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Архитектурно-етнограф-
ски комплекс „Етър” е 
разположен на площ от 
25 декара и е открит на 
7 септември 1964 г. Съх-

ранява и представя архитектурното 
богатство, стопанското многообра-
зие, бита и всички аспекти от култу-
рата на Средния Балкан от времето 
на българското Възраждане – края на 
ХVІІІ и ХІХ в. Изграден като региона-

Мечта, вградена 
в камък и дърво

На 7 септември се навършиха 50 години от откриването на първия и 
единствен засега в България музей под открито небе – „Етър”. Според 
някои източници той е единствен от този вид и на Балканския полуос-
тров, защото построените съоръжения са действащи. На осем кило-
метра от Габрово, притулен сред два хълма, между две въздишки на 
Балкана, възкръсва един малък възрожденски свят. В „Етъра” едно 
парче историческо минало е превърнато в жива действителност и 
много често си тръгваме от него по-българи, отколкото сме дошли. 

Текст: Камелия Илиева | Снимки: АЕК „Етър”, „Роден глас”

лен музей на открито, „Етъра” твърде 
скоро става музей с национално зна-
чение и през 1971 г. е обявен за памет-
ник на културата. В тази действаща 
експозиция на открито са обособени 
следните сектори:

 Народни технически съоръже-
ния на вода, разположени по десния 
бряг на р. Сивек. Това е единстве-
ната в България сбирка на народни 
технически паметници, задвижвани 
с водна сила и със своите 10 обекта 
тя представлява най-атрактивната 
музейна колекция в „Етъра“. Разпо-
ложението на водните съоръжения 
е обусловено от съществуващата от 
70-те години на XIX век оригинална 
вадищна система и заварените на те-
рен воденица-караджейка, тепавица 
и валевица (края на ХVІІІ – средата 
на ХІХ век). 

Ансамбълът „Занаятчийска чар-
шия” представя главната градска 
улица от ХVІІІ – ХІХ в. Тя включва 
реконструкции на съществували в 
Габрово и околностите му най-добри 
архитектурни образци от времето на 
Възраждането. На горните етажи на 
къщите са показани жилищни ин-
териори, домашно тъкачество, ико-
нописно ателие, билкопродавница 
и възрожденско кафене. На долните 
етажи е експонирана основната част 
от действащите занаятчийски рабо-
тилници. Извън чаршията е разпо-
ложена една от първите пренесени 
работилници в музея – ножарската.

Третият сектор включва т. нар. 
сгради с обществено значение – 

Кръстникколчов хан, в който са 
разположени администрацията на 
музея, фондохранилище и излож-
бена зала; действаща църква „Све-
то Богоявление” с училище; механа; 
часовникова кула; мостове; каменни 
чешми и др.

Как се ражда всичко това? Ав-
тор на идеята, създател на музея, 
неговата душа, първият му дирек-
тор, екскурзовод... е габровецът Ла-
зар Донков. Ето какво споделя той в 
кратките си „Бележки”: „Идеята ми 
за изграждане на жив музей на от-
крито се роди около 1948-1949 годи-
на. Разбира се в началото тази идея 
беше неизяснена и неконкретизира-
на”. Минават повече от 10 години на 
проекти, проучвания и чак през 1961 
година родолюбецът внася предло-
жение за изграждане на музей на от-
крито, а решението излиза през 1963 
г. За този момент Лазар Донков пише: 
„Денят 23 април 1963 г. беше един от 
най-светлите в моя живот. Слага-
ше се началото на осъществяването 
на една въжделена, отдавна родена 
мечта, която в последните години 
се бе превърнала в цел на моя жи-
вот. Осъзнах, че съм изправен пред 
една голяма и отговорна задача, че 
за нейното осъществяване беше не-
обходим много труд, съзнавах, че ми 
предстои да измина дълъг и бодлив 
път, но можеха ли да се родят рози без 
бодли? Бях убеден, че трудностите ще 
дойдат с първия ден, но бях готов да 
ги посрещна”. Мъките, болките, но и 
радостите не са били малко, защото 
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създаването на подобен музей наистина е революция в то-
гавашното музейно дело. 

Как се е работело в онези години, става ясно от ня-
колко покъртителни реда в същите тези „Бележки”: „Ра-
ботните ми дни започваха на разсъмване и приключва-
ха в здрач, а почти всяка вечер, до късно през нощта, 
дращех скици и разработвах детайли. В почивните дни 
трябваше да бъда също на обекта. Там всичко беше на 
открито, нямаше пазач и трябваше да го пазя от злос-
торници. Платени почивки и почивни дни и за момент 
не съм помислял да получавам”.

Такова е било началото. Днес, „Етъра” очаква 13-ми-
лионния си посетител. Това ще стане вероятно през ок-
томври, предполага директорът на музея Ангел Гоев. За 
някои „Етъра” е атракция, за други – приказка. Посетите-
лите могат да разгледат постоянните експозиции, между 
които и кабинета на Лазар Донков, да послушат успокоя-
ващия ромон на течащата вода, да поседнат на чаша кафе 
с бяло сладко или пък да похапнат дъхава пърленка в 
механата. Представените 22 занаята също са атрактивни 
за посетителите – желаещите могат да участват в хоби-
курсове за изучаване на традиционни занаяти или да си 
поръчат възстановки на обичаи и обреди от българския 
народен календар. 

За служителите, а и за почитателите на уникалния му-
зей, цялата 2014 г. преминава под знака на 50-годишнина-
та от създаването на комплекса. През месец септември се 
реализираха най-големите събития, свързани с отбеляз-
ването на юбилея, който е под патронажа на Министер-
ството на културата на Република България. В рамките 

В статията са използвани материали от: 
* сборника „Народните занаяти – минало, настояще и бъде-
ще”, т. IV; научен ръководител, съставител и коректор ст.н.с. 
II ст., д-р Ангел Гоев.
* статията „Музеите на открито и съхраняването на тради-
ционните занаятчийски умения”, Росица Бинева, уредник-
етнограф в АЕК „Етър”.
* www.etar.org – официален сайт на АЕК „Етър”

на програмата за събитието, от 5 до 7 септември 2014 г., 
се проведе XII-ия Международен панаир на народните 
занаяти, организиран по традиция от Министерство на 
културата на Република България, Община Габрово и Ар-
хитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово.

За първи път тази година, превърналата се в традиция 
Майсторска надпревара, беше международна. В продълже-
ние на четири дни в състезанието „Грънчарство” майстори-
те се бориха за голямата награда „Сребърна хлопка”.

Съпътстващи събития на юбилея бяха Кръглата маса 
и юбилейната X-та Международна научна конференция 
„Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще”. В нея 
над 40 специалисти от страната и чужбина представиха 
своите научни изследвания по темата. Доказателство за 
престижа на конференцията е големият интерес от стра-
на на международните участници от Сърбия, Румъния, 
Македония, Чехия и Турция.

И ако някои от Вас, скъпи читатели, са се заинтригу-
вали от кратичкия ми разказ, не съжалявайте за отмина-
лите летни дни! „Етъра” е красива приказка през всички 
годишни сезони!   ◆

Изграждане на „Етъра“ в периода 1965-1976 г.

Изграждане на „Етъра“ в периода 1965-1976 г.

С тези думи ни посреща „Етъра“

АЕК „Етър“ днес – изглед към двусводестия мост и Саковата къща


