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ДОМОВЕ, ЗАНАЯТИ И ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
ПРЕЗ ХVI–ХIX В.
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как живеят българите в рамките на Османската империя?
Док. 1. Одрин през XVI в.
Адрианопол [...] е бил много обширен и красив град, както личи от древните му стени [...] Разположен е в равнина, наоколо с множество плодородни възвишения. Всички къщи с изключение на старите християнски черкви, джамиите, турските бани, са
построени по турски обичай, от дърво, глина и пръст.
* В скоби са дадени годините, през които са направени пътешествията

Никола дьо Николе (1551)*

Док. 2. Пловдив през XVI в.
[...] Вечерта минахме през Филипополи, древен град, седалище на бащата на Александър
Велики, отчасти разположен на хълмове, отчасти – в равнината [...] Вътрешността
на града е била съвсем разрушена и построена отново по турски с малки къщички от
пръст и дъски. Врагове на древността, турците са изгорили и унищожили всичко,
където са намерили статуи или надписи.
Пиер Лескалопие (1574)

Док. 3. Селските къщи в началото на XVIII в.

Пол Люка (1706, 1714)

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 4. Лозенград през XVIII в.
Киркилисе е на границата на България [...] Човек не може да си представи нищо победно от вида на това селце [...] Техните къщи са от глинеста пръст и имат особена форма. Един комин, направен като пчелен кошер, доста широк отдолу, заема ъгъл,
осветява къщата, която няма други прозорци, през него влиза дъжд и сняг, прониква
дневната и лунната светлина. В дъното на къщата е скрита една втора стая, нямаща друг изход освен малка врата, свързваща я с първата [...]. Впрочем обстановката
вътре не е толкова бедна, както се предполага в началото. По стените има много
полици и куки, на които са наредени съдовете и домашната покъщнина.
Граф Д’Отрив (1785)

Док. 5. Шумен в началото на XIX в.
[...] Всяка подчинена народност, позната под името рая, живее в отделни обособени
места или квартали, в които се намират нейните храмове и черкви [...] Къщите са
главно ниски, почти всичките всред двор и градина, построени и разпределени по един
и същи начин, с по една беседка с решетка отпред.
[...] Сред другите паметници на Шумла трябва да се отбележи още безистенът, голяма каменна постройка, в която се влиза през две срещуположни врати и в която се
намират дюкяните на най-богатите търговци. Те докарват там най-ценните предмети на търговията си, за да ги предпазят от огън, както и за да ги изложат пред
погледите на купувачите.
В отделни квартали са прокопани кладенци под името бунар [извор].
Ж. Г. Барбие дьо Бокаж (1828)

Всекидневието

[...] Инималем [с. Чешнигирово, Харманлийско] [...] Къщите им са построени само от
пръст и не са покрити с друго освен със слама. Но за селски къщи са чисти отвътре
[...]
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Задача 1:
А) Прочетете Док. 1–5 и характеризирайте дома на българите по следните показатели:
• строителни материали;
• интериор;
• хигиена на жилището.
Б) Проследете дали е налице промяна в жилището на българина през периода ХV�I–ХІХ в.
В) Обсъдете:
а) възможните причини, поради които елементи от обстановката в българските къщи
правят особено впечатление на пътешествениците;
б) примери на преплитане на български и турски традиции в изграждането на жилището
и на разграничаване на характерни за двата етноса сгради.

Док. 6. Пазарният ден в Османската империя
Турците имат пазари по градовете и селата през определен ден от седмицата, също
както в Европа. Селяните отиват там от селата и от едно село в друго, за да продават, каквото са получили от труда си. Едни носят дърва, други яйца, масло, сирене,
коприна, прежда и други подобни [...].
Пиер Белон (1547)

Док. 7. Панаирът в Пирот
На този панаир в Пирот се виждат множество хранителни продукти, селски дрехи,
украшения от сребро за жените.
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Док. 8. Производство на дрехи в Лозенградско
[...] Българските дрехи са груби, но не са много прости. Във всяка къща има два стана –
единият за сукно, другият за платно. Мъжете изработват дрехите, жените шият ризите и бродират всичко с разноцветна вълна, с доста вкус. Те нямат други украшения
освен един меден полукръг на ръката си и дребни монети, нанизани около врата им, по
главата, ушите и на опашка, спущаща се от пояса до петите [...].
Граф Д’Отрив (1785)

Док. 9. Търговията по българските земи през ХVІІІ в.
Вносната търговия на България е огромна. Няма нито вносна чужда стока, която да
не се продава там с печалба. Но понеже всички градски търговци отиват в Андрипопол и на панаири в Селимна* и Узунджова [...].
[...] Износната търговия се състои във восък, коприни, вълни, биволски и волски кожи,
мед, масло, мас, тютюн, сахтияни, желязо, селитра, солено месо, коне, ориз, вино и
др.
[...] От цяла България се събират вълни. Количеството е огромно. Всички тия вълни са
непрани, не мият никак овцете, преди да ги острижат. Тя е от две главни качества:
едното – къдраво, другото – плоско. Къдравата вълна е най-ценена, тя е много потънка от другата. Най-търсена е тази от Никополи. Обичайната º цена е 8–10 пари
оката. Правата вълна струва само 5–6 пари. Има малко черна вълна – едва четвърт от
всичката. Търговците, които я продават, я отделят доброволно, защото я продават
отделно в различни краища на Европейска Турция, където има манифактури на ямурлуци и аби. Вълните на Южна България минават в Цариград, а тези от Северна се разпространяват из Германия и във Венецианската република. Никополските са откарвани най-вече от немците. Говори се, че тези вълни могат да служат за производство

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

всекидневието

Льофевр (1611)

на сукно. Увериха ме, че ако се направи внимателно прочистване, може от [тази вълна]
да се извади по-висококачествена, годна да замени испанската вълна. Това е проблем,
който много заслужава да бъде задълбочен. Ако това е вярно, не ще бъде трудно да ги
докарват с малки разноски до Цариград по Дунава и Черно море.
* Сливен
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Шарл дьо Пейсонел (50-те –70-те години на ХVІІІ в.)

Док. 10. Занаятчийството в Сливен в началото на XIX в.
[...] Селимно, който руските карти назовават Сливно, има живописно местоположение в подножието на самия Балкан [...]. Градът и околностите създават
всички условия за богато и разнообразно занаятчийство.
В Селимно главно си поразен от деятелността на българите и от тяхната дарба за технически дейности. При все че са по-слаби от турците в оръжиепроизводството, те далеч ги превъзхождат във всички други клонове на разнообразно занаятчийство [...].
[...] Чаршията в този град, която има 500 дюкяна, е много добре снабдена с произведения от Европа и Азия, както и с предмети, произведени в самия град.
Между тях забелязах значително количество обикновени сукна, множество килими от великолепно качество с богата и разнообразна разцветка, обработени
кожи, конски покривала, цял куп артикули от желязо и стомана, розово масло.
Търговията с памук, който докарват от Анадол, е значителна.
За Австрия се изнася много вълна, лой и сурови кожи [...]. Изобщо в Селимно се
забелязва дейно и цветущо занаятчийство [...].
С. Сейже (1829)

[...] Свързва се на юг от града с по-малката планинска река, спускаща се по-направо от
север към юг, и минава на изток от султанската фабрика за сукно. Тази твърде хубава
манифактура, разположена на най-високата част на града, при устието, на теснина,
е най-открояващата се постройка на Исливие.
[...] Серес [...] има [...] два значителни базара, фабрики за памучни платове и кърпи [...].
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Ами Буе (1836, 1837, 1838)

Задача 2:
А) Работете по групи. Прочетете Док. 5–11 и систематизирайте характерните елементи
на постер, като:
Група А изследва занаятите в българските земи по следните показатели:
– видове занаяти;
– произвеждани артикули;
– места на занаятчийска дейност;
– организация на производство.
Група Б изследва търговията в българските земи по следните показатели:
– място на търговски обмен;
– стоки, с които се търгува вътре в страната, и за износ;
– посоки на износа.
Б) Представете резултатите от своята работа пред класа. Обсъдете ролята на панаирите и на външната търговия за срещата на различни култури.

Всекидневието

Док. 11. Фабрично производство в началото на XIX в.
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Док. 12. Европа в средата на ХIХ в.

128
128

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Как българските земи остават част от Европа през
периода на османското владичество?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

всекидневието

Задача 3:
Използвайте приложената карта на Европа и определете по нея:
а) посоките на износ от български земи и видовете стоки;
б) местата на оживен вътрешен търговски обмен.

