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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какво кара хората да се връщат към спомените от своето
детство?

В началото на 80-те г. на ХІХ в. Русе е най-големият град в Княжество България. С
австрийски, чешки, белгийски и немски капитали се изграждат предприятия с общ
акционерен капитал пет милиона златни лева. Учредена е Търговско-индустриална камара, откриват се банки и през русенската митница преминават значителна част от
стоките за внос и износ. Още през 70-те г. на ХІХ в. тук са открити дипломатически
представителства на Австро-Унгария (Австрия), Русия, Прусия (Германия), Англия,
Италия, Белгия, Франция, Холандия, Гърция и САЩ […]. По това време Русе е космополитен град, където живеят различни етноси. По официални данни от първото преброяване в Княжеството през 1881 г. населението в града има следния етнически състав:
българи – 11 342, турци – 10 252, испански евреи – 1943, арменци – 841, немци – 476, гърци – 291, власи – 231, руснаци – 170, сърби и хървати – 113, цигани – 79, маджари – 76,
татари – 74, италианци – 58, французи – 58, англичани – 32, персийци – 19, чехи – 16,
поляци – 16, други народности – 69. Демографските изследвания дават основание за
синтезиран портрет на русенеца – той е заможен, най-често търговец, космополит
по дух, полиглот, пример за верска и етническа толерантност, има самочувствие на
модерно облечен и прогресивно мислещ човек.
www.eliascanetti.eu

Задача 1:
А) Открийте каква стопанска дейност се развива в Русе в края на ХІХ в.
Б) Предположете кои фактори правят от Русе привлекателен град не само за българите, но
и за чужденците.
В) Направете изводи за етническия и културния облик на града и на неговите жители.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Преселванията на рода Канети
Не може точно да се установи кога Канети се заселват в Русе. Фамилията произхожда от едно малко селище в Испания, наречено Canete. От източниците е видно, че в
началото на ХІХ в. Канети вече живеят в Одрин, откъдето през 70-те започват да се
преселват в Русе. За причините, принудили рода Канети да напусне родното си място,
се разказва една история. Аврам Канети, прадядо на писателя, бил богат и уважаван
човек, участвал в ръководството на Одринската еврейска общност. По това време
из улиците на града хората често срещали едно малоумно турче, коeто един ден изчезнало. Местните турци обвинили евреите, че са отвлекли и убили момчето. Турските първенци се разгневили и затворили Аврам Канети. След няколко дни малоумното
момче се завърнало, но А. Канети не може да преживее обидата и решава да напусне
Одрин.
Антонова, В., Държавен архив – Русе

Задача 2:
А) Проследете произхода и семейната история на рода Канети (Док. 2).
Б) Открийте в текста типичните представи и предразсъдъци за евреите.
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Док. 1. Русе в края на ХIХ в.

Док. 3. Една семейна история
Въпреки несъгласието на родителите си на 22 август 1904 г. Жак Канети и Матилда
(Мазал) Нисим Ардити сключват брак. Мазал Ардити е родена в Русе на 30 март 1886
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г. Дъщеря е на богатия търговец Нисим Ардити и Ребека, по баща Розанес. Внукът
Елиас разказва, че „[…] дядо Ардити, потомък на едно от най-старите и най-заможни
семейства шпаньоли в България, бил против брака на своето най-малко дете, на любимата си дъщеря, със сина на един парвеню от Одрин […]. Дядо Канети стоеше над
високомерието на Ардитите […]. Моите родители отначало криели своята връзка
[…]. Най-после двамата стари отстъпили, но между тях завинаги останало напрежението и те никога не се понасяли”. И тримата им синове са родени в дома им в Русе,
на ул. „Гурко“: на 10 юли 1905 г. – Елиас, кръстен на 17 юли от дядо си Елиас Канети;
на 17 май 1909 г. – Нисим, кръстен на 24 май от дядо си Нисим Ардити; на 10 януари
1911 г. – Джордж, кръстен на 17 януари от Йосиф Ардити, съпруг на Белина, най-голямата сестра на Матилда.
Антонова, В., Държавен архив – Русе

Док. 4. Животопис на Елиас Канети
1905
1909
1911
		
1912
1913
1916–1921
1921–1924
1924
1929
1934
1935
1937
1938
1954
1960
1963
1968
1971
1972
1974
1977
1980
1981
1985
1988
1992
1994

Ражда се на 12 юли в Русчук (България).
Ражда се брат му Нисим.
Ражда се брат му Георг (Джордж). Преместване на семейството
в Манчестър.
Умира баща му Жак Канети.
Преместване във Виена. Елиас Канети изучава немски.
Канети посещава Реалната гимназия в Цюрих.
Завършва гимназия във Франкфурт на Майн.
Следва химия във Виена. Среща Веза Таубнер.
Защитава докторска дисертация.
Жени се за Веза.
Публикуван е романът „Заслепението“.
Майката на Канети – Матилде – умира в Париж.
Емигрира в Лондон.
Заминава за Маракеш.
Публикува философския си труд „Маси и власт“.
Веза Канети умира в Лондон.
Публикува „Гласовете от Маракеш“.
Жени се за Хера Бушор. Умира братът Георг (Джордж).
Ражда се дъщеря му Йохана. Получава награда „Георг Бюхнер“.
Публикува „Подслушвачът“.
Получава наградата „Готфрид Келер“. Издава книгата „Спасеният език“.
Издава „Факел в ухото“ . Получава наградата „Йохан Петер-Хебел“.
Удостоен е с Нобелова награда за литература.
Публикува „Игра с очи“.
Умира Хера Канети.
Публикува „Мъчение на мухи“.
Елиас Канети умира на 14 август в Цюрих.

Задача 3:
А) Въз основа на Док. 3 изяснете причините за конфликта между поколенията в семейството на Канети.
Б) Като използвате хронологията, представена в Док. 4, открийте основанията, които
превръщат Канети в гражданин на света. Потърсете връзка между семейната и европейската история и отражението им върху живота и творчеството на Канети.
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Док. 7. Семейна снимка след 1911 г.
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Задача 4:
А) Определете социалния статус на семейство Канети, като използвате Док. 2–7.
Б) Опишете характерните елементи от бита на русенско семейство на границата на две
столетия.

Док. 8. Русе – начало на едно голямо пътуване
Русчук, в долното течение на Дунава, където
съм се родил, беше чудесен град за едно дете
и ако кажа, че той е в България, давам непълна
представа за него, тъй като там живееха хора
от най-различен произход и само за един ден можеха да се чуят седем или осем езика […]. Като
дете нямах поглед върху това многообразие, но
непрекъснато чувствах неговото въздействие
[…]. Трудничко ще ми бъде да създам представа
за пъстротата на онези ранни години в Русчук,
за техните страсти и страхове. Всичко, което преживях по-късно, вече се бе случило някога
в Русчук. Там останалият свят се наричаше Европа и когато някой тръгваше нагоре по Дунава
за Виена, се казваше, че той пътува за Европа.
Канети, Е. Спасеният език. С.,1982.
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Док. 5. Елиас Канети, на 3 години
Док. 6. Домът на дядото
							
на Е. Канети в Русе

155
155

42

Задача 5:
А) Подчертайте думите, с които авторът изразява отношението си към детството, града и страната, в които е роден (Док. 8).
Б) Опишете многообразието на култури и традиции, сред които е живял Е. Канети. Дискутирайте въздействието им върху личността на писателя.
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ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Защо за Нобеловия лауреат Канети Европа започва от
Русе?

