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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: На Изток или на Запад гледа повече Пловдив за модернизацията
си през Възраждането?
Док. 1. Пловдивски възрожденски къщи
Един от символите на Стария Пловдив е Балабановата къща. Строена е през
1815–1816 г. от неизвестен майстор-строител по поръчка на хаджи Панайот Лампша – богат търговец и лихвар. Заема 546 кв. м застроена площ. В началото на ХХ в.
тя приема своя последен собственик, търговеца Лука Балабанов, чието име носи и
днес. Особено впечатляващи са таваните и вратите, както и пространството над
вратата до тавана, наречено холкел. Използвано е меко дърво, красиво резбовано с
най-различни орнаменти, характерни за българската възрожденска къща. Във всяка
стая е представен своеобразният архитектурен стил, наречен пловдивски барок.
Той е съчетание от традиционните долапи и ниши и модерния за времето си стил,
наречен алафранга.

Куюмджиева къща. В центъра на Стария Пловдив е разположена къщата на едрия тър
говец на аби, живял в средата на ХІХ в., Аргир Куюмджията. Строена е от майстор
хаджи Георги от с. Косово в Родопите. Има оригинална архитектура – изключително
удачно използва крепостната стена от изток за първите два етажа, където къщата
е четириетажна, а откъм двора, заради денивелацията, е на два. Тя е типичен представител на симетричната възрожденска къща. Отпред фасадата е с три кобилични
фронтона и ярка декоративна украса с изписана годината на строителството – 1847.
Застроената площ на всеки етаж е по 570 кв. м. И на двата надземни етажа има големи
салони, около които симетрично са разположени по шест стаи. Всяка стая е с красив
резбован таван. Интересна е декоративната украса по стените и между стената и
тавана. Във всяка стая има по няколко алафранги, много вътрешни и външни прозорци
с капаци – общо 130. Най-представителен е салонът на последния етаж. Таванът му е
с повдигнат холкел на височина около 5 м, изработен от липа и ела.
Къща Хиндлиян. Къщата на богатия пловдивски търговец и чифликчия (от арменски
произход) Степан Хиндлиян е построена през 1835–1840 г. и е богато украсена.
Изписването на външните и вътрешните стени с пиластри, гирлянди от растителни и геометрични орнаменти, винетки, натюрморти и пейзажни композиции е
отнело месеци на чирпанските майстори декоратори Мока и Мавруди. Таваните са
оцветени по ориенталски образец и са пищно орнаментирани, без повтарящи се мотиви. Заедно с оригиналните ниши – алафранги, и красивите пейзажи от Александрия, Санкт Петербург, Венеция, Цариград и други градове, те придават индивидуалност на всяко помещение. В приземието е запазена уникална баня с куполи, сводове,
ниши, мраморен под и курна с хубава чешма. До високия ограден зид към улицата е
мазата – хранилище за ценности, здраво укрепено с железни врати и дебели решетки
на прозорците.
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Родопският майстор хаджи Георги от с. Косово през 1848 г. изгражда една от найхубавите и днес възрожденски къщи в Стария Пловдив – къща Георгиади. Тя е собственост на гръцкия търговец от Атина Димитриус Георгиади. Днес в къщата се помещава експозиция “Възраждане” на Пловдивския исторически музей. Добре запазена е
както фасадата, така и богатата вътрешна архитектура на този възрожденски дом.
Особено представителен е вторият етаж, впечатляващ със строгата симетрия на
елиптичния салон – хайет, около който са четирите стаи. Както хайетът, така и
стаите имат оригинални резбарски разработки на таваните и богата декоративна
живопис. Във всяка стая има и модерната за времето си алафранга.
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Задача 1:
А) Проучете приложените описания на пловдивските къщи.
Б) Изберете три символа, с които да замените заглавията на трите колони в таблицата.
В) Попълнете в тетрадките си данните в трите колони.
Г) Споделете кои според вас са елементите в модернизацията на бита, за които свидетелства архитектурата на тези пловдивски къщи.

Собственик
(народност и занятие)

Майстори

Европейско влияние

Задача 2:
А) Разделете се на четири групи, според броя на текстовете за къщите. От позицията на редактори преработете текста за съответната къща, като използвате и Док. 2 и Док. 3.
Б) Предложете вариант за неговото публикуване.
В) Представете на постер резултатите от вашата редакция и определете кой от тях е
най-сполучлив.
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Георгиади
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Балабанова

Къща

23

8585

23

Док. 2. Стопанска активност на пловдивчани
Неговите жители, които се занимават с индустрия – гърци, арменци и евреи, са развили една външна и банкова търговия, която поставя Филипопол на едно от първите
места сред търговските градове в Турция.
Ами Буе (ХІХ в.) – френски учен и пътешественик

Док. 3. Турски данни за преброяване на населението в Пловдив от 1876 г.
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Задача 3:
Проучете Док. 2 и Док. 3 и ги използвайте като основа за обяснението си какви са причините
за това преплитане на Изтока и Запада в пловдивската къща.
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ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какво е същинското проявление на модернизацията в
Пловдив през Възраждането?

