Регионална библиотека “Христо Смирненски”Хасково

Промени в жилищната архитектура и
уредбата на дома в град Хасково в
периода след Освобождението до
средата на ХХ век
Клуб “Млад Краевед”
Отдел Краезнание

Новата жилищна архитектура
В десетилетията, последвали Освобождението,
животът в град Хасково се развива и модернизира в стопанско, обществено и културно
отношение. Натрупването на капитал и замогването на богатата част от населението намира
външен израз в новото жилищно строителство
и градската жилищна архитектура. Богатите
хасковски търговци и индустриалци имат средствата да платят за построяването на нови
модерни къщи за семействата си.
Традиционната възрожденска къща е заменена
с къща от съвременен, европейски тип.
Наблюдаваните промени са както във външната
архитектура, така и във вътрешното оформление на жилищата, тяхното обзавеждане и ежедневна функционалност. По-дребните търговци
и занаятчии са живели на втория етаж на
жилищните сгради, тъй като на първия етаж е
бил разположен техният магазин, дюкян или
работилница.

Задача
Посетете на място или
разгледайте в Google Maps с
опцията „Street view“
следните адреси на стари
къщи в Хасково:
ул. Цар Освободител 10, 14,
18, 24
ул. Преслав 27
ул. Клокотница 4
ул. Добруджа 32
ул. Епископ Софроний 1

Дигитална
библиотека
Хасково

Картичка с общ изглед
от Хасково, 1927 г.

Картичка с изглед
от Хасково, 1911 г.

Картичка “Пазарният
площад”, 1929 г.

Външна архитектура
 Преминаване към европейски
архитектурен стил
 Къщите на по-заможните семейства са
големи и представителни
 Използват се нови декоративни елементи
на външната фасада като арковидни
ниши, капители, пиластри, корнизи,
фризове, архитрави, малки пластични
орнаменти като венци, панделки и др. п.
 Прозорците са големи, с декоративни
первази, естетични железни парапети или
решетки
 Входните врати са масивни, изработени от
дърво, в стил европейски класицизъм
 За строителството се използват предимно
печени тухли и камък, дърво, а след 1928
г. и железобетон

Речник
Фасада – лице на
сградата
Арка – дъга, свод
Капител – крепител,
колона
Пиластър –
полуколона
Фриз – ивица за
украшение

Пример за богата къща (днес
Галерия “Атанас Шаренков”),
собственост на Тодор
Шишманов, наследник на
Христодул Шишманов

Снимка от Дигитална колекция по проект
“Хасково и Одрин – културно-исторически
дестинации”

Пример за жилищната архитектура на по-дребните търговци,
чиито дюкяни са били на първия
етаж, а те са живели на втория
етаж

Картичка от Дигитална
библиотека Хасково

Вътрешно оформление на
жилищното пространство

Стари думи
Мутвак – кухня
Одая – стая
Килер – мазе, изба
Сандък одасъ дрешник

 Къщите са двуетажни, увеличава се
броят на стаите, те нарастват на
размери и височина
 Първият етаж е с голямо входно
предверие, централен салон/хол и
други помещения около него, с
голямо стълбище за горния етаж
 На втория етаж са разположени
спалните помещения на членовете
на семейството, за жените има
отделна стая, наречена “женска”
 Къщите разполагат с вътрешна
кухня, мазе и други сервизни
помещения

Вътрешна уредба на дома
 Подът е от дървени дъски (не от глина)
 Таванът е измазан, украсен с гипсова орнаментика
 Тъканата черга или килим замества рогозката, изработвана от
сплетени царевични стъбла
 За готвене се използва чугунена готварска печка, вместо огнище
 За миене на посудата се използва мивка – вътрешна или
външна, в близост до кладенеца с вода
 Посудата е от порцелан и стъкло
 За спане се използват железни кревати
 Започват да преобладават подвижните мебели за сметка на
вградените в стените
 За отопление се използват мангали, печки или вградени камини
Допълнителна задача
Направете сравнителна характеристика в
писмен или табличен вид между днешния
модерен бит и бита от преди 80-100 години.
Какви са приликите и какви са разликите?

Интериор
 Вместо вградени долапи и миндери стаите започват да се
обзавеждат с дървени и резбовани мебели като скринове, бюфети,
маси
 За сядане се използват тапицирани столове, виенска мека мебел –
канапета и фотьойли
 На тавана се окачват красиви полилеи, на стените – литографии,
картини, стенни часовници, на прозорците – корнизи с пердета
 В спалнята задължителни са порцеланов леген с кана, огледало,
тоалетка, лампа, гардероб или скрин
 Текстилът се е състоял от покривки, изработени от брюкселска
дантела, кадифе и др., копринени покривки за леглата, пердета,
тъкани килими
 В домовете на някои богати фамилии се среща пиано, но много поразпространени са били грамофонът и радиоапаратът

Експозицията в Паскалевата къща показва представителни предмети и
мебелировка от края на ХІХ и първите десетилетия на ХХ век
Снимките са достъпни от сайта на РИМ-Хасково: http://haskovomuseum.com/portfolio/urban-lifeafter-the-renaissance/

Кратък тест

2. Къщите на заможните хасковлии не са били
големи и представителни.
а) вярно
б) невярно
3. След коя година в строителството започва да
се използва железобетон?
а) 1929 г.
б) 1938 г.
в) 1928 г.
4. Кои са били най-разпространените технически
средства, използвани за развлечение и осведомяване ?
а) радиото и грамофонът
б) телеграфът и радиото
в) телевизорът и пианото

5. Какво означава старата дума “мутвак”?
а) хол
б) спалня
в) кухня
6. Какви мебели са били част от холното обзавеждане
на къщите?
а) маси, бюфети, мека мебел
б) миндери, долапи
в) скринове, кревати, тоалетки
7. В коя къща може да се види експозиция на предмети
и мебели от бита на хасковлии в периода след
Освобождението и началото на ХХ век?
а) Шишмановата къща
б) Паскалевата къща
в) Кирковата къща
8. Какви печки са били използвани за готвене и
отопление?
а) стоманени
б) железни
в) чугунени
Верни отговори
1.б; 2.б; 3.в; 4.а; 5.в; 6.а; 7.б;8.в

1. Довършете изречението “Традиционната
възрожденска къща е заменена с къща от…”
а) старовремски стил
б) съвременен, европейски тип
в) модерен, класически тип

