ЕЛИАС КАНЕТИ: „ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕЖИВЯХ ПО-КЪСНО,
ВЕЧЕ СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛО В РУСЧУК“
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Русе в края на XIX – началото на XX в.
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какви са русенци на границата между двата века – европейци,
ориенталци или просто българи?
Док. 1. Описание на Русчук от 1886 г. от Вико Мантегаца
Русчук в турско време е столица на Дунавския вилает. И сега по числото на населението си и по търговията си той е най-важният град на България. Той е дебушето* на
Европа за търговията с България. Населението на града е смесено, както във всички
търговски градове на изток. Тук живеят много гърци и евреи. Като е бил повече от
други български градове в досег с Европа, Русчук много скоро е почувствал нейното
влияние. Има два-три търпими хотела, известно число добре построени двуетажни
къщи, няколко широки и постлани улици. От кога не съм виждал добър калдъръм! Княжеският дворец, Окръжното управление, главният хотел са здания, построени елегантно. Австрийската и маджарската колонии са доста големи и държат в ръцете си
много клонове на търговията.
В Русчук има вече начало на обществен живот. Зимно време се уреждат вечеринки.
Певиците на кафе-шантаните не отминават Русе. Преобладава европейската носия.
Близостта на Букурещ, където се отива за 7–8 часа, упражнява голямо влияние. Бирата продължава победоносния си ход и вече е станала обикновено питие.
* Дебуше – 1. Изход. 2. Пазар на стоки извън границата на държава
Бърчева, М. Демографски портрет на Русе след Освобождението.
В: Известия на Регионален исторически музей Русе. Т. IX. Русе, 2005.

[…] Вместо един ориенталски град, блестящ със своите причудливи кубета и минарета, вие наблюдавате пушека на фабриките за копринени платове, за кожи, кожени
трансмисии, грънчарски изделия със сребристи украси, а пък влезете ли в града по няколко тесни улички, изведнъж се оказвате на един булевард, който не би посрамил много западни градове. Къщите са построени по европейски маниер, намерих една сграда
с мецанин**, хубава градска болница, казарми, кафенета, обзаведени по европейски,
шантани*** и т.н.
На пристанището цари оживление. По цял ден, дори и през нощта, глъчката тук не
стихва. Корабите пристигат един след друг, оставят товара си, вземат друг, заминават, идват други… И целият този панаир се състои от различни народности: българи, гърци, турци, арменци, цигани, румънци, сърби. А който иска да направи речник
на псувните, нека се спре за малко в пристанището на Русчук.
** мецанин – полуетаж между партера и първия етаж на голяма сграда
*** шантан – увеселително заведение с певица
Бърчева, М. Демографски портрет на Русе след Освобождението.
В: Известия на Регионален исторически музей Русе. Т. IX. Русе, 2005.

Док. 3. Описание на Русе – погледът на потомците
[…] Първото десетилетие на ��������������������������������������������������
XX������������������������������������������������
век с право се нарича “европейската строителна
епоха на Русе”. Много от сградите носят характерен стил, декор, композиция и интериор. В града работят изтъкнати австрийски, немски, италиански, български и
др. архитекти, строители и градинари. До Първата световна война в Русе има 11
консулства, 19 банки, 17 застрахователни дружества.
http://www.museumruse.com/rusehistory/new%20time/newtime_bg.htm
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Док. 2. Описание на Русе в началото на XX в. от чешкия писател Ярослав
Хашек
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Док. 4. Спомен на Елиас Канети (писател, роден в Русе, носител на Нобелова
награда за литература през 1981 г.)
[…] Ако всички прозорци, разтворили се пред мен в младостта ми, се намираха във
Виена, с помощта на Исак Бабел {(1894–1940), руски новелист и драматург} прозрях,
че Русчук е бил първият прозорец, през който съм се надвесил, за да наблюдавам всички
раси, за да слушам всички езици, за да изследвам всички обичаи, за да опозная всички
нации, които все пак се сработваха доста добре в този микрокосмос.
Бърчева, М. Демографски портрет на Русе след Освобождението.
В: Известия на Регионален исторически музей Русе. Т. IX. Русе, 2005.

Задача 1:
А) Разделете се на три групи и работете с Док. 1–3. Открийте в тях:
Група А – ключови думи, свързани с етническия състав на населението в Русе.
Група Б – ключови думи, свързани с архитектурния облик на града.
Група В – ключови думи, свързани с поминъка на населението.
Б) Нанесете събраната информация в съответната графа на пречертаната в тетрадките
ви таблица.
Док. 1

Док. 2

Док. 3

Етнически състав
Архитектурен облик
Поминък

В) Прочетете Док. 4. и от името на Елиас Канети допълнете текста, като използвате
информацията от Док 1–3.
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Док 5.

Регионален исторически музей – Русе. Сградата е построена в периода 1879–1882 г.
по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер за Окръжно управление.
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Док. 6.

Хотел „Ана Палас“ (в началото на XX в. в сградата се помещават италианско,
австро-унгарско и румънско консулство). Сградата е построена през 1888 г.
по проект на гръцкия архитект Валсамаки.

Док. 7.

Док. 8.
Паметникът на свободата в Русе, построен
през 1908 г. Автор на скулптурните фигури е
италианецът Арнолдо Дзоки.
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Доходното здание (днес Драматичен театър „Сава Огнянов“). Сградата е построена
в периода 1898–1902 г. по проект на австрийския архитект Раул Паул-Бранк.
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Задача 2:
Изберете форма, в която да представите кратко паметниците от Док. 5–8 (до 10 реда или
6 слайда), като поставите акцент върху един от следните факти:
1) архитекти чужденци;
2) стари сгради – края на ХIХ в., нови сгради – началото на ХХ в.;
3) функции на сградата.

Док. 9. Активно стопанско население на Русе заедно с неработоспособните
членове на семействата
Вид упражнявано занятие

1881 г.

1905 г.

Брой души

Брой души

Земеделие, скотовъдство, риболовство

2492

1620

Индустрия и занаяти

6254

9263

Съобщения и транспорт

2080

6809

Търговия, банки, кредит

3716

6809

Обществени служби, свободни професии

918

3916

Полиция, армия

3354

2066

Общо:

18 814

30 483

Златев, Л. Стопанското развитие на Русе 1878–1947. Русе, 2006.

Задача 3:
А) Въз основа на Док. 9 очертайте тенденциите в стопанското развитие на Русе непо
средствено след Освобождението и в началото на �����
XX���
в.
Б) Направете извод за стопанското развитие на Русе през този период.

Етническа принадлежност

Брой

% от населението според
преброяване от 1892 г.

Българи

701

56%

Турци

393

27%

Евреи

178

8%

Арменци

104

3%

Гърци

34

1%

Немци

21

под 1%

Други

29

4%

Всичко:

1460 души

28 121 души

По: Бърчева, М. Русенският пазар в края на XIX и началото на XX век.
В: Панаири, пазари, тържища в българските земи (сборник доклади и съобщения).
В. Търново, 2004,

Задача 4:
А) Направете изводи за стопански активното население на Русе според таблицата от Док. 10.
Б) Използвайте Док. 1–3 и Док. 9–10, за да очертаете характерни черти на стопанския
просперитет на Русе

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Дали Русе от началото на XX в. може да бъде определен
като европейската врата на България?
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Док. 10. Етническа принадлежност на притежателите на търговски,
занаятчийски и индустриални предприятия в Русе през 1890 г.

