен строй. Лутайки се из лабиринта на демокрацията, губим все повече способността 

си да откроим хора, които да милеят за българското. Младите хора, сякаш изгубили вяра в 

собствените си възможности, предпочитат емиграцията, мечтаят за успехи наготово в чужди 

общества, пъстра палитра от демократи, либерали, социалисти, радетели за чужди права и свободи 

са се втурнали да ограбят и последната искра човечност. Изгубили силите и волята за борба за 

собствената си съдба, търсим спасение в апатията, внушавайки си, че сме европейци, забравяйки 

своята идентичност. Навремето недробложелателни хора, подминати от творческия гений, нарекли 

музея "детска играчка", днес същите тези хора, увлечени в стремежа към лесни успехи, вероятно ще 

нарекат родолюбието на дядо ми глупост. Но не звучат ли все така злободневно в тези хаотични 

времена на преход, думите, написани в дневника му преди 50 години, че: ..."ако отговорните сложат 

служебния си дълг и обществения интерес над личните си чувства и настроения "Етъра" ще е 

реалност за 1-2 години". Такива сърцати и родолюбиви хора още ще срещнеш на чаршията. Това 

вълшебно кътче, пазител на българското, остава да радва душата на всеки посетител, докосва ни по 

един странен начин с очарованието на онази малко наивна, пасторална, но мила идилия от нашето 

минало.  

 Благодарна съм на тези, които и днес споменават името на дядо ми, пазят снимката му на 

стената, наричат го "тати" и не се преструват, на всички, които са участвали заедно с него в тази 

магия. Те ще се разпознаят в тези редове. Благодарна съм на баба ми, споделила всяка негова битка, 

жената, вдъхвала му кураж до края, съпътствала го неотклонно в мечтите му. Благодарна съм и на 

Соня Алексиева, която написа книга за него, за да не отмива времето спомена. Толкова мъдро го е 

казал някой и го е написал на чешмата, за да стигне и до нас:  

"Вятър замита стъпките ни - първо страстите, после времето ни поглъща. Съгради се тази чешма, 

защото камъкът е по-траен от нас, а водата вечна." 

Много хора избраха чужбина, децата ни получават скъпо образование и преследват чужди мечти, 

страхуват се да останат тук, защото нямат бъдеще. След време няма да се сещат за България, няма 
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Човекът, който създаде «Етъра» 

да помнят дедите си.  

 На всички вас, успешно емигрирали българи, искам да кажа: "Ако сте се устроили комфортно 

и децата ви трудно говорят езика ни, ако вече не помнят роднините си и са се асимилирали от други 

нации, заведете ги на "Етъра", купете им топъл симит с шарена сол и бяло сладко, опитайте уханното 

кафе на пясък, преведете ги през чаршията, погледайте как водата върти колелетата на тепавицата, 

и ще усетите как там времето е спряло и е запазило онази идилия от миналото, която малко хора 

вече помнят. Ще усетите, че днешния ден е само малка част от вечността. После се огледайте и 

вижте колко групи от чужденци са дошли тук, за да видят тази оживяла приказка от миналото и се 

почувствайте поне веднъж горди българи. 

Трябва млада и силна ръка да поеме длетото от умелата, но уморената, трябва часовника на кулата 

да продължава своя ход, за да не заличи бързоструйната вода дирите ни. За да бъде чаршията жива, 

за да преминем през времето, трябва да помним и да съграждаме - не после, а всеки един от нас, 

сега и тук. 

 И поднесете цвете на дядо ми, той ще ви се усмихне от каменния балереф, защото камъкът 

пази спомена дълго. 

Мирела Донкова 
внучка на Лазар Донков 
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BNT1,Evropa TV - RT,RING TV - RT, 

 bTV Action - RT 
16 Български Тв канала 27 Български тв канала и още нещо  

С промо код  DETROIT  DETROIT  DETROIT  DETROIT  получавате 10% 10% 10% 10% отстъпка от 

всички абонаментни планове на 

www.neterra.tvwww.neterra.tvwww.neterra.tvwww.neterra.tv    за българска телезия в Америка    


