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1. 
И р о н и я 

(Е(ро>уе£а) 
Иронията, общо взето, изглежда, че ще да е изв-Ьстно 

приструване къмъ по-малкото както въ д'Ьла, така и въ 
думи, а пронистътъ е човЬкъ, който отива при врагове-
т'Ь си, за да се поразговори съ т-Ьхъ, у ж ъ не ги мрази. 
Хвали въ очи ония, които е нападалъ задъ гърба имъ. 
На побЪденнгЬ изказва своигЬ съжаления. Прави се, че 
прощава на тия, които говорятъ лошо за него, сжщо и 
на ония, които се борятъ противъ него. Съ т1ззи, които 
сж обидени и възмутени отъ нЪщо, той си приказва 
съвсЬмъ спокойно. А на т-Ьзи, които искатъ да говорятъ 
съ него за нЪкоя бърза работа, казва имъ да дойдатъ 
другъ пжть. Не признава, че вече върши нЪщо, а казва, 
че има нам-Ьрение да върши. Приструва се, ужъ ей сега 
дошелъ, у ж ъ билъ закъснЪлъ, че не му било добр'Ь. На 
тия, които му искатъ пари на заемъ или н-Ькаква по-
мощь, той дава доста, но като заявява, че не е каса. Про-
дава н-Ьщо, казва не продава; не продава, казва продава. 
Ч у л ъ н-Ьщо, отказва, че е чулъ; вид-Ьлъ н-Ьщо не — не е 
видЬлъ; съгласилъ се н-Ькога съ н-Ьщо, сега не си спом-
нялъ. Неговит-Ь обични изрази сж: „Ще видя, не знамъ, 
и азъ н-Ькога съмъ помислялъ за това". И въобще, мно-
го е ловъкъ да се изразява по този начинъ: „Не ми се 
в'Ьрва", „Не мога да разбера", „Слисанъ съмъ", или 
„Споредъ това, което ти казвашъ, той ще да е станалъ 
другъ"; „Въ всЬки случай, пр-Ьдъ менъ не се е изказ-
валъ така", „Тая работа ми се вижда тъй н-Ькакъ си не-
вероятна", „Другиму разправяй", „Кой знае, дали на 
тебъ да не пов-Ьрвамъ или оногова да осждя, не мога да 
се р-Ьша". „Но я поразмисли, дали ти не си много дов-Ьрчивъ*. 
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27. 

Подмазливость 
(КоХаяе£а) 

Подмазлнвостьта би могла да се схване като сра-
менъ начинъ на общение съ хората, който принася об-
лаги на тогова, който се подмазва, а подмазливиятъ ка-
то човЪкъ, който, като тръгне съ тебе изъ улицата, каз -
ва: „ З а б е л е з в а ш ъ ли, съ какво уважение те гледатъ хо-
рата? Това съ никого другиго въ града не се случва, 
само съ тебъ. Какъ те хваляха вчера въ клуба!" Тамъ 
били пасЬдали повече отъ 30 души и, като се заговори-
ло, кой е най-добриятъ, започнали съ тебе и всички 
споменали само твоето име! И като ти казва това, хва-
ща по дрехата ти н-1зкой разнищенъ конецъ и го хвър-
ля. А пъкъ, ако в'Ьтърътъ случайно е закачилъ въ бра-
дата ти нЕкоя сламчица, изважда я той и . с ъ усмицка ти 
казва: „Видишъ ли? Два дена какъ не съмъ се срЪщ-
налъ съ тебъ, а брадата ти се прошарила съ бели кос-
ми, макаръ и за твоите години косата ти да е по-черна, 
отколкото на всекиго другиго". А когато заговоришъ за 
нещо, на другите запов-Ьдва да мълчатъ и да те слу-
шатъ, самъ той съ внимание те слуша и одобрява, а 
щомъ свършншъ, току извикне: „Браво!" Ако кажешъ 
нЪкоя плоска духовнтость, почне да се хили и си за-
пушва устата съ дрехата си, у ж ъ едва може да задържи 
смеха си. 

На минувачите вика да почакатъ, докато минешъ 
ти. За децата ти купува ябълки и круши, донася ги у 
лома и нмъ ги раздава п р е д ъ гебъ. Той току зацелува 
децата и рече: „На отличенъ баща пиленца!" Той отива 
наедно съ тебъ, когато си купувашъ обуща, и разправя, 
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че кракътъ ти билъ по-строенъ отъ обувките. Кегато 
се наканишъ да посЬтишъ нЬкого отъ приятелите си, 
той отърчава тамъ преди тебе и съобщава на домакина: 
„У тебъ иде". Върне се веднага при тебъ, за да ти каже: 
„ПрЬдизвестнхъ". Той не се срамува да отиде на жен-
ския пазарь и безъ отдихъ да прави покупки за тебъ. 
Отъ гостите, конто си поканплъ на угощение, той най-
наиредъ ще похвали виното, а, като почака малко, ще 
каже: „Ахъ, колко изтънчена е твоята кухня!" Па вземе 
нещо отъ трапезата и прибави: „Че това е це.та пре-
лесть!" 

После, ще те запита, дали ме ти е студено, да не же-
лаешъ да се позавиешъ, дали той да те загърне съ нЬ-
що —- и, като казва това, навежда се до самъ ухото ш 
и ти шъпне ужъ нещо. А когато отидешъ въ театра, 
той взима отъ слугата ти възглавницата и самъ я слага 
на седалото. 

За клицата ти казва, че била добре построена, ни-
вите тн добре били посеени, портрегътъ ти билъ много 
сполученъ. 
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1. 

Празнословие 
('А5оХ£ох.£а) 

Празнословието е разказване на дълго необмисле-
ни н-Ьща, а празнословецътъ е човЪкъ, който сЬда при 
никого, съ когото не се познава и започва да хвали же-
на си. И разказва, какво е сънувалъ пр-Ьзъ нощьта. 
Посл1з изрежда всичко едно по едно, какво е имало нз 
обЪдъ за ядене. И, както вървЪли работит-Ь, сегашнит-Ь 
хора били много по-лоши отъ н-Ькогашнит-Ь, че пшени-
цата била по-евтина на пазаря, че имало много чужден-
ци, че отъ празника ДионизиитЪ морето пакъ щ-Ьло да 
стане плавателно, че ако Зевсъ прати повечко дъждъ , 
всичко щ-Ьло по-добр-Ь да вир-Ье, че отъ нова година 
шЪлъ да обработи н-Ькоя нива, че животътъ станалъ мно-
го скжпъ, че Дамипъ на Мистериит-Ь запалилъ гол-Ьмь 
факелъ, че колонит-Ь на Одеона били толкова и толкова, 
и „Вчера повръщатъ" , и че вр-Ьмето днесъ било не знамъ 
какво, че въ м-Ьсецъ Боедромионъ се падали МистериитЬ, 
а въ Пианопсионъ — Апатуриит-Ь, че въ Посидеония щ-Ь-
ли да станатъ селскнт-Ь Дионизии. И само да се захва-
нешъ съ него, не можешъ се отърва, 
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НедодЪланость 
(Ауро1х(а) 

Недоделаностьта ще да е груба простащина, а не-
додЪланнятъ е човекъ, който отива въ народното съ-
брание следъ като пие разсолница. Казва, че чесновинтъ 
лукъ миршщелъ по-хубаво отъ мирото, носи обуща по-
големи отъ краката си, говори шумно. На своите при-
ятели и близки нищо не доверява, а на слугите си казва 
най-важните работи. На нивата разправя на ратаигЬ 
всичко, каквото е станало въ народното събрание. Като 
седа, дига си полата по-горе отъ коленото, така че ца 
му се вижда голото тело. Когато върви изъ улицата, 
не се чуди на нищо, отъ нищо не се слнсва, но щомъ 
види некой волъ или магаре, или козелъ, спре се и се за-
зяпа. Грабне н е щ о отъ кухнята и веднага залапа, пие 
силно впно. Съ готвачката се задиря тайно, заедно с» 
нея меле брашно и за себе си и за всички вкжщи. Ко-
стане като пазачъ на портите, повика кучето, улови го 
за муцуната: „На, то пази нивята и кжщата". Донесе ли 
мл некой пари, връща ги назадъ, защото били съвсемъ 
излизани и го кара да ги смени съ други. И ако е за-
елъ некому орало или некоя кошница, сърпъ или чу-
валъ, търси ги п р е з ъ нощьта, когато не може да заспи 
отъ мислене. Когато слиза въ града, току те пита колко 
струватъ кожите и пушената риба, и дали празнувашъ 
днесъ новолунието и казва, че сега ще отиде въ града, 
за да си остриже косата и на връщане да си вземе пу-
шената риба отъ бакалина Архия. Въ банята n ie , на под-
метките си забива големи гвоздеи. 

Характери 2 
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27. 

Угодливость 
(Apsaxsia) 

Угодливостьта, ако я опрЪдЪлимъ, е една неуместна 
ревносгь у нЬкои да се правятъ само приятни на хората, 
а угодливиятъ, разбира се, е чов^къ, който те поздра-
вя още отдалече, нарича те „сериозенъ човЪкъ", въз-
хищава се отъ тебъ, улови те съ д в е т е си р ж ц е с1з-
кашъ да не му избегашъ, повърви малко съ тебъ, каго 
ie отрупва съ комплименти.' И, ако го повикашъ да се 
изкаже по н-Ъкоя пр-Ьпнрня между тебъ и нЪкого други-
го, той не гледа да се понрави само на тебъ, ами и на 
противната страна, ужъ е безпристрастенъ. Той казва, 
че чужденците говорели по-справедливо отколкото съ-
гражданите му. Поканишъ го на обедъ , ще ти каже да 
извикашъ децата си, а, когато вече влезнатъ, ще се 
произнесе, че т е приличали на баща си повече, откол-
кото смокиня на смокиня. После ще ги притегли къмъ 
себе си, ще го целува и ще ги накара да седнатъ до 
него. Съ едни ще играе, като ще имъ вика „Мехъ" , 
„Тесла", а други ще остави да заспятъ на корема му, и 
не се оплаква, колкото и да го притискатъ. 
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27. 

Нехранимайковщина 
('Ако-юм) 

Нехранимайковщпнага е закоравелость въ срамни 
дЬла и речи, а нехранимайката е човЬкъ, който лесно 
се кълне, за обиди не мари, само току ругае първенците, 
но нравъ уличникъ, дига си полите на дрехата високо, 
бърка се въ всичко. Разбира се, той, и когато е таврЪзъ, 
играе неприличния танцъ кордаксъ, излиза безъ маска 
въ пияните хорове. На представленията на фокусницигЬ 
той събира гологаните, като* отива огъ човекъ на чо-
вЬкъ и се ругае съ тези, к о и т о м у п о к а з в а т ъ 
марка за безплатно гледане. Ту е кръчмарь, ту свод-
никъ, ту митарь и не се отказва отъ кое и да било не-
честно занятие, става и телялннъ, и готвачъ, и комар-
джия. Майка си не храни, влачатъ го често пипнатъ въ 
кражба, живее повече въ затвора, отколкото у дома си. 
Той е и отъ тия, които съ викове насъбнратъ около себе 
си навалици, крещатъ, ругаятъ се и се разправятъ съ 
техъ. Докато едни идватъ, други си отиватъ, преди да 
еж. го изслушали, на едни казва само началото, а ча 
други само единъ слогъ, а на трети само часть отъ това, 
което пека да каже, понеже делата му нехранимайков-
щина най-добре пгЬла била да се познае, когато до-
д е л ъ некой големъ съборенъ празникъ. Често се сж-
дн, дава подъ еждъ хората, или го даватъ подъ еждъ, 
извинява неявяването си въ ежда съ лъжлива клетва, 
пъкъ се яви съ кутия документи въ пазвата и съ вър-
зопъ книжа по делото въ ржце. Не се стеснява да се 
постави на чело на тълпите изъ тържището, но и вед-
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нага имъ заема пари, като' взима лихва по три гологана 
за левъ на день. Отбива се отъ кашаварница въ каша-
варница, при рибаритЪ, при продавачите на пастърма, 
парит-Ь, които изкарва, събира въ устата си. 
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1, 
Бъбривость 

"'<, (ЛаЛюс) 

Бъбривостьта, ако би желалъ некой да" я дефинира, 
ще е иЪкаква невъздържаносгь въ говоренето, а бъбри-
цата е чов-Ькъ, който, като го срЪщнешъ нЪкжде и пс-
кашъ да му с ъ о б щ и ш ъ нещо, той ти казва, че това не 
е нищо, че той знае всичко и, ако го слушашъ, щ-Ьлъ 
да ти разкаже. И, щомъ земешъ да му отговаряшъ, той 
те ир-Ькж.сва съ думите : „Не забравяй, какво искаше да 
кажешъ" , „Добре че ми напомни това", и „Колко по-
лезна е разговорлнвостьта!" „Вижъ, не се С"Ьтихъ<", и 
„Е, колко бързо разбра работата!" „Отдавна те наблю-
давамъ, дали и ти ще додешъ до сжщата мисъль, до 
която съмъ дошелъ азъ" , И още много подобни преди-
словия ще ти натрупа така, щото н-Ьма да ти даде да 
се издишашъ, ако те срещне. СлЪдъ като разбие хората 
по отделно, р е ш а в а се да отиде и при застанали на 
купъ граждани и ги принуждава да избегатъ изъ с р е д ъ 
работата си. Влиза въ училищата и въ игрищата и бърка 
на учениците да си готвятъ уроцигЬ: той набъбря тол-
кова н е щ а на преподавателите и на учителите по гим-
настика! Ако кажешъ, че искашъ да си отидешъ у дома, 
той те придружава и те завежда до вкжщи. Ако е чул ь, 
ч е - щ е има народно събрание, впуска се на .широко ца 
разправя за народните събрания въобще, за какъ ед-
нажъ п р е з ъ властвуването на архонта Аристофонта има-
ло словосъстезанне и за сражението на спартанския 
пълководецъ Лизандра, и какъ и съ кои свои р е ч и 
той ималъ у с п е х ъ п р е д ъ народа, като вмества оть 
време на време обвинения противъ тълпата, тъй ¡е 



тези, които го слушатъ, забравятъ, за какво имъ го-
вори . или само току климатъ съ глава или пъкъ го 
оставятъ да си говори и пзбегватъ отъ тамъ. Въ сждн-
лнщето пр-Ьчи на сждните, въ театра на зрителигЬ, при 
угощението на гостите, като казва: „За разговорливия 
е млчно да мълчи", езикътъ му бплъ винаги пъргавъ, 
не му било възможно да мълчи, пъкъ нека го мисля гъ 
и за по-големъ бъбрица отъ ластовиците. Оставя се да 
го псдиграватъ и собствените му деца, които, като ис-
катъ да заспятъ, молятъ го съ думите : „Тате, я ни по-
бъбри малко, за да ни доде съньтъ". 



Новинарство 
(Лоуотоиа) 

Новниарството е нагласяване лъжливи слухове .1 
събития, разпространявани отъ тогова, който ги нагла-
сява, а новинарьтъ е чов-Ькъ, който веднага щомъ срещ-
не некой прнятель, влиза въ ролята си и съ усмивка 
започва: „Отъ д е така?" и „Какво ще кажешъ?" и 
„Какъ е", „За о н о в а какво ново има да съобщншъ?" 
И че ужъ е много загриженъ, запитва по-твърдо: „Не 
се ли чу нещо повече?" и „Харни сж днеска новинигЬ, 
нели?" И безъ да му даде време да отговори, извиква: 
„Какво думашъ! Не си чулъ нищо?!" „Тогава — азъ 
ще те нагостя съ много важни новини". И той си има 
или н кой войникъ, или некой слуга на флейтнста Астей, 
или предприемача Ликонъ, който току що бплъ пристиг-
налъ отъ самото бойно поле, отъ него б и Л ъ чулъ. И 
изворите на новините му еж все такива, че никой не. 
може да провери. Казва, че т е му казвали, какво По-
^исперхонъ и царьтъ победили въ боя, а Касандъръ 
билъ плененъ. И ако некой му рече: „Ами ти в е р в а ш ъ 
йл всичко това?", ще отговори, че работата вече ви-
Гоко се говорила въ града, че се разпространявала на-

всекжде , че всички били съгласни, защото всички раз-
правяли сжщото за би: ката и че станала голема каша. 
За него това се познавало и по лицата на министрите, 
т е всички изглеждали нЬкакъ с ъ в с е м ъ другояче. Даже 
казва току що билъ узналъ, че т е имали нЬкого скритъ 
въ кжщи, който вече пети день какъ билъ пристигналь 
отъ Македония и знаелъ всичко това. И, като разправя 
всичко това на подробно, започва да съжалява отъ дънъ 
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сьрдце: „ БЪдният ъ Касандъръ!" „Клетиятъ!" „Виждашъ 
-ли, какво е щастието?" „Защо му требваше да стада 
царь?" И всичко това трЪбвало да се знае само отъ 
приятеля му. Но въ ц-Ьлия градъ той се е вече разтичалъ 
и е разказалъ на всички. 



10. 

Дебелоочие 

Дебелоочиего, ако го опр-ЬдЪлимъ, е немарене за 
доброто име заради срамни изгоди, а дебелоокиятъ е 
човЪкъ, който отива да иска пари на заемъ отъ тогова, 
когото еднаЖъ е вече завлЪкълъ. Когато заколи н-Ькоя 
жъртва на боговетЬ, насоли си всичкото месо, а самъ 
отива да се гощава у другиго нЪкого. Току повика слу-
гата си, земе отъ масата си кж.съ месо и хлЪбъ, и викне 
да го чуятъ всички: „На, да ти е сладко, Тибие!" Когато 
купува за готвене, напомня на Месаря, че н-Ькога му 
билъ услужилъ въ н1зщо си, и, като застане надъ вЪз-
нит-Ь, много обича да притуря още месо, или ако не 
юва, н-Ькой кокалъ за супата; и, ако го откопча, добрЬ, 
ако ли пъкъ не, грабва отъ масата няколко чревца и ги 
отива, смеейки се. Когато купува на гоститЪ си биле-
ти за театра, не прихваща отъ себе и своя д-Ьлъ въ цЬ-
ната, напротивъ, на другия день завежда на представ-
лението и д-Ьцата си, и т-Ьхння възпитатель. Ако нЪкой 
си е купилъ нЪщо евтино, той веднага ще поиска и •.<* 
себе си. Влиза въ чужда клща , взима назаемъ ечмикъ, 
а по нЪкой пжть и трици, и кара тия, които му сж за-
ели да му ги занесатъ у дома. Когато е въ банята, не 
се ст-Ьснява да отиде направо при голЪмит-Ь котли, д» 
бърка въ т-Ьхъ съ поливката и самъ себе си да полива, 
безъ да гледа, че телякътъ се сърди и вика. Той се билъ 
вече омилъ. А когато излиза, казва на теляка: „На та-
къвъ, като тебе, не се дава нищо". 



10. 

Стипцарство 
(МароХоу'«) 

Стипцарството е прекомерно стискане въ всичко, 
що засега интереса, а стипцата е чов-Ькъ, който ги иде 
дори у дома да си иска назадъ гологана още преди да 
е изтекълъ месеца. На общите гощавки той брои ча-
шите, кой колко е ньпнлъ и отъ всички гости той най-
малко излива въ честь на Артемнда. И това, което другъ 
е купилъ с ъ в с е м ъ евтино и го дарява за нищо, той 
смета за много нещо и го обявява като всичко, което 
нему се падало да принесе въ общите разноски. Ако 
некой слуга му счупи некое гърне или паница, спира 
му отъ заплатата. А когато жена му изгуби некой 
грошъ, той току разбута стана, леглата, шкафовете , 
претърсва всички цепнатини. Продава ли ггЬщо, иска 
такава цена, щото купувачътъ да нема никаква полза. 

а 
И никога не би позволилъ да се изнесе и смокиня изъ 
градината му, нито да се мине п р е з ъ нивата му, нито 
дава некому дори да дигне некоя паднала отъ дървото 
на земята маслина или фурма. Всеки день отива да гле-
да дали междинните камъни по нивите стоятъ на ме -
стата си. Пресрочените дългове събира ч р е з ъ налогь 
на запори върху вещите и взима лихви на лихвите. Ко-
гато покани на о б е д ъ гости отъ града, слага на трапе-
зата месото, с л е д ъ като го е нарезалъ на дребни мръв-
ки. Тръгне у ж ъ да купува готварски потреби, но ле 
връща безъ да купи нищо. Не позволява на жена сн да 
дава на заемъ комуто и да било, нито соль, нито фи-
1илъ. нито кимеонъ, нито лукъ, нито семка, нито връз-
ки некакви, нито медено брашно, като казва, че тези 



дребни работи се насъбирали и ставали много п р Ь : о 
годината. Въобще у стипцигЬ могатъ да се видятъ пл е-
сенясали каси, ръждясали ключове, а сами носятъ дре-
хи, които не имъ покриватъ бедрата дори; тЬ се ма-
жатъ изъ съвсЬмъ малки шишенца съ елей, стригатъ се 
до кожа, обущата си обуватъ едва къмъ пладне, а на 
валяцигЪ казватъ да турятъ повечко хума въ платоветЬ 
имъ, за да не се нацапвали скоро. 
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27. 

Смахнатость 
(ВоЕХур(а) 

Не е мъчно да се о п р е д е л и смахнатостьта; защото 
тя е грубо и неприлично шегуване, а смахнатиятъ е чо-
векъ , който, като срещне почтени жени, дига си по-
лит-Ъ на дрехата и сч показва срамните части. Въ театра 
ржкопл-Ьска, когато всички други ир'Ьстанатъ, и освирк-
ва тези, отъ които другит% се възхищаватъ; и когато 
цЪлиятъ театъръ мълчи, той се изправя и се уригва. 
силно, за да накара да се обърнагъ къмъ него тия, кои-
то седятъ прЪдъ него. И когато тържището е най-мно-
голюдно, той отива при продавачите на орехи, лешни-
ци и бадеми, застава тамъ и започва да чупи и да гризе 
плодоветЬ, като се разговаря съ продавачите. Извиква 
по име минувачи, съ конто не се познава, а тези, които 
бързатъ на н е к ъ д е , той спира да чакатъ. А като види 
некого, който излиза отъ съдилището, следъ като из-
губилъ важно дело, приближава се до него и го по-
здравя съ нещастието му. И си накупува н е щ а ча 
готвене, у славя си флейтистки, показва на минувачитЬ, 
що е накупплъ и ги поканва на угощение. Застане п р е д ъ 
некоя бръснарница или парфю.мерия и разправя високо, 
че ще се напива. 
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27. 

НесрЪтность*) 
('Ахоар!а) 

Несретностьта е досадна среща за хората, а не-
сретниятъ е човекъ , който отива при ония, които сж 
т в ъ р д е много заняти, за да се съветва съ тЬхъ по свои 
работи. Той отива на веселие при своята любовница, ко-
гато тя е трескава. Моли да му стане поржчитель тогова, 
когото преди малко сж осждили да заплати дълга на 
другиго, комуто е билъ поржчитель. Явява се като сви-
д-Ьтель въ сждилището, когато далото е вече свършено. 
Когато е поканенъ на сватба, тамъ той говори противъ 
женския полъ; тия, които току-що сж се завърнали умо-
рени отъ дълго ходене, той ги кани на разходка. Той 
намира д о б ъ р ъ купувачъ, сЛ"Ьдъ като е продалъ вече 
стоката си. ВсрЬдъ тия, които сж вече чули и разбрали 
една работа добре, той се изправя и започва отново ца 
имъ разправя сжщото. Ревностенъ е да се грижи за ра-
ботите на некого, когато тоя съвсЬмъ не иска да ста-
натъ те, но се срамува да му откаже.-Тъкмо когато н1з-
кой принася жъргва на боговете и изразходва много, той 
тогава отива при него да си иска лихвите. Когато некой 
бие слугата си, той застава при господаря и му разправа, 
че и той билъ еднажъ слугата си, но слугата се обеснлъ 
посл-Ь. Ако се случи сждия между двама, конто сж на-
клонни да се спогодятъ, той ги още повече насъсква 
единъ противъ други, разбира се, безъ да иска нарочно 
това. Току с р е д ъ угощението улови и почне да танцува 
съ некого, който е с ъ в с е м ъ т а в р е з ъ и спокоенъ. 

*) Безтактиость . 
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27. 

ПрипрЪность 
( D e p i e p ^ t a ) 

Прнпр-Ьностьта е известна прекалена ревность въ 
думи и д'Ьла съ добра омисъль, а припр-Ьшнпъ е човЬкъ, 
който си пр%длага услугите и се заема съ работи, които 
не му с ъ по силитЬ. Когато вече върху едно н е щ о всич-
ки сж съгласни, че е право, тъй както сж го определили, 
той се намесва и се прЬппра отново. Кара слугата си да 
налива вино повече отколкото могатъ да пиятъ гоститЬ 
му. Той разтървава сбили се хора, които съвсЬмъ и не 
му сж познати. Става доброволно водачъ нзъ нЬкоя тес-
нина, посл Ь и ъ к ъ самъ не може да намери, к ж д е върви. 
Отива при своя пълководецъ и го пита, кога ще тръгне 
на походъ и какво ще заповеда за утре . Отива при ба-
ща си, за да му съобщи, че дома майка му спи вече. Ако 
н Ькому поради болесть л е к а р ь т ь е забранилъ да пие ви-
но, той отива при него, казва му, че той иска да опита 
дали не е напразно това и придържа болния, за да пие 
вино. Когато умре некоя жена въ града, той приготовля-
ва надписа на гробницата, като написва името на мжжа й, 
на баща й, на майка й — и нейното; сжщо отъ к ж д е сж и 
що сж, пъкъ прибави и: „Те всички б е х а добри хора". 
Когато пъкъ ще се кълне, току извикне: „И, досега кол-
ко пжти съмъ се заклевалъ!" 
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27. 

РазсЬяность 

РазсЬяностьта, ако искаме да я опрЪдЪлимъ, ще « 
известно смъгляване на ума, когато се върши или когато 
се казва н'Ьщо, а разсЬяниятъ е човЪкъ, който, като смЪ-
та съ камънчета паритЪ си, направя самъ сбора на 
всичко и пита нЬкого отъ седналите до него: „Колко из-
лиза?" Има д-Ьло въ сжда, дЪто тргЬбва да се защищава, 
но тъкмо тоя день той забравя това и отива на село нЪ-
кждЪ. Отиде ли въ театра, самъ оставя и слЪдъ пред-
ставлението и заспива. Наяде се доста много и стане 
прЬзъ нощьта да отиде по нужда па улицата, но кучето 
на съседа го ухапва. Взима нЪщо, самъ го туря нЬкждЪ, 
а посл*Ь го търси и не може да го намЬри. Като му съ-
общатъ, че е умрЬлъ н-Ькой отъ приятелитЬ му, че да 
отиде на погребение, намръщи се, заплаче, пъкъ току-
рече: „На д о б ъ р ъ часъ!" Когато си взима назадъ паригЬ, 
които е заелъ н-Ькому, вика свидетели, за да видятъ това. 
Вср'Ьдъ зима току се закара на слугата, задЪто не му 
билъ купилъ краставици. Когато е на нивата и самъ си 
вари боба, туря два пдти соль, така че гостбата не може 
да се яде. Когато д ъ ж д ъ т ъ се лЪе отъ небето, той току 
ще извика: „Колко хубаво св^тятъ звЪздитЪ!" А то — 
нощьта е по-черна отъ катранъ. Като го запита нЪкой, 
досега колко мъртавци е вид-Ьлъ да се изнасятъ къмъ 
гробищата пр-Ьзъ свещеннитЬ порти, той току рече: „Да-
но ти и азъ .имаме толкова!" 



32 

27. 

Грубость 
(Ай9-а5е(а) 

Грубостьта е дивость въ обноските и въ думите, а 
грубиятъ е човЪкъ, който, като го запиташъ: , ,Кжде е 
еднкой си?", ще ти отговори: „Остави ме на мира!" Поз-
дравишъ го, а той и не ти отговаря. Продава Н'Ьщо, но 
не казва на купувача, за колко го дава, а още запитва: 
„Какво го намирашъ?" А на т1зи, които празнуватъ н-Ь-
шо и принасятъ жъртва на боговете по н е к а к ъ в ъ слу-
чай или за да измолятъ нещо, той ще рече: ,,Не ще ви 
„Какво го намирашъ?" А на тези, конто празнуватъ н1>-
какъ си с ъ в с е м ъ случайно и безъ да искашъ го опръс-
кашъ малко или се допрешъ до него или пъкъ го на-
стлчппшъ по крака. Поискашъ му като на приятель мал-
ко пари на заемъ, казва ти, че нема да ти даде, после 
пъкъ самъ идва при тебе, носи ти пари, даде ти ги и ти 
казва: „На, нека загубя и тия пари!" Върви по улицата, 
спъне се нЬкакъ си и почне да ругае камъчето. Не чака 
никого и съ никого не стои по-дълго време наедно. Той 
(когато е на некое веселие) нито пее, нито казва нещо, 
когато му дойде редътъ, нито танцува, когато го Иока-
иятъ. Той не се моли и на боговете. 



16. 

Суеверие 
(ДеюйацкМа) 

Суеверието е страхъ отъ божеството, а суев-Ьрннятъ 
е човЪкъ, който, слЬдъ като е извършилъ свещенГото 
излияние, омива си рлцЪтЬ, откжсне клонче отъ све-
щения дафинъ, турне го между зжбитЬ си и така се 
разхожда цЯлъ день. Ако му мине пжть невестулка, не 
кърви по-нататъкъ, докато не мине н1зкой другъ или 
докато не пр-Ьхвърлн пр-Ьзъ пжтя три камъка. Когато 
види змия въ кжщата си, завика тракийския богъ Сава-
зия, ако пъкъ я види на нЪкой хълмъ, веднага построява 
тамъ алтаръ. Когато дойде до свещенит-Ь камъни на 
н^кой кръстопжть, изважда шишето си и ги полива съ 
елей, пада на кол'Ьн1з, покланя имъ се и си отива. Ако 
н-Ькоя мишка прегризе брашнения чувалъ, веднага тича 
при гадателя и пита, какво трЬбва да прави. Като му се 
отговори да го даде на кърпача да го закърпи, не слуша 
това, ами махне ржка и захвърли чувала за винаги. Кара 
да му чистятъ кжщата т в ъ р д е често, като казва, че това 
е очищение отъ проклятието на Еката. Ако чуе да кре-
щятъ кукумявки, когато върви пЬкжде , разтрепери се 
и вика: „Богиня Атина, спаси!" — и тогава продължава 
плтя си. Не с-Ьда на гробъ, не отива на погребение, не 
влиза въ стая, д е т о има родилка, защото не искалъ да 
се осквернява. Всеки четвъртъкъ и всЬка неделя за-
повядва на домашните си да сварятъ вино и отива да 
купи миро, темянъ, снмитъ, а като се върне у дома, 
уЬлъ день само току слага венци на статуите на Ерма-
фродитит-Ь. Сънува ли нЬкой сънь, веднага тича при 
сънотълкувателите, при ясновидците, при птицегадате-
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лит-Ь, за да ги пита на кой богъ или богиня трЪбва да се 
моли. И всЪки м-Ьсецъ отива при ОрфеевигЬ жреци, за 
да го посвещаватъ въ тайнствата, заедно съ жена му, 
а ако тя не е свободна, завежда дЪцата си съ дойката 
имъ. Усърдно се попръсква съ морска вода. Ако ср-Ьщие 
на н-Ькой кръстопжть н-Ького съ вЪнецъ чесновъ лукъ 
ка глава, омива си главата, повиква жрецит-Ь и ги моли 
да го очистятъ съ морски лукъ или съ н-Ькое кученце. 
Ако пъкъ ср-Ьщне н-Ькой лудъ или нЪкой, който страда 
отъ припадъци, изтръпне ц'Ьлъ и плюе въ пазвата си. 



и. 
Незадоволство 

(Мер.ф1(101рса) 

Незадоволството е сърдене за всичко, каквото се 
дава съвсЬмъ на готово, а незадоволниятъ е чов-Ькъ, 
който, като получи като даръ н1зкое блюдо съ ястие отъ 
н-Ькой приятель, казва на тоя, който го донася: „Свидно 
ли му 6Ь за супата и за винцето, та не повика на обеда 
и мене?" Когато го целува любовницата му, той й казва: 
„Кой знае дали ме целувашъ отъ сърце". Сърди се на 
бога, не защото вал'Ьло, а защото вал-Ьло едва сега. А 
като намери на улицата кесия, казва: „Какъ поне вед-
нажъ не намерихъ н-Ькое имане!" С л е д ъ като съ много 
молби откупи евтино н-Ькой робъ, казва на продавача: 
„Кой знае дали е здравъ тоя робъ, та ми го давашъ 
толкова евтино". Когато нЪкой го поздрави, че му се 
родилъ синъ, той казва: „Прибави и това, че сега бо-
гатството ми се намалява на половина, тогава ще ка-
жешъ цЬлата истина". Спечели процеса, всички гласу-
ватъ единодушно за него и получава каквото иска, и 
пакъ ще каже на адвоката си, че забравилъ въ р-Ьчьта 
много работи, които било справедливо да се кажатъ. 
Когато приятелите му услужватъ съ н-Ькоя сума и кога-
то н'Ькой го поздрави за това съ думите : „Бжди весел ь 
сега", той ще каже: „Какво? Че нели пакъ требва все-
киму да върна парите и нели на туй отгоре ще трйбва 
още да имъ покажа и признателность, за д е т о сж ми 
направили добро?" 

( 



16. 

Подозрителность 
('Атиатса) 

Подозригелностьта е некаква боязънь отъ всичко, а 
иодозрителниятъ е човекъ, който, като прати слугата 
сн да купува за готвене, праща следъ него другъ слуга, 
за да го следи, за колко е купилъ. Когато има пари с ь 
себе си, на всеки петстотинъ крачки ще седне да ги 
преброи, колко сж. Когато си легнатъ да спятъ, пита 
жена сн, дали е заключила ковчега, дали е запечатила 
касата, дали не ма да влезне некой крадецъ п р е з ъ пор-
тата, 1! когато тя каже: „Всичко е на редъ", той,все пакъ 
самъ ще стане голъ изподъ завивките и ще запали лам-
пичката и самъ босъ всичко ще обиколи, за да се увери 
и едва тогава ще спи. Съ свидетели иска лихвите отъ 
длъжниците си, за да не могатъ да се отрекатъ. Всеки 
день ще отиде да провери междите на нивите си, дали 
сж елините. I I дрехата си дава на поправка не на най-
добрия шивачъ, а на тогова, който му дава гаранция за 
нея, че нЬма да я открадне. Когато некой му попска на 
заемъ сребърната чаша, обикновено не я дава, но ко-
гато се случи н1жой блнзъкъ или такъвъ, комуто не 
може да откаже, дава я само следъ като и тури б Ь л е г ъ 
и като я претегли п р е д ъ свидетели и веднага я нека 
обратно. На слугата, който го придружава, когато из-
лиза, заповедва да не върви следъ него, а п р е д ъ него, 
за ,да може да го пази по пжтя, да не му избега. Когато 
некой купи н е щ о отъ него и му каже: „Пиши на смет-
ката ми, колкото струва, защото немамъ време да ида 
за пари сега", той казва, че самъ ще иде у него да ги 
земе. 



10. 

Нечистоплътность 
(ДиоХ^реьа) 

Нечисгоплътностьта е немарливость къмъ тялото, 
и то съ лоши последици, а нечистоплътннятъ е човЪкъ, 
който има краста и лишеи, и голЪми нокти и се разхож-
да тъй, като казва, че това му еж наследствени болести, 
защото сжщото нмалъ и баща му и д"Ьдо му и не му би-
ло тъй лесно да се очисти отъ рода си. Разбира се, той 
има н струнен по краката сп, и рани по ржцЪт-Ь си, но и 
г Ь х ъ не ц'Ьри, а ги оставя да загноятъ. Изподъ мишцигЬ 
му виептъ косми нечисти и гжети дори до ребрата му, 
зжбнгЬ му сж черни и гнили, не може човЬкъ да се до-
ближи до него отъ гнжеь. И все съ такива бЬл Ьзи е. Го-
вори съ пълна уста. Когато принася жъргва, говори и 
храчки излнзатъ изъ устата му, а като пие вода, уригва 
се. Нахрани се и, безъ да се измие, л'Ьга въ постелята съ 
жена сп. Въ банята се маже съ разваленъ елей и хвър-
ля топки; горната му дреха е съвсЬмъ тънка и пълна съ 
петна, ризата му мръсна и така излиза на улицата. 
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20. 
Досадливость 

( 'Ау)81а) 

Досадливостьта е, ако я опредйлимъ, неприятно от-
насяне сь хората безъ гол Ьма пакость за тЬхъ, а досад-' 
лнвиятъ е човекъ, който събужда току що заспалия, за 
да му бъбри. Той пречи на тия, които се готвятъ да си 
отплуватъ, като ги принуждава да се разхождатъ съ 
него. Грабва детето отъ гърдите на дойкага му, сдъвква 
н е щ о въ устата си и го тика въ устата му, гали го, 
мляска му, л ъ ж е го съ гласа на д е д о му. На трапе-
зата, к о г а т о в е ч е ч о р б а т а е с л о ж е н а , 
разправя, че отъ лекарството, което билъ пилъ, очи-
стплъ се отъ горе и отъ долу, и че въ изпражненията 
му имало н е щ о като отъ почернела жлъчка. И току 
прЬдъ всички ще запита: „Кажи, мамо, кога се замжчп и 
кога ме роди, въ кой день?" И отговаря зарадъ нея, че 
не било приятно и че не било лесно безъ двама да се за-
чене човекъ . Когато го повикатъ на о б е д ъ и с л е д ъ като 
се нахрани хубаво, почва да разправя, че у него у дома 
имало кладенецъ съ студена вода, че затова и виното м.у 
било винаги студено, че въ градината му имало много 
пресенъ зеленчукъ и че неговиятъ готвачъ готвйлъ от-
лично. А когато има въ кжщага си гости, казва имъ, че 
неговата кжща била нещо като храмъ. Всекога била 
пълна. Че неговите приятели били пробита бъчва, че и 
при най-добра воля, не можелъ да ' ги напълни. Показва 
на гостите си паразита — сътрапезнйкъ, за да го ви-
дятъ какъвъ е. Приканва го да говори съ чаша въ ржка 
и да забавлява гостите. И ги пита, дали искатъ да прати 
слугата си при сводницата, за да имъ доведе една пе-
вачка: „Та на всички ни да свири, и всички ни да на-
слади". 



10. 

Суетность 
(М1ироф1Хот1ц£а) 

Суетносгьта ще да е просташка страсть за почести, 
а суетниятъ е човекъ, .който, повиканъ на обЪдъ у нЬ-
кого, бърза да иде най-напр1здъ, за да седне до самия 
домакинъ. Води сина си за подстригване дори въ Делфи, 
гледа да върви сл'Ьдъ него етиопиеиъ. 

Той се стриже т в ъ р д е често, з ъ б и т е му с ъ винаги 
бели, сменява и добрите и новитЪ дрехи, маже се съ по-
мади. На тържището често се навърта около банкерите, 
отъ гимназиите посещава най-много онези, въ които се 
упражняватъ по-възрастни момчета (ефеби). А въ теат-
ра, когато има представление, седа близо до генералите. 
За себе си почти нищо не купува, а на приятелите си 
праша дарове въ Византия, спартански кученца въ Кизи-
косъ, химетийски медъ въ Родосъ. И като върши това, 
разправя го на всички изъ града. Разбира се, той храни 
у дома си маймуна, купува си фазани и сицилийски 
гълъби, ' кокалчета отъ газела, валчести парфюменн ши-
шенца, криви бастони отъ Спарта, килими съ образи на 
персийци и едно дворче посипано съ п е с ъ к ъ за игри, 
с ъ щ о и место за топка. И току ходи изъ града и го 
предлага на философите, на софистите, на фехтувачите, 
на музикантитб, за да имъ служи на т е х н и т е занятия 
или представления. На представленията самъ той се от-
дръпва, за да влезе последенъ, че зритель на зритель да 
каже: „Това место е на тогова". Като плаща, изважда 
с ъ в с е м ъ нови пари. Като заколи бикъ, слага главата му 
тъкмо срещу вратата, като я накичва съ големи връзки, 
та всеки, който влазя или мине отъ тамъ, да види, че 



заклалъ бикъ. С л е д ъ н-Ькоя разходка на конь заедно съ 
други благородници, дава на слугата всичко друго да за-
несе у дома, запазва само коннкшката си дреха и съ 
шпори се разхожда изъ тържището. У д о ^ а си държи 
папагалъ и му купува стълбичка и медна плочка, за 
да си поскана върху нея. И като му умре н-Ькое кучен-
це, купено отъ Милетъ, издигне му гробъ и стълбъ на 
гроба съ надписъ „ О т ъ М и л е т ъ " . И като посвети въ 
храма на Асклепня медно пръстенче, всеки день отива 
да го лъска и да го маже. И когато напуща пританската 
си служба, съ бл-Ьсъкъ възвести на народа какви жърг-
воприношення е направилъ. Приготви си блйскаво одея-
ние, сложи си венецъ и се изправи да говори: „О, Ати-
няни, ние като притани принасяме жъртви на майката на 
боговете, а вие получете облагите. Защото и жъртви-
т е и тържествата б е х а богати". И- следъ като възвести 
това, връща се у дома и 'разправя на жена си, колко 
много е щастливъ. 
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22. 

Скъперничество 
('АугХео&грСа) 

Скъперничеството е прЯкалено безсрамие въ пе-
стенето, а скжперникътъ е човЯкъ, който, като победи 
съ своята трагедия въ трагическото състезание, посве-
щава на бога Диониса вЯнци отъ дървесна кора и на 
туй отгор-Ь не забравя и да си напише името. Когато се 
искатъ доброволни пожертвувания отъ народа за из-
вестни нужди на държавата, въ събранието той или 
мълчи, или става и незаб-Ьл-Ьзано се измъква навънъ. 
Когато прави сватба на дъщеря си, отъ жъртвитЯ, които 
коли, остава за храма само това, което е задълженъ 
безъ друго да остави, и всичкото друго^месо продава, 
а за прислуга на сватбата, понеже свои слуги той нйма, 
уславя само врЬменни надничари съ храна отъ тЪхъ 
самитЯ. И когато му се падне да урежда по задълже-
ние на своя смЯтка воененъ корабъ, за спане той запо-
вядва да му постелятъ постелката на кормчията, а 
своята заржчва да му я дигнатъ, да не се хаби. 

Когато се връща отъ тържището, всичко, каквото е 
накупнлъ за готвене, носи самъ, а зеленчука натикалъ 
въ пазвата си или го увилъ въ полнгЬ си. И остава .га 
чака у дома си, когато си даде дрехата на шивача, за 
да му я очисти отъ петна. Когато срЯщне нЯкой б-Ьденъ 
свой приятель, който, споредъ него, би ималъ нужда отъ 
нЯкаква помощь, за да се подкрепи и да върне парит-Ь 
сетнЯ, скжперникътъ, още щомъ го съгледа отдалече, 
завива кржгомъ и се скрива у дома си. Той не купува 
дори и робиня на жена си, която му е донесла такава 
гслЯма гестра. а само за известни дни, когато жена му 
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ще излиза изъ града, той уславя съ надница н-Ькой 
слуга, който да върви съ нея. Обущата си самъ кърпи, 
самъ лъска и като ги носи, не се стеснява да казва, че 
били като огледало. Сутринь, когато става, самъ си 
омита стаята, самъ си оправя и изтупва леглото. Палтото 
му е тъй изтъркано и оцапано, щото винаги само току 
го обръща, особено когато има да отива въ н-Ькое 
събрание. 



10. 

Показливость 

Разбира се, суетнаТа.показливость ще да е горд^ене ' 
съ богатство, което не съществува, а показливиятъ е 
чов-Ькъ, който застане на пристанището и разказва на 
чужденците, колко много негово богатство има въ тоя 
мигъ на морето. И за банкови операции се впуска да 
разисква, колко били важни и големи, и самъ колко 
спечелилъ и изгубилъ. И като се хвали по тоя начинъ, 
праща слугата си да изтегля суми отъ банката, въ която 
неговъ нема ни единъ левъ. И когато пътува , прилепи 
се до некой п ъ т н и к ъ и му разказва, че взималъ участие 
въ походите на Александъръ Велики, какъ е прекаралъ , 
колко вази, украсени съ скъпоценни камъни, е наку-
пплъ. И се препира, че художниците въ Азия били 
много по-добри отъ европейските. И това говори той, 
който никога не се е отдалечавалъ отъ Атина. И казва 
още, че вече ето трето писмо получавалъ отъ князъ 
Антнпаора, който билъ вече въ Македония. Разправя 
също, че му било дадено право да изнася безъ мито 
дърва, но че той се отказвалъ, за да не би некой да го 
набеди въ държавна измЪна п р е д ъ народа, и прибавя: 
„Да, да, македонците би гребало да мислягъ по-дале-
че". Въ в р е м е на глада той билъ изразходвалъ повече 
отъ 6 таланта (36,000 лева) , които раздалъ на б е д н и т е 
граждани. Ехъ, не могълъ да откаже некакъ си. Сед-
не съ некой непознати, накарва едного отъ т е х ъ да 
вземе камъчета и да МУ смета, колко е далъ. Разделя 
таланта на 600 мини (по 100 лева) и ги р а з п р е д е л я на 
разни хора и може да измисли на всичките имена, На 
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края сметката излиза десеть таланта (60,000 лева) . И 
разправя, че всичко това сж пожертвувания отъ него, 
че съвсЬмъ и не смЪталъ триерархиитй, д-Ьлътъ, който 
той внасялъ за драмата, нито разходите по другите дър- ' 
жавнн служби, конто му били възложени да посреща 
съ свои средства. На тържището отива при продавачите 
на коне за луксъ, у ж ъ и той ще купува. Отива при ма-
газините и иска да му извадятъ дреха за два таланта, 
ако не я взима, сърди се на слугата си, че излЯзалъ съ 
него безъ да земе отъ дома кисията съ златото. Ж и в е е 
въ кжща подъ наемъ, но за незнаещитЯ това казва, 
че тя му била останала отъ баща му, че ималъ намерение 
да я продаде, защото била т в ъ р д е гЬсна за многоброй-
ните гости, които го посещавали отъ всички краища на 
света. 



Възгордяването 
(Тяер^фои^а) 

Възгордеване ще рече да прЪзирашъ всички ос--
вЬнъ себе си, а възгорд-Ьниятъ е човЪкъ, който, като 

'знае, че бързашъ да се с р е щ н е ш ъ съ него за некоя 
работа, казва ти, че сега не може, че можешъ да го 
видишъ с.тЬдъ о б е д ъ на разходка. Ако си му напра-
иплъ некоя услуга, казва не си спомнялъ. На улицата 
приема хората, на улицата разглежда препирните на 
гражданите, които биха се отнесли до него за това. 
11 все казва и все си дига ржцЬтЬ и се кълне, че не е 

. свободенъ. Той при никого нема да отиде пръвъ. На 
тези, конто продаватъ или даватъ подъ наемъ нещо, 
той самъ казва да му отидатъ у дома още сжщпя денв 
1: тамъ да му предлагатъ. Когато върви по улиците, 
не приказва съ тия, конто го срещатъ , а само току 
върви дигналъ или навелъ глава. Когато приеме да 
покани гости на обедъ , той самъ не обедва съ гостите 
си, отдръпва се по некаква сгода, и праща нЬкого огъ 
по-добрите си слуги да приглежда приятелите му. Ко-
гато пъкъ самъ се накани да посети нЬкого отъ прия-
телите си, обича да изпраща човекъ , който да пре-
дизвести, че той иде. И той е с ъ в с е м ъ недостжненъ, ко -
гато се намазва съ елей, когато се мие или когато 
обедва. Разбира се, когато има. да гледа сметка съ 
некого, той заповедва на слугата си да вади и да съ-
бира камънчетата, да извади общата сума и да я впише 
въ сметката. Въ писмата си той никога не пише: „Бихъ 
те помолилъ да бждешъ тъй добъръ" , а „Искамъ да 
направншъ това и това", или пъкъ „Пращамъ хора, 
конто ще взематъ. . .", или пъкъ „Гледай да не ми 
пратишъ друго" или „Требва да б ъ р з а ш ъ " и т. н. 



16. 

Страхливость 
(ДесХСа) 

Страхливостьта е нЬкаква боязънь въ душата, а 
страхлнвиятъ е човЪкъ, който, когато е на нЪкой ко-
рабъ въ морето, щомъ види отдалече нЪкои скали по 
брЪга, казва, че сж кораби на морски разбойници. Въ 
вр"Ьме на буря, разпитва пжгницигЬ отъ чов^къ на 
чов-Ькъ, дали има н-Ькой, който не е извършилъ обреда 
на посвещението прЪди да тръгне. Ако кормчията нЬ-
какъ си случайно дигне глава да се вгледа загрижено 
въ "далечината, веднага отива при него и го разпитва, 
да не би нЪкакъ си да е сбъркалъ пжтя, послЪ го пита, 
какво значатъ нЪкакви лоши признаци отъ небето. Като 
седне до него, разказва му сетнЪ какви лоши сънища 
е сънувалъ нощесъ, колко много се безпокоялъ отъ 
това. Пъкъ току се събл-Ъче само по риза, за да бжде 
по-лекъ за плаване, дава дрехит-Ь си на слугата, или 
пъкъ моли да го изведатъ на брЬга. Когато е на война, 
вика другаритЪ да се събератъ около него и да стоять 
на местата си, като имъ казва, че требва най-напр-Ьдъ 
добр-Ь да се узнае дали има неприятель, че посл-Ь да се 
започва сражение. Но като чуе трЪсъкъ и шумъ, като 
види какъ вече н-Ькои падатъ убити, казва на друга-
рите, които сж около него, че отъ бързане билъ за-
бравилъ да си вземе меча, и тича въ палатката. ПослЬ 
праща слугата си да разузнае кжд"Ь сж неприятелите, 
а самъ той скрива меча си подъ възглавницата. И така 
се бави твърд-Ь много въ палатката, у ж ъ си търси меча. 
Щомъ съгледа, че носятъ раненъ н1;кой отъ другаритЪ 
му, отърчава напр-Ьдъ, казва му да не се бои, взима 



го и го носи той самъ. И тогава залавя се той да го 
гледа, да го мие съ гъбата, седне до него и му п ъ д и 
мухит-Ь отъ ранитЬ, и всичко ще върши, само да не 
влиза въ сражението, да не се бие противъ неприятеля. 
А когато си седи въ палатката и т р ъ б а ч ъ т ъ даде знакъ 
за бой съ тръбата , той току му каже сърдито: „Дяволъ 
те взелъ! Тръбишъ, т р ъ б и ш ъ — не оставашъ ранения 
да позаспи малко!" ПослЪ се напръсква съ кръвьта на 
ранения, излиза на срЪща на другаригЬ си, конто се 
връщатъ отъ боя и имъ разказва какъ „Съ рискъ яа 
живота си едва спасихъ, единъ нашъ другарь". СетнЬ 
ще заведе въ палатката хора отъ махлата си или отъ 
еснафа си, и на всекиго поотд-Ьлно ще разказва, какъ 
той лично самъ го спасилъ и какъ съ собственитЪ си 
ръц'Ь го донесълъ въ палатката. 



26. . 

Единовластие 
('0Х1уарх£а) 

Бдиновластието е нЬкакво властолюбие, което яко 
се скопчва о мисъльта за силна управа, а единовластни-
кътъ е чов'Ькъ, който отива при народа, когато се съ-
вещава да избере още няколко души помощници на на-
чалника въ изпълнение на длъжностите му било за иЬ-
кой празникъ или за нЬкое представление, и се про-
тиви на това решение. Когато се изпращатъ н е к ж д Ь 
пратеници, той казва, че т е требва да бждатъ напълно 
свободни и независими отъ никого. И, ако се прибавятъ 
още десетмина, той каже: „Стига единъ". Но тоя единъ 
да' б ж д е л ъ истински мжжъ. Отъ Омпровите стихове 
помни само тоя единъ стихъ: 

„Лошо, когато мнозина властвувагъ; единъ да е 
властиикъ", 

„Царьтъ единъ да е". 
А за другите стихове с ъ в с е м ъ и не иска да знае. 

И обича да говори така: „Ние, само ние сами требва да 
се съберемъ и да р е ш и м ъ това; да бегаме отъ тълпата 
и отъ мегданите. На мнозинството да не даваме вече 
досгжпъ до управлението. Когато ни обидятъ или че-
зачетатъ некон отъ народа, требва да казваме съ р е -
шнтелность: „Или тъ — или ние ще управляваме дъриса-
вата". Посредъ день излезе изъ кжщи хубаво намет-
натъ, гиздаво острпганъ и съ деликатно изрезани нокти, 
изправи се п р е д ъ Одеона и рече: „Отъ тезн клевет-
ници не може вече да се ж и в е е въ тоя градъ". А после 
„Въ сждилнщата какво ли не теглимъ отъ тия много-' 
бройни сждебнп заседатели!" И „Чудно, чудно какво 
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дирятъ т1>зн, които отиватъ въ общите събрания!" II 
„Колко неблагодарна е тълпата и когато дава, н когато 
взима". И колко ю било срамъ въ народното събрание 
да седи до нЪкои краставъ и шугавъ. И вика: „До кога 
ще ни съсипватъ тЬзн големи пожертвувания-5а дър-
жавата, кога т е се огьрвемъ отъ тия л и т у р г и и .1 
т р и е р а р х пи"* ) и „Колко противни с ъ тия народо-
водачи". М казва, че първата причина на това д ъ р ж а -
но зло билъ царь Тезей. Защото имено тон довелъ на-
рода отъ двайсеть градове само въ единъ и му далъ 
власть, та да може да премахне монархнзма. И добрЬ 
м\ станало, защото самъ Тезей пръвъ билъ паднал >> 
убитъ отъ тълпата. И така продължава той да говори 
на чужденците, на съмишлениците и на съпартнзаиит1; 
си отъ гражданите. 

*) ГолЪма о б щ е с т в е н а . служба , и з в ъ р ш в а н а о т ъ б о г а т н г Ь граж-
дани на тЪхнн лични разноски . Тип с л у ж б и ^ с л били : и з д ъ р ж а н е на 
геятрн, гимназии , военни кораби . О б и к н о в е н о т о име е л и т у р г и я - — 
и р н н о с ъ . 

Характери 4 
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27. 

ВдЬтеняване 
('Оф1|1аЗ£а) 

*Вд-Ьтеняването ще да е ревностно ученолюбие не 
споредъ възрастьта, а вдетененпятъ е човЪкъ, който 
научна нанзустъ стихове макаръ п шестдесетгодишен!, 
н, когато рече да ги издекламира на нЪкое угощение, 
пакъ .ги забравя. Отъ. сина сп се учи какъ да мКта ко-
пието, какъ да държи щита, какъ да фехтува. Когато 
отиде въ Ермейона, играе сь момчетата, тича сь фа-
келъ. Когато некой пжть го повикатъ въ Хераклеона, 
хвърля сь наметалото си да впримчи некой волъ; "а 
да се бори съ него. Като влезе въ игрището на юно-
шите и той взима та се маже съ елей заедно съ гЬхъ. На 
разните зрелища остава на по три и четире представ-
ления едно с.тЬдъ друго, за да изучи песните . Когато 
се посвещава въ служене на Десониса, гледа да се 

.рр'Ьдстави като най-хубавиягъ пр'Ьдъ жреца. На по-
лето излиза на некой чуждъ конь, мушне го съ шпо-
рите сп, и падне, та си строши главата. 

Упражнява се да се надстре.чва съ лжкъ, да се над 
хвърля съ копне съ възпитателя на дЬцата сп и самь-
дава съветъ , какъ да се постъпва при тия упражне-
ния, каточе онзи с ъ в с е м ъ отъ ни'що не разбира. Вь 
банята с ъ в с е м ъ голъ се бори и се мъчи да скача пър-
гаво. Когато види наблизо жени, почва да танцува 
като сп свирка самъ на себе сп. 



16. 

Злоезичие 
(KaxoXoyia) 

Злоезнчнето е наклонность на душата къмъ злото 
въ думите, а злоезичникътъ е човЬкъ, който като го 
запнташъ: „Кой с този?" ще .ти започне цЬло родосло-
вие. „Най-напредъ ше почне отъ рода му. Баща му 
като робъ се е казвалъ напрЬде Созиясъ, но между 
войниците стана Созистратъ, а после, когато се за-
писа между гражданите нарече се Созидемосъ. Май-
ка му е „благородна" тракпйка. Тая душица се е каз-
вала Врана. Тамъ въ Тракия и такнвато се наричат» 
благородни. A i ой самъ е достоенъ синъ на свои г 1. 
родители простакъ и обесникъ" . И често ще се 
обърне съ тия думи къмъ некого: „О, знамь, знамъ 
ти за какво се умилквашъ около мене". А носле u¡¿ 
заговори съ некои жени: „ТЬзи жени обиратъ мину-
вачи i е по пътищата. Къщата на тая е домъ на раз-
врата. И това, което казвамъ, с ъ в с е м ъ не е празна 
приказка. Тези жени като кучкц. се скнтатъ. Събнратъ 
се по кръстопътищата. И с ъ опитни клюкарки. Само 
току подслушватъ отъ врата на врата". 

Когато некой другъ заговори н е щ о лошо за дру-
гиго, той подйема пакъ: „"Гогова азъ отъ всички най не 
мога да търпя. Самото му лице е отвратително, а ло-
шевината му нЬма равна на себе си. Ето напримеръ; 
Ма жена си, която му е донесла зестра це.гь талантъ 
(6000 лева) и отъ която има дете, дава само по три 
гологана на день за храна, и я кара да се к ъ п е посред ь 
зима съ студена вода". Отъ тия, които седятъ съ него, 
ако некой стане да си отиде по-рано, той започне и 



противъ него ' п о същия начинъ да злословп, гой пе 
щади дори и неговите домашни. Той отъ всички най-
много злословп и противъ своите приятели и противъ 
своите домашни, не остава на мира дори п умрелитЬ. 
Злословпето споредъ него, било свобода на .словото, 
демокрация, независпмость — и затова нищо друго не 
му било по-приятно да върши. 



• 29. 

О п а к о с г ь 
(Ф1Хояо7У]р1а) 

Опакостьта ще да е нЪкаква слабость къмъ лошото -
1! долното, а опакпятъ е човекъ, който дружи съ зло-
бе.чеженпте и съ осъдени'!"!; за неизпълнение на об-
щественъ дългъ, за неилащане д/Ьлъ отъ разноските 
по всенародния празнпкъ. Къмъ благородните и почте-
ните граждани се обръща съ „Е, ти какво сп?" и при-
бавя, че никой не _е благороденъ, че всички били ед-
накви. И ругае, ако некой е благороденъ, а за долния 
и лошия казва, че билъ тъкмо човекъ какъвто требва. 
Ако случайно некой започне да осъжда лошия, опл-
кпятъ се намесва и, като признава, че за некоп неща 
наистина право било да се упреква отъ обществото, 
но за нЪкои работи не, защото не го познавали добре . 
Тоя, за когото е дума, билъ истински благовъзпитанъ, 
благороденъ и вЬренъ другарь и способенъ човекъ. 
И започва да се препира за него, като казва, че че 
познава по-достоенъ човекъ отъ него. Когато говори 
въ народното събрание, гой му съчувствува, с ъ щ о и 
въ съдилището, когато се съди. Не бивало да се глета 
човека, а работата му. Нарича го песь народенъ, за-
щото той бранелъ народа отъ изеднншггЬ. И казва 
„Ако гоннмъ такива като него, нема после кой да 
страда за общото благо". Съвсемъ не го е грижа, че се 
поставя на чело на негодниците или че се застъпва 
г.ъ съдилищата за нечестни дела, а когато отсъжда , 
годйема отъ противниците само тона, което с ъ кг-
зали за лошо. 



А л ч н о с т ь 
(А1охрохврЗ»1а) 

Алчностьта е безсрамие при дирене изгоди, а алч-
ипятъ е човекъ, който, когато седне да обЬдва, не слага 
достатъчно крака. Когато сл"Ьзне н Ькой на гости у него, 
той му взима пари на заемъ. Когато разделя нЬшо на 
долове, казва, че било право да се даде двоенъ дЪль 
на тогова, който дели н веднага самъ си го взима. На 
приятелите си продава подправено вино. Само тогава 
води децата си на представление, когато директорътъ 
на театъра пуща безъ пари. Когато е нзпратенъ нЬк,у. -
д е отъ държавата по нЬкаква работа на държавни раз-
носки, остава у дома си това, което му е дадено, за дч 
живее по пътя, и заема отъ колегите си. Слугата си 
натоварва съ ио-голКмъ товаръ отколкото може да но-
си, но за общото той принася винаги по-малко отъ 
друпп!;. Отъ това, което е отредено да се даде на всич-
ки части заедно съ него, той взима своята часть и я 
продава. Отиде въ банята, почне да се маже отъ своя 
елен, но веднага извика: „Хей, момче, тоя елей е раз-
наленъ" и взима да се маже отъ чуждъ елей. Когато не-
говите слуги намернтъ пари на улицата, той си взима 
големъ де.ть и отъ те.хъ, като казва, че е господарь и 
на това, което намиратъ. Когато даде да се нератъ или 
чистятъ дрехите му, той взима дрехите на некой 
свой познатъ и ги носи толкова дълго, щото притежа-
тел ьтъ е прпнуденъ самд» да си ги поиска. И други по-
добни работи. 

А>-о децата му по болесть не сж ходили целия мЬ-
сецт» на училище, той не плаща целата училищна плату. 
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ПрЬзъ мЪсецъ Антестернонъ (началото на марп») не 
праща децата сп на училище, защото тогава има много 
безплатни представления. 

Когато нккой оТъ прпятелитЬ му се жени или прави 
сватба на дъщеря си, гой овреме напуща града и оти-
ва н е к ъ д е . другаде, за да не даде ггЬкой подаръкъ. 


