ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СКОТОВЪДСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФРЕНСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
(ХV–ХIХ В.)
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: На какво се удивяват френските пътешественици, които
посещават Османската империя?
Док. 1. Околността на Пловдив през XV в.
[...] Скоро след това пристигнах във Филипопол, главен град на Македония, който е
разположен сред тази красива равнина на р. Мареш. Минава се по мост. Околността е
много хубава и с голямо изобилие от всякакви храни, добри по качество и евтини [...].
Бертран дьо ла Брокиер (1433)*
* В скоби са дадени годините, през които са направени пътешествията

Док. 2. По жътва в Тракия през XVI в.

Те имат особен начин да жънат житото, с по-голяма сръчност, отколкото французите. Техните сърпове са също по-различни, понеже са по-плоски, широки и без зъбци
и са по-малко извити. Като жънат, ги държат в дясната си ръка, а в лявата държат
едно извито дърво, което е малко издуто и заострено в края; на него има три отвора,
за да се пъхнат трите пръста на лявата ръка, а именно малкият, вторият и третият
един след друг. Палецът и показалецът им остават съвсем свободни, за да обхващат
по-лесно житото, те отрязват много по-голямо снопче. След това вършеят житото
не с бухалки, както в нашата страна, а с волове, както из цяла Гърция. При това воловете влачат дъски, набучени с камъни [...], които раздробяват сламата и я смачкват
[...].
Пиер Белон (1547)
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Док. 3. Софийското поле в края на XVI в.
[...] спахме в Драгоман – село на православни в равнината на София. На 30 прекосихме
тази равнина, където се добива много вино [...] много жито и ориз. Има ливади и пасища, където пасат множество биволи, кобили, волове, камили, овце и др.
Пиер Лескалопие (1574)

Док. 4. Отглеждане на ягоди в Пазарджишко през XVII в.
[...] Татар Базарджик [...]. Там прекарахме целия ден. След като ядохме хубави и едри
ягоди, прочути в този край, заминахме преди съмване [...].
Кикле (1657–1658)

Док. 5. Поминъкът в Тракия в началото на XVIII в.
От Чорлу, станали два часа преди зората, заминахме да отседнем в Бургара [Люлебургаз] [...]. Целият ни път ми се видя извънредно изпълнен със села [...]. Повечето са населени с християни, които работят за удоволствието и прехраната на турците [...].
Вместо заплата те държат всички земи и особено тукашните. Християните ги обработват [...]. Срещнахме също и голям брой от тези християнски селяни, които отиваха да жънат. Сърповете им са по-дълги, но не така извити, както нашите. Имат и

Всекидневието

Когато продължихме към Константинопол, срещнахме големи групи бедни селяни [...],
наричани аргати, които се завръщаха в страната си и идваха от Турция, където са
работили [...].
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друго оръдие, което държат в лявата си ръка, докато с дясната режат житото. Това
дърво е малко извито, заострено и с три дупки; те пъхат там трите си пръста, нещо,
което по моему ги улеснява да хващат едновременно повече жито. Сигурно те вършат
повече работа от нашите хора. Начинът им за вършитба на житото е също съвсем
различен от нашия. Те вземат две големи дъски, дебели по четири пръста, снабдени с
камъни с режещи краища. Те ги прекарват над житото, когато е на снопи, и отделят
едновременно класовете от сламата. Обикновено волове теглят този особен вид машини.
[...] [Беломорието] [...] Девойките сами идват да канят пътниците да идат да пият
при тях местно вино, което е великолепно. Обедът на шестимата струваше само 4 су
и 6 денара [...]. Може да помислите, че не сме се нагостили добре. Но може ли по-евтино
да се платят яйца, масло, сирене и хубаво вино, което най-вече не ни бе спестено?
Пол Люка (1706, 1714)

Док. 6. Земеделието в Пловдивско и Казанлъшко в края на XVIII в.
Хебър, наричан днес Марица [...]. Долината, през която протича, е най-обширната долина в Тракия и тя също е прочута както с плодородието си, така също с разнообразието на своите произведения: тя дава жито, вино, коприна, памук, лен, тютюн, ориз
и всякакъв вид плодове. На пръв поглед земята изглежда гола, понеже плодните дръвчета се крият в гънките на терена, но тук около селата се срещат прекрасни букети
от орехи и явори, които представляват най-богатата растителност.
[...] град Кейшанлик [Казанлък], разположен в подножието на най-високата верига на
Балкана сред поля от розови храсти, засадени в лехи, както лозята, които през пролетта издават най-приятни благоухания.
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Луи-Огюст Феликс Божур (1794, 1799)

Док. 7. Селското стопанство по българските земи през първата половина на
XIX в.
[...] Шипка на 1760 фута е заобиколена с розови градини и купището розови цветове
разпръсва постоянно благовоние. При все това, че тук се извлича розово масло, то се
рафинира само в Кезанлик [...]. Околностите на този град са твърде приятни, най-вече
към североизток, защото розовите градини и лозята покриват склоновете на малките бърда, покрай чието подножие се върви известно време, за да се стигне до Ески
Загра [Стара Загора]. Но на една левга от града човек е заставен да прекоси равнина
с морави и блата, където пасат крави, биволи и коне [...].
[...] Лесковац [...]. Турците живеят на западния бряг [на р. Морава] в подножието на
хълма, а българите най-вече на другия бряг [...]. Околностите на града предлагат множество зеленчукови градини, много хубаво поддържани от българите, които почти
единствено съставляват жителите на всички тия многобройни села.
Ески-Джумаа ��������������������������������������������������������������������
[�������������������������������������������������������������������
Търговище����������������������������������������������������������
]���������������������������������������������������������
[...]. Отседнахме там у един българин, който ни нагости
много приятно в градината си [...]. Околностите [...] са с много черници за отглеждане
на копринената буба и с доста нивя с бобовото растение долихос леплеб.
Пътят до Дубница [Дупница] е както пътят от последното слизане от планината
Крешна [Кресна] насам – широк път за кола сред житни и царевични ниви.
Ами Буе (1836, 1837, 1838)
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всекидневието

[...] Пролет млади български момичета се разпределят на групи в тези градини и берат
всички разцъфнали рози, които отнасят в града в плетени кошници или араба, т.е.
груби каруци, теглени бавно от биволи.
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Всекидневието

Задача 1:
А) Направете списък на местата, които посещават френските пътешественици.
Б) Систематизирайте сведенията по следните показатели:
• какво и къде се произвежда;
• как се произвежда;
• как се реализира произведеното.
в) Обсъдете особеностите и промените в развитието на земеделието и скотовъдството
по българските земи през ХV–XVII��������
и XVIII–ХІХ
�����
в.
Г) Посочете кои описания на селскостопански дейности са ви напълно непознати.
Д) Коментирайте какво прави най-силно впечатление на френските пътешественици.
Е) Разгледайте внимателно следващите изображения. Открийте в документите наименованията на тези земеделски оръдия на труда. Открийте кои от показаните на снимките
земеделски оръдия се споменават от френските пътешественици.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Как френските пътешественици оценяват уменията на
българите в сферата на земеделието и скотовъдството?
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