„ТИЯ ЖЕНИ СА НЕЖНИ, ПОЧТИ ЕДНАКВИ С НАШИТЕ
ФРАНЦУЗОЙКИ“
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как изглежда българката през погледа на френските
пътешественици от XVI–XIX в.?
Док. 1. Българката в Софийско през XVI в.
Носията на тези жени е забележителна. Облечени са само с една риза от грубо платно,
от каквото у нас правят чували. Разноцветната бродерия, с която ги украсяват, им
харесва много, въпреки че е лошо изработена и смешна. Когато видяха нашите ризи
от съвсем фино платно, се учудиха от скромността ни да носим толкова прости и
едноцветни ризи.
Най-странни ми се сториха кулите върху главите им – сламени шапки, покрити с платно, с особена форма, точно обратна на това, което носят нашите селянки [...] тук
горната им част е по-широка от долната; отгоре са открити и имат широк отвор
към небето [...]. Между горния и долния край са прикачени монети, медали, парченца
оцветено стъкло и всичко възможно, което блести [...] Така те вярват, че са добре
украсени. Този вид шапки придават стойност и достойнство на жените, които ги
носят, понеже трябва да пристъпват внимателно, за да не ги съборят [...].
* В скоби са дадени годините, през които са направени пътешествията

Никола дьо Николе (1551)*

Жените им съвсем не са с покрити лица, както останалите жени от Изтока. Всички
те са окичени с цветя и плодове. Косите им са отпуснати и сплетени на една плитка
отзад. Накрая те прикачват златни и сребърни копчета, та чак и малки блестящи
стъкълца или камъчета. Всички те носят огърлица, които вместо маниста има само
един ред медни, сребърни или златни монети според възможностите им. Те (монетите) висят на кордон също като месали. На гърдите [жените] имат платнени кърпички, така покрити с някои от тия монети, че те скриват всичко отдолу – чак до доста
ниско, наредени и пришити върху това бельо също като керемиди на покрив: от това
може да се предполага, че потисничеството не е такова, каквото ни го рисуват нашите писатели.
Тия жени са нежни, почти еднакви с нашите французойки. Те имат техния темперамент и изглеждат толкова учтиви, че идват сами пред керваните, отрупани с хляб,
плодове, топло и подсладено мляко, с няколко парчета печено месо, яйца и всякакви
плодове, които продават на нищожна цена, но с толкова изящество, че не мога да си
ги представя без сълзи в очите.
А. Пуле (1657–1658)

Док. 3. Българката в Тракия през XVIII в.
[...] Инималем ����������������������������������������������������������������������
[���������������������������������������������������������������������
с. Чешнигирово, Харманлийско�����������������������������������������
]����������������������������������������
[...] Трябва да признаем, че жените от
тази страна няма защо да се показват, защото всички са много симпатични. Походката им е права, споходена с благородна гордост, примесена с любезност и мекота. При
все че са само селянки, жестовете им и всичките им маниери са на хора над простолюдието. Мислех, че виждам вакханките на Пусен. Те изглеждат винаги пияни поради
веселото им и разнообразяващо настроение. Облеклото им е само риза и някаква роба
отгоре. Косите им са изцяло сплетени, висещи по гърбовете им и пълни с монети
като пари от пет су и други по-големи и по-открояващи се. Главите им са покрити
само с малка шапчица, също украсена; колиетата, които носят, са с по четири-пет
низа. Ризите и робите им са доста отворени отпред и шията им е твърде открита.
Те всички са с много красиви [шии] и не си дават много труд да ги прикриват. Найсетне винаги са с открити лица.

Всекидневието

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Българката в Нишко през XVII в.

Пол Люка (1706, 1714)
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Док. 4. Българката през първата половина на XIX в.
А.
Носията на българките е твърде изящна. Те вплитат в косите си няколко златни украшения и носят гривни, удивително дебели, от метал или от стъкло. Формата им е
абсолютно подобна на тези, които са намерени при разкопките на Херкулан.
Огюст дьо Месанс, граф Дьо Лагард (1824)

Б.
Носиите на жените и момичетата приличат приблизително на тези от швейцарските планини. Те са красиви, живи, грациозни [...]. Нравите ми се видяха чисти [...].

Алфонс-Мари – Луи дьо Ламартин (1832–1833)

В.
Разград... В тази част на България вече се чувства съседството с по-напредналите
страни. Женските поли са европейски, домашният хляб е също така великолепен, както в Европа, и къщите не са азиатски, ако се съди по печките в тях.
Жедно [село близо до Радомир] [...]. Жените ми направиха впечатление с големите игли,
които носеха в косите си, както в Милано, и коланите им от жълта мед се закопчаваха
с две големи кръгли и издути плочи.

Ами Буе (1836, 1837, 1838)

Задача 1:
А) Работете по групи. Открийте и запишете в отделни колони какво прави впечатлеине на
авторите във физическия облик, поведението и облеклото на българите.
Б) Опишете на постер физическия вид, поведението и елементите от облеклото на българката.
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Г) Сравнете описанията от Док. 1–4 с изображенията. Открийте съвпаденията.
Д) Посочете примери от документите, които:
а) представят културни сходства и различия;
б) са оценки за българите.

Сокай

Пазви на риза и сукман от Южна България

Пафти, Провадия и Сливен, ХVІІІ–ХІХ в.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какво е отношението на френските пътешественици към
българката?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

всекидневието

В) Представете резултатите от работата ви пред класа. Обсъдете има ли промяна в облика на българката според френските пътешественици.

