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ПАРИЖКИЯТ СТОПАНИН1

 

 

I 7 Грижа за съпруга и за къщата 

 
1. Седмият член от първия раздел трябва да ви научи да бъдете внимателна и 

приветлива към вашия съпруг. По този въпрос следва да знаете, красива приятелко, че 

трябва много добре да се грижите за личността му. И действително, когато една жена е 

изгубила първия си съпруг и вече не живее в брачен съюз, за нея е много трудно да си 

намери втори, който да подхожда на положението и на вкуса й; и тя ще бъде още по-

объркана и  безпомощна, ако загуби и втория си съпруг. Така че обичайте го и се 

грижете за личността му. Моля ви винаги да му осигурявате безупречно бельо, защото 

именно това е вашата област: на мъжете са отредени заниманията и работите извън 

дома. Съпрузите трябва да осигуряват жените си, като бродят напред-назад, тичат тук и 

там, в дъжд, вятър, сняг или гр адушка, мокри или сухи, потни или зъзнещи от студ, 

недохранени, без подслон, зле обути, недоспали. Но всичко това несе отразява на мъжа, 

защото го крепи мисълта за грижите на неговата съпруга при завръщането му, за 

ласките, за радостите и удоволствията, с които тя ще го отрупа или ще накара да го 

отрупат в нейно присъствие: да го събуе край хубав огън, да му умие краката, да му 

даде чисти гащи и обувки; добр е да го нахр ани и напои, да му пр ислужва и да го 

уважава и после да го сложи да спи в бели чаршафи с бяла нощна шапчица, завит с 

топли кожи, и да го обсипе с радости, игри, любовни ласки и други тайни неща, които 

премълчавам. А на другия ден да му приготви нова риза и дрехи. 

2. Подобни грижи, красива приятелко, със сигурност карат мъжа да обича и да 

желае да се завърне вкъщи при добрата си съпруга и го държат далеч от другите жени. 

Затова ви съветвам да се грижите така за вашия бъдещ съпруг всеки път, когато се 

прибира вкъщи. Придържайте се неуморно към това. Постарайте се също да съхраните 

мира в домакинството. Припомнете си селската поговорка, която гласи: „Три неща 

прогонват мъжа от семейното огнище: разграден двор, запушена камина и свадлива 

жена”. За да запазите любовта и благосклонността на вашия съпруг, ви моля, красива 

приятелко, да бъдете нежна, любезна и усмихната. Обсипвайте го с грижите, с които 

простонародните женици от страната ни считат, че глезят на друго място влюбените им 

                                                
1 Le Mesnagier de Paris, ed. G. E. Brereton, J. M. Ferrier, Paris 1994. Текстът е написан през 1393 г.  
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синове, когато не успяват да се справят с положението. И още нещо: ако изгубилите 

родителите си деца впоследствие са хокани, измъчвани и отблъсквани от осиновилите 

ги роднини, които хич не ги е грижа да им предоставят подслон, вода и храна, обувки, 

дрехи и други необходими вещи, щом намерят другаде добро убежище и помощта на 

друга жена, която ги приютява и им осигурява топло местенце край огъня, колкото и 

скромно да е то, държи ги чисти, кърпи гащите, потурите, ризите и другите им дрехи, 

тези деца следват тази жена и искат да останат с нея, да лежат и да се греят в 

прегръдките й, и напълно да забравят пренебрегвалите ги преди това осиновители, 

които сега биха желали да ги изтръгнат от тази жена и да си ги върнат. Но това е 

невъзможно, защото тези деца държат повече на чуждите хора, които добре се грижат 

за тях, отколкото на най-близките си роднини, които са били тъй безразлични към тях, 

а сега плачат и викат, като обвиняват тези жени, че са омагьосали децата им и твърдят, 

че именно заради магията последните не могат да ги напуснат и да бъдат щастливи 

далеч от тях. Каквото и да се казва, тук няма магия, има само любов, любезност, ласки, 

радости и удоволствия, които тези жени знаят как да им дават при всеки случай. 

Според мен тук е цялата тяхна магия. Ако имахте мечка, вълк или лъв, при условие че 

се отнасяте мило с тях, те биха ви отвър нали със същото и биха ви последвали. И 

всички други зверове биха отвърнали по същия начин, ако можеха да говорят, и биха 

казали, че опитомените им събратя са омагьосани. Според мен не съществува друг 

начин за омагьосване освен доброто, което се прави: един мъж се омагьосва най-добре, 

като му се доставя удоволствие. 

3. Затова, скъпа приятелко, ви моля да омагьосате така съпруга, който ще имате, 

и непрестанно да подновявате своите магии: да го пазите от разграден двор и от 

камина, която не тегли добре, да бъдете нежна, мила и сговорчива и да не търсите 

свади. Постарайте се през зимата да има хубав огън, който да не пуши, да бъде добре 

подслонен до гърдите ви под добра завивка, и така ще го омагьосате. През лятото се 

постарайте да няма бълхи в стаята или в леглото ви. Според чутото от мен има шест 

възможности да избегнете това. Някои казват, че из стаята трябва да се разпръснат 

елхови листа, в които бълхите да се заклещят. Освен това съм чувал, че е достатъчно 

един или няколко резена хляб да се намажат с клей или с терпентин, да се поставят 

насред стаята, а в средата на всеки резен да се забие запалена свещ: тогава бълхите ще 

дойдат и ще полепнат, и ще се хванат. Аз самият изпитах друго ефикасно средство. 

Вземете грубо сукно и го разстелете във вашата стая и вър х у леглото: всички бълхи, 

които се напъхат в него, ще се хванат, и ще трябва просто да ги съберете в сукното и да 
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ги отнесете, където поискате. Това става също и с овчи кожи. Освен това видях как 

застилат с бял плат покривката на леглото и след като черните бълхите се настаниха 

върху него, бързо ги намираха и убиваха поради контраста с бялото. Но най-трудно е да 

се предпазиш от онези, които са в завивките, кожите и облечените дрехи. Трябва да 

знаете, че направих следния опит: когато завивките, кожите и носените дрехи добре се 

изолират и се затворят в плътно пристегнат с ремъци сандък или в добре запечатан и 

притиснат чувал, лишените от светлина, въздух и пространство бълхи ще загинат и 

умрат начаса. 

4. Няколкократно ми се е случвало да виждам нощем нашествие от комари, 

които, привлечени от дъха, кацаха по лицата на спящите и така силно ги хапеха, че 

последните биваха принуждавани да станат и да запалят сено, за да може пушекът да 

прогони или убие комарите. Онзи, които се съмнява в това, би могъл да го направи и 

посред бял ден или да се предпазва с комарник, ако притежава такъв. 

5. Ако в една стая или жилище има рояк непрогоними мухи, вземете малки 

папратови стебла, завържете ги с конец като ресни, а после опънете конеца: вечерта 

всички мухи ще ги накацат и тогава ще можете да спуснете ресните и да ги изхвърлите 

навън.  Освен това затваряйте много добре спалнята си вечер, като оставите малък 

отвор в източната стена. Веднага щом се зазори, всички мухи ще си отидат през тази 

дупка. Тогава трябва да я запушите. Освен това забъркайте в паничка мляко със заешка 

жлъчка, разпределете течността в две-три панички и ги поставете на особено 

навестяваните от мухите места. Всички, които опитат от сместа, ще загинат. Освен това 

там, където има мухи, може да завържете платнени гащи на дъното на пробито гърне и 

да го намажете отвътре с мед, ябълки или круши. След като се напълни с мухи, 

запушете отвърстието му с дъска за месо и го разклатете. Освен това можете да стриете 

и суров червен лук, да съберете сока му в паничка и да я поставите близо до мухите: 

всички, които вкусят от него, ще умрат. Можете да ги убиете и с ръка с трепачка за 

мухи. Освен това, може да поставите намазани с клей пръчици над пълен с вода леген. 

Освен това дръжте прозорците си добре затворени с навосъчени платна, пергамент и 

пр., които следва да напаснете така добре, че нито една муха да не може да влезе2

                                                
2 Остъкляването на прозорците през ХIV век било прекалено скъпо дори за заможен буржоа като нашия 
автор. Отворите на прозорците били затваряни с платнени завеси или пергамент до края на ХV век. 

. Така 

мухите могат да бъдат избити отвътр е с тр епачка за мух и или с някое друго от 

гореспоменатите средства, а другите не ще могат да влизат повече. Освен това може да 

се провеси и потопена в мед връв. Мухите ще дойдат и ще полепнат и вечерта ще могат 
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да се съберат в чувал. В крайна сметка мисля, че мухите изобщо няма да се задържат в 

една стая, ако не намерят в нея маси, столове, долапи или други неща, по ко ито да 

кацат. И действително, ако има само прави стени, по които да кацат, те изобщо няма да 

се застоят или поне не повече, отколкото на сенчесто и влажно място. Именно затова 

мисля, че една муха не ще се застои в добре почистена и затворена стая, където нищо 

не се влачи по земята. 

6. Пазете и закриляйте така съпруга си от всяко неудоволствие и му 

предоставяйте всички удоволствия, които можете да си представите, като му 

прислужвате или карате да му прислужват във вашата къща. Що се отнася до външните 

му нужди, осланяйте се на него: ако е добър съпруг, той ще се труди и ще работи 

повече, отколкото бихте могли да желаете. Ако се съобразите с всичко това, той винаги 

ще мисли със съжаление за вас и за вашето внимание и ще остави настрана всички 

други къщи, всички други жени, всяко друго внимание и всички други огнища. В 

сравнение с вас, която ще се грижите за него така, както току-що казахме, всичко 

останало ще му се струва блудкаво. Именно така трябва да се държите, по примера на 

онези, които обикалят света на кон, а щом се приберат у дома след път, веднага 

приготвят чиста сламена постеля за конете си, която стига чак до коремите им. Те ги 

освобождават от хамута, оставят ги да си починат и им дават да пият ободряваща 

напитка на медена основа, а да ядат отбрано сено и стрит овес. Завърнали се вкъщи, те 

се грижат за тях по-добре откъдето и да е. Ала ако се грижат така добре за конете, още 

по-основателно е да се занимават с хората и в частност с господарите, когато те се 

приберат вкъщи, още повече че го правят със средствата на последните. За кучетата, 

които се прибират от горите и лова, се приготвя – понякога от самите господари – чиста 

постеля край камината, а лапичките им се мажат с мас, дава им се храна и се галят от 

признателност за труда им. По същия начин, ако жените се занимават с мъжете си в 

духа, в който се полагат грижи за конете, кучетата, магаретата, мулетата и другите 

животни, всички други къщи, в които са намерили подслон, естествено ще им се сторят 

мрачни тъмници и негостоприемни места в сравнение с тяхната – рай за отмора. 

Съпрузите ще мислят пътьом за жените си. И никакво усилие не ще им се струва 

прекалено трудно, когато, изпълнени с любов, предварително си мислят за онази, при 

която бързат да се приберат, така както бедните отшелници, каещите се и 

целомъдрените монаси се стремят да видят лика на Иисус Христос. Така обслужвани, 

тези съпрузи никога не ще пожелаят друго огнище, друга спътница, а ще се пазят и ще 

стоят далеч от тях. В сравнение с тяхното огнище всичко останало ще им се струва 
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каменно легло, при условие че винаги пристъпват към него с чисто сърце и без 

преструвки. 

7. Съществуват обаче стари хитруши, които се преструват на кротки и 

симулират голяма любов с показни прояви относно разположението на сърцето им, зад 

които няма нищо. Знайте, че само лишените от мъдрост мъже не ги разгадават. А ако ги 

разгадаят, а после и двамата съпрузи се преструват, че нищо не се е случило и се 

прикриват, това е лошо начало, което ще има още по-лош край. 

8. Има и такива жени, които в началото проявяват голямо усърдие към мъжа си. 

Те смятат за невъзможно техният толкова влюбен и мил съпруг да се осмели да се 

ядоса, ако не се стараят особено: тогава вниманието им отслабва и те постепенно 

престават да бъдат толкова старателни, толкова предани, толкова покорни. Нещо 

повече: те си присвояват авторитета, командването и пълновластието най-напред в 

някое невинно дело, а после и при по-важен случай, и от ден на ден все повече. Така им 

се струва, че опитват, напредват и печелят почва, и си въобразяват, че от любезност, от 

невнимание или от хитрост съпругът им нищо не казва, нищо не забелязва – тъй като 

търпи всичко. А това не е нито правилно мислене, нито правилно изпълнение на 

задължението. Защото когато мъжът им забележи нередовната им служба, растящата 

им арогантност и това, че вършат всичко все по-зле, когато той забележи всичко това 

толкова добре, та да разбере, че ако продължава да мълчи би се случило нещастие, 

тогава тези съпруги внезапно се оказват детронирани по силата на волята и правото на 

техния мъж. Именно това се случи с Луцифер, първия сред ангелите в Рая, когото 

нашият Господ обичаше толкова много, че търпеше и понасяше много от капризите му, 

докато той се възгордя и стана свръхсамонадеян. Така че накрая прехвърли всички 

граници и това не се понрави на нашия Господ, Който дълго го бе понасял, без да каже 

нищо. Но Той изведнъж си припомни всички негови злосторства и го запрати на дъното 

на ада, като му отне поверената му мисия, която Луцифер бе започнал така добре да 

изпълнява и която му бе спечелила голямата обич на нашия Господ. Затова вие трябва 

да бъдете винаги упорита и уравновесена по този път. 

 

 

превод: Ирена Кръстева 
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