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ПРЕДГОВОР

Хубаво е, че когато буря или друго нещастие, изпрате-
но от небето, покоси всички посеви, някоя лехичка, за-

пазена от храсти или от нисък жив плет, се е съхранила и 
самотните ѝ стъбълца са останали прави. Когато слънцето 
изгрее отново над тях, те ще продъл жат да растат, необез-
покоявани и забравени. Сърпът не ще ги пожъне, докато са 
още млади, за да ги приберат в големите хамбари. Едва през 
късно лято, когато вече са съвсем зрели, нечии бедни благо-
честиви ръце ще дойдат, за да ги подирят. Клас по клас ще 
бъдат прилежно сбрани в снопи и отнесени заедно у дома. 
През зимата те ще служат за прехрана. Може би техни ще 
бъдат и единствените семена за утрешния ден.

Така разсъждавахме, когато започнахме да проучваме 
богатството на немската литература от по-ранни времена и 
видяхме, че от него не се е съхранило много. Дори споме-
ните за тая съкровищница бяха изгубени. Останали са само 
народните песни и тия прос тодушни приказки. Седенките 
край огнището, печката в кухнята, каменните стъпала, из-
дигащи се към тавана, празниците, дето още се честват, па-
сищата и горите, обгърнати в усамотение и, преди всичко 
друго, нестихващото въображение, са живият плет, кой то е 
запазил приказките за бъдните поколения.

След като прегледахме отново събраните приказки, ще 
изложим размислите си.

Отначало смятахме, че почти всички са погинали, и оце-
лелите са едва ония, кои то вече знаехме, а разновидностите, 
както винаги се случва, се дължат на преразказването им от 
различни хора. Докато дирехме обаче всичко, дето наистина 
се е съхранило от тия поетични истории, искахме да проучим 
и разновидностите. Оказа се, че има още много, за кои то не 
бяхме чували, макар че не сме имали възможност да проуч-
ваме на отдалечени места. Година след година, сборникът ни 
растеше. Сега, след шест лета, ни изглежда дос та тъч но богат. 
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По тази причина сме наясно, че може би липсва още много. 
Мисълта, че сме събрали повечето и най-хубавите обаче, ни 
прави щастливи. Почти всичко, с малки изключения, е от Хе-
сен и областите Майн и Кинцих в Графство Ханоу42, където 
сме израснали. Събрани са по устни разкази. Затова за нас 
всяка е свързана с по един прекрасен спомен. Малко книги са 
били създавани с такова удоволствие.

Считаме, че събираме приказките тъкмо навреме, поне-
же ония, кои то ги пазят, стават все по-малко (хората, кои то 
още ги знаят, са запознати с много от тях, но людете умират, 
а приказките не срещат края си с тях). 

Приказките продължават да живеят и никой не се пита 
дали са добри или лоши, поетични или грубовати. Хората 
ги знаят и обичат, понеже прос то са ги приели такива и без 
точна причина им допадат: тъй велик е обичаят да се раз-
казват приказки. Тая поетика е свързана с всичко непреход-
но. Хората се длъжни да я приемат. Лесно се забелязва, че 
обичаят се е задържал, само дето поетиката е била всеобщо 
възприета, а въображението не е било погубено от опърни-
чавостта на живота. По тия причини няма да хвалим при-
казките или да ги защитаваме от чуждото мнение: самото им 
съществуване е дос та тъч но, за да ги съхрани. Онова, дето 
тъй често и неизменно е развличало, подтиквало, поучавало 
носи потребността само в себе си и произлиза от онзи вечен 
източник, разпръскващ живота. Дори една капчица от него 
да е паднала на някое листо, тя пак ще заблести с първите 
лъчи на зората.

Така незабележимо тая невинност насища приказките, 
кои то даряват децата с прелестни и благословени черти. Те 
имат същите синкаво-бели, бистри, сияйни очи (в тях малчу-
ганите тъй много обичат да се взират43), дето не растат, до-

42 Графство Ханау – държава в рамките на Свещената римска империя, 
просъществувала от 1429 до 1736, когато последният граф Ханау умира, без да 
остави наследник. По времето на Братя Грим териториите му са разпределени 
между ландграфства Хесен-Кесел и Хесен-Дармщат, но местните продължават 
да употребяват старото име на местността. – Б. пр.

43 Fischart Garagantŭa 129b. 131b.
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като останалите части на телцата им са твърде нежни, слаби 
и непригодни за самостоятелен живот. Повечето случки в 
приказките са тъй обикновени, че се срещат в живота, ала, 
като всичко истинско, все изглеждат нови и затрогващи: ро-
дители са останали без прехрана и отпращат децата си или 
пък злата им мащеха ги измъчва44 и без съмнение, предпо-
чита да умрат. Братче и сестриче са изоставени сами в го-
рата. Те мръзнат на вятъра, страхуват се от дивите зверове, 
но остават верни едно на друго. Братчето оставя следи, за да 
намерят отново пътя към дома, а сестричката, ако магия пре-
образи момчето, ще го поведе като елен, ще му търси треви-
ца и мъх, на кои то да заспи, или ще мълчи, докато шие риза 
от лечебна красавица45, дето разваля вълшебството. Обще-
ството в света на приказките е затворено: царе, князе, вер-
ни слуги, честни работници – особено рибари, мелничари, 
въглищари, овчари – дето са най-близо до природата. Дру-
гите остават непознати. Подобно на митовете, разказващи 
за златни векове, дето цялата природа е все жива: слънце-
то, луната и звездите достигат до всички. Те носят дарове 
и дори позволяват да бъдат втъкавани в дрехи. В планини-
те джуджетата добиват метали, във водата спят русалките, 
птиците (гълъбите са най-обичани и всеотдайни), растени-
ята, камъните говорят, изразяват чувства, дори кръвта про-
изнася думи, крещи. Тази поетика използва прийоми, кои-
то по-късно срещаме в разказвачеството. Близостта между 
малките и големите носи чудно очарование. Предпочитаме 
разговора на звездите с клетото изгубено дете, отколкото 
музиката на сферите46. Всичко красиво е златно и обсипано 

44 Тук това често се случва. Вероятно то е първият облак, появил се насред 
ясното синьо небе на детето, първите му сдържани сълзи, кои то хората не виж-
дат, ала ангелите броят. Оттук произлизат и имена на цветя. Трицветната теме-
нуга се нарича още „мащеха“, понеже под всяко жълто венчелистче има по едно 
зелено листенце, кое то го поддържа. Това са столчетата, кои то мащехата дава на 
собствените си деца, а ония, дето е заварила, остават скръбни и прави, обагрени 
в тъмновиолетово, понеже нямат столчета.

45 Лечебна красавица – билка със сини цветове, наречена още „пореч“. – Б. пр.
46 Музика на сферите – термин в естествената философия, обозначаващ хар-

монията в движението на небесните тела. – Б. пр.
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в бисери. Тук живеят дори златни хора, ала нещастието е 
коварна сила. Ужасяващ великан-човекоядец е победен от 
добродушна жена, коя то, за щастие, знае как да отблъсква 
злото и се е притекла на помощ. Този епос винаги завършва 
с вечно щастие. Злото не е нещо дребно, твърде близко до 
нашия живот, не е най-лошото. Иначе щяхме да сме подгот-
вени за него. Напротив – то е покъртително, мрачно, ясно 
отделено, та никой да не го доближава. Наказанието за тая 
злост е не по-малко: змии и отровни влечуги изяждат жерт-
вите си или пък злодеят е заставен да танцува до смърт с 
нагорещени до червено железни обув ки. Твърде много неща 
носят свое собствено значение: майката ще получи истин-
ското си дете обратно, когато успее да разсмее онова, с кое-
то са го заменили злите сили. По същия начин, ако дете за-
почне живота си с усмивка и продължи в радост, всеки път, 
когато то се усмихва в съня си, значи му говорят ангелите. 
Всеки ден има по четвърт час, когато магиите са безсилни 
и човешкият облик е свободен. Никоя сила не може да го 
скрие. Всеки ден има мигове, в кои то всичко лошо е безсил-
но спрямо нас, ала в това време магията не е напъл но раз-
валена. Лебедовото крило не се превръща в човешка ръка, 
окото не проглежда заради една отронена сълза. Или зем-
ното познание остава незначително и тогава Глупчо, осмян 
от всички и отхвърлен, но с добродетелно сърце, преуспява 
чрез добро. На тези качества се основават ценните поуки 
за поколението. Приказките нямат тази цел и не са били из-
мислени заради него, ала всичко това е избуяло самó, също 
както някои прелестни плодове израстват от цветовете си, 
без людете да са ги докосвали. В това се корени народната 
поетика, понеже винаги има връзка с живота. В него тя се 
поражда и в него се връща. Както облаците навестяват от-
ново родните си земи, след като са наквасили земята.

Таково е естеството на приказките. Външно са като 
всички останали народни сказания и легенди. Те никога не 
остават устойчиви – променят се от мяс то на мяс то, месец 
по месец. Но винаги са различни от местните фолклор-
ни сказания, кои то са свързани с истински места и герои 
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от историята. Тях не включваме тук, макар много да са ги 
събирали. Възнамеряваме да ги публикуваме отделно47. 

Предали сме различни проявления на една и съща при-
казка, понеже всички доставят наслада. По-маловажните 
се намират в приложенията. С течение на времето приказ-
ките непрестанно се усъвършенстват. Затова първоизточ-
никът е много стар. Понякога следите водят до Роленхаген 
и Фишарт48, кои то са цитирани на необходимите места и 
доказват, че приказките са поне на триста година. Сигурно 
е обаче – те са още по-древни дори когато липсват преки 
доказателства за възрастта им. Най-сигурното свидетелство 
е връзката им с героичните епоси и местните басни за жи-
вотни. Макар подробностите за това да не се изложени в 
сборника, сме включили много препратки към тях в прило-
женията.

Поетиката на приказките е близка до най-ранните форми 
на литературата. На това се дължи разпространението им. 
Няма народ на тоя свят, кой то да съществува без подобно 
творчество. Дори негрите в Западна Африка развличат децата 
си с приказки. Страбон49 казва същото за гърците (подобни 
свидетелства се срещат у много други, а това само доказва 
колко високо са ценени историите от ония, дето разбират, че 
идват направо от сърцето). Още едно важно явление може 
да се обясни с това – силното разпространение на немските 
приказки. Те не прос то са познати колкото Зигфрид50 – убие-
ца на дракона, но дори го надминават, понеже ги виждаме из 
цяла Европа, и тъй се открива родство между най-древните 
народи. От Севера са ни известни само датските героични 
балади. Понеже повечето от тях са пригодни за пеене, те не 

47 „(...) да ги публикуваме отделно“ – братята спазват обещанието си и през 
1816 и 1818 г. издават два тома „Немски сказания“ (Deutsche Sagen). На български 
са издадени през 2009 г. от изд. „Алтера“ в превод на Цочо Бояджиев. – Б. пр.

48 „Роленхаген и Фишарт“ – става дума за Йохан Фишарт (1545 – 1591) – 
немски сатирик и публицист, и Георг Роленхаген (1542 – 1609) – немски писа-
тел, драматург и педагог. – Б. пр.

49 Страбон (64 пр. Хр. – 23 пр. Хр.) – древногръцки географ, философ и ис-
торик. – Б. пр.

50 Зигфрид – герой от старонемския епос „Песен за нибелунгите“. – Б. пр.
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са съвсем подходящи за деца. И тук обаче границата труд-
но може да бъде поставена точно, що се касае до по-зрелите 
исторически саги – без съмнение, с тях също има близост. 
В Англия е познат сборникът с приказки на Табарт51, кой то 
не е особено богат, ала какво ли изобилие от устни разкази 
продължава да съществува в Уелс, Шотландия и Ирландия! 
Първите измежду тях са включени в „Мобиногион“52 (вече в 
печатна версия), кой то сам по себе си е истинско съкровище. 
По същия начин в Норвегия, Швеция и Дания са останали бо-
гатства. В южните страни вероятно има по-малко. От Испания 
нищо не ни е известно, но Сервантес ни уведомява, че раз-
казвачеството съществува53. Франция несъмнено разполага с 
повече, отколкото е събрал Шарл Перо. Той продължава да 
ги разглежда единствено като детски (не като по-слабите му 
подражателки Олноа и Мюра54). Той е записал само девет – те 
принадлежат към най-прелестните и прочутите. Главната му 
заслуга се състои в това, че е запазил първообраза, като из-
ключим някои съвсем дребни промени. Стилът му заслужава 
само хвалебствия, тъй като е възможно най-прост и лек. В мо-
мента френският език става различен, като се насища с духо-
вити изрази и изтънчени диалози (дос та тъч но е да погледнем 
диалога между Рике с Перчема и глупавата княгиня, а също 

51 Бенджамин Табарт (1797 – 1833) – английски издател и търговец на кни-
ги, издал през 1804 г. книгата си Tabart‘s Collection of Popular Stories for the 
Nursery, претърпяла второ издание през 1812 г. – Б. пр.

52 „Мобиногион“ – най-старият образец на британската проза – сборник с 
уелски приказки, записани в периода 1350 – 1410 г. по устни разкази. – Б. пр.

53 y aquellas (cosas) que à ti te deven parecer profecias, no son sino palabras de 
consejas, o cuentos de viejas, como aquellos del cavallo sin cabeça, y de la varilla de 
virtudes, con que se entretienen al fuego las dilatadas noches del invierno. (В превод 
на български език: „и това, кое то ти прилича на предсказание, е само басня, при-
казките на някоя старица, като ония за безглавия кон и жезъла на добродетелта, 
дето ги разказват край камината през дългите зимни нощи“. Цитатът е от разказа 
„El coloquio de los perros“ на Мигел де Сервантес (1547 – 1616), публикуван в 
неговия сборник „Novelas ejemplares“ (1613).

54 Става дума за Мадам д’Олноа (1650/1651 – 1705) и Хенриет Жули дьо 
Мюра (1668 – 1716) – френски писателки, известни с приказките си, публикува-
ни в многобройни сборници. – Б. пр.
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и края на „Малечко-Палечко“55), поради кое то той не звучи 
прос товато и ясно, а това е от значение при разказването на 
детски приказки. Също така понякога текстът е ненужно раз-
теглен и дълъг. Според едно проучване, кое то скоро ще бъде 
публикувано, чрез Перо (1633 – 1703) тези приказки за първи 
път са се появили сред хората. Твърди се, че в „Палечко“ дори 
се забелязва подражание на Омир, чиято цел е да разкаже на 
децата бедата, в коя то Одисей изпада, когато го пленява По-
лифем56. Жуену57 има по-добър поглед над нещата.

Старите италиански сборници са най-пълни от всички. 
Най-напред трябва да се споменат „Нощите“ на Страпаро-
ла58, кои то съдържат превъзходни трудове. Може да се от-
личи и „Пентамероне“ на Басиле59 – твърде добре известен и 
обичан сборник в Италия. В Германия е останал по-непознат. 
Написан е на неаполитански диалект и е прекрасна книга във 
всяко отношение. В съдържанието няма почти никакви про-
пуски или имитации. Стилът е чудесен, думите се леят. Пре-
водът на подобна книги би трябвало да се направи от Фишарт 
или от някой друг от неговата епоха60. Смятаме да включим 
приказките от този сборник във втория том, където мяс то ще 
намерят всички истории с чуждестранен източник.

Опитахме да предадем тези приказки възможно най-
близко до първообраза им. В много от тях разказът е 

55 Става дума за две от приказките в сборника на Шарл Перо. – Б. пр.
56 Полифем – циклоп, кой то затваря в пещерата си Одисей и неговите спът-

ници, от кои то изяжда шестима. Накрая Одисей успява да го ослепи и така оста-
налите избягват. По подобие на тая история в „Палечко“ великанът е и човекоя-
дец, кой то затваря едноименния герой в дома си, за да го изяде по-късно. – Б. пр.

57 Илуа Жуену (1770 – 1851) – френски филолог и фолклорист. – Б. пр.
58 Джовани Франческо Страпарола (1485? – 1558) – италиански поет и раз-

казвач. Неговите приказки са събрани в два тома и представляват едни от най-
ранните образци на този вид творчество. В случая става дума за книгата му „Le 
piacevoli notti“ (1550). – Б. пр.

59 Джанбатиста Базиле (1566 – 1632) – неаполитански поет и фолклорист. 
Сборникът му с приказки „Пентамероне“ е публикуван в два тома, съответно 
през 1634 и 1636 г. – Б. пр.

60 Като имаме предвид езика и възхитителния му ум, можем само да си пред-
ставим колко по-добър сборник е можел да състави, ако бе съзнавал превъзход-
ството на чистия, неподправен разказ.



58

прекъс нат от стихове. Именно те са най-старите и хубави 
приказки. Те не са били допълвани, разкрасявани, променя-
ни. Не смеехме да добавяме каквото и да било от себе си в 
толкова богати истории, притежаващи свои собствени от-
личителни черти и прилики помежду си. Друг подобен сбор-
ник като този не съществува. По-рано немските приказки 
са били използвани единствено като основа за други, раз-
красени истории – променени или удължени, кои то също са 
ценни. Първообразите на приказките обаче досега са били 
из тръг нати от ръцете на децата, на кои то именно принадле-
жат, и тая загуба не е била компенсирана. Дори ония, кои то 
са помислили за най-малките, не са пропуснали да намесят 
в тях превзетостта на съвременния начин на писане. Не е 
имало прилежност в събирането им. Само няколко, кои то 
не можели да останат незабелязани, са били отпечатани61. 

61 Музойс и Науберт се възползват от повечето, както ги наричаме, местни 
сказания [става дума за сборниците „Volksmährchen der Deutschen“ от Йохан 
Карл Август Музойс (1735 – 1787), издадена в пет тома в периода 1782 – 1786, и 
„Neuen Volksmärchen der Deutschen“ на Бенедикте Науберт (1752 – 1819), изда-
ден и допълван в периода 1789 – 1793, Б. пр.]. В още по-възхитителения си труд 
Отмар се спира само на тях. Сборникът „Erfur“ от 1787 е беден. Само полови-
ната от Лайпцигския сборник от 1799 г. спада в тая категория. От всички сбор-
ници най-богат е онзи от Брауншвайг от 1801 г., макар да не употребява пра-
вилния стил [става дума за книгата „Feen-Märchen zur Unterhaltung für Freunde 
und Freundinnen der Feenwelt. Textkritischer Neudruck der anonymen Ausgabe 
Braunschweig“ от 1801 г., Б. пр.]. Нищо от най-новия сборник на Бюшинг не ни 
свърши работа. Преди няколко години в Хайделберг бе публикувана подборка с 
името „Kindermärchen“ от А. Л. Грим [става дума за книгата „Kindermährchen“ 
на Алберт Лудвиг Грим (1786 – 1872) от 1808 г., Б. пр.]. С него ние нямаме род-
нинска връзка. Наскоро публикуваните „Wintermärchen“ от преп. Йохан (Jena b. 
Voigt 1813.) всъщност са нови само по заглавие, макар да бяха отпечатани още 
преди десетилетие. Заедно с Лайпцигския сборник те споделят един и същи автор 
на име Петер Клинг [става дума за книгата „Das Mährleinbuch für meine lieben 
Nachbarsleute“, публикувана през 1799 г., Б. пр.]. И стилът им е един и същ. 
Единствено шестата част от петата приказка има по-голяма стойност. Другите не 
са консистентни и като изключим някои подробности, остават кухи постановки.

Имаме молба към всички ония, кои то разполагат с възможност и желание, 
да ни помогнат в подобряването на книгата, допълването на фрагментите, съби-
рането на нови приказки, особено ако са за животни. Ще сме много благодарни 
на подобна свръзка, коя то най-лесно може да се осъществи чрез издателя ни или 
книжарниците в Гьотинген, Кесел и Марбург.
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Имахме невероятния шанс да разкажем някои от приказките 
на диалект, от кое то без съмнение те са спечелили много. 
Тук всяко проявление на образованието, преработката, ху-
дожественият изказ биха погубили всичко. Пречистеният 
литературен език, макар и изискан, сияен, бляскав, при при-
казките остава безвкусен и не може да опише дълбокия им 
корен.

Предаваме книгата в доброжелателни ръце. Надяваме 
се, че те не биха позволили този поетичен прашец да остане 
недостъпен за бедните и пестеливите.

Кесел, 18 октомври 1812 г.
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ЗНАЧЕНИЕТО  
НА ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ

Strabo I, 2. §. 3. ed. 1620. p. 19.
„Разказваме на децата интересни истории, за да ги раз-

вличаме. Ако искаме да ги изплашим – има и страшни като 
ония за Ламия, Горгона, Ефиалт и мормоликите.“

Ламия е жена, коя то се храни с деца. Горгона има коса 
от змии, ръце, покрити с желязо, зъби, дълги като глиги 
на диво прасе, чийто взор убива или вкаменява. Ефиалт е 
гръмотевичен гигант, кой то издигнал Оса върху Олимп и 
Пелион върху Оса62. Мормоликите са привидения и духове. 
Лутер63 е казал:

„Иска ми се да бях съхранил чудните истории от без-
грижното си детство, а също и да разбера как те са стигнали 
до мен. Нямаше да ги дам дори за злато.“

Доктор Лутер имал предвид старите Езопови басни. Той 
искал да подготви книга с немските приказки, кои то знаел, 
понеже по негово време много добри люде имали желание, 
подобно на неговото. Благочестивият човек обаче трябвало 
да работи по Библията, по литургии и други писания и оста-
вил това начинание в самото начало. По-късно магистър 
Георг Рьорер64 ги включил въпреки това в деветата част на 
немските лутерански книги.

От неговата „Беседа на масата“65 зная хубави истории, 
като оная за враната, дето накарала маймуните да запалят 

62 Оса, Олимп, Пелиос – имена на планини в Гърция. – Б. пр.
63 Доктор Мартин Лутер (1483 – 1546) – немски духовник и доктор по теоло-

гия, поставил началото на протестантската Реформация. – Б. пр.
64 Георг Рьорер (1492 – 1557) – немски реформатор, секретар и съмишленик 

на Мартин Лутер. – Б. пр.
65 „Беседа на масата“ – есе на Мартин Лутер, в кое то той обосновава пре-

клонението си пред народното творчество. – Б. пр.
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огън със светулка, и заради това си изгубила главата (това е 
позната басня, коя то се среща в Уелх – „Decas fab.“).

Schuppii Schriften. Fabul-Hans. S. 530.
Йоханес Мюлер66.
„Човек трябва да познава мъдростта на народа, сред 

кой то живее, във всяка нейна форма – дори песенната

... старицата край огъня,
разказва на девойките.

да я дири и разпространява.“
(Histor. Critik I, 245.)

У. Скот в коментара към своето стихотворение „Дамата 
на езерото“. Единбург. 1810. с. 392.

„Един труд, посветен на произхода на популярната ху-
дожествена литература и разпространението ѝ от век на век 
и от държава на държава, би представлявал голям интерес. 
Митологията на една епоха се прокрадва към романтиката 
на следващото столетие и детските приказки. Подобно из-
следване ще намали оригиналността на нашето творчество, 
но и ще покаже, че тия произведения, макар и твърде прос-
товати и предназначени за деца, притежават истинско оча-
рование за множеството, кое то им позволява да проникват 
в страни, непознали обноски и език, без съществуването на 
видима причина за това разпространение. Съвсем не е по 
силите ми да дам пример за подобни връзки между приказки 
сред народи, кои то никога не са заемали един от друг нещо 
съществено. Наистина, разпространението на популярната 
художествена литература може лесно да бъде уподобено 
на лекотата, с коя то сламките и перцата биват понасяни от 
вятъра, докато ценните метали не могат да бъдат отместени 
без труд. Струва ми се, че само един господин разполага с 
достатъчни познания в тая област, за да се справи достойно 

66 Йоханес фон Мюлер (1752 – 1809) – шведски историк. – Б. пр.
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със задачата. Имам предвид моя приятел господин Франсис 
Дус67 от Британския музей, чиято доброта, както се надявам, 
не би му позволила да се разсърди, задето споменавам име-
то му във връзка с неговите обширни и любопитни изслед-
вания.“

Eloi Johanneau. Mem. de l’acad. celtique. I, 162.
Приказките „Палечко“ и „Котаракът в чизми“ са позна-

ти на седем езика. Това са сказания от дълбоката древност, 
кои то не са творения на Перо.

67 Франсис Дус (1757 – 1834) – британски историк и антиквар. – Б. пр.
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1.
ЖАБОКЪТ-ЦАР ИЛИ  

ЖЕЛЕЗНИЯТ ХАЙНРИХ

Имало някога една царска дъщеря. Веднъж тя отиш ла в 
гората и седнала на студения кладенец там. От всички-

те си играчки обичала най-много една златна топка, коя то с 
наслада хвърляла високо, а после улавяла още във въздуха. 
Не щеш ли, запратила кълбото толкова нагоре, че като про-
тегнала ръка и разперила пръсти да го хване, то паднало на 
земята и се затъркаляло ли, търкаляло, докато не цопнало 
във водата.

Княгинята погледнала изплашено натам, ала кладенецът 
бил толкова дълбок, че дъното му се губело от поглед. Тога-
ва тя заридала жално:

– Ех, всичко бих дала, само ако можех да си върна топ-
ката: роклите ми, скъпоценностите, перлите, и каквото още 
има на тоя свят.

Докато скърбяла тъй, един жабок показал глава над во-
дата и казал:

– Княгиньо, какво те наскърбява толкова?
– Ах – възкликнала тя, – с какво може да ми помогне 

някакъв отвратителен жабок! Златната ми топка падна в 
кладенеца.

– Не ме блазнят твоите перли, скъпоценности или пък 
рокли – казал жабокът, – но приемеш ли ме за приятел, ако 
мога да седя до теб, да се храня от златната ти чинийка, да 
спя в креватчето ти, ако обещаеш да ме обичаш и цениш, ще 
ти донеса топката.

„Гледай какви ги дрънка глупавият жабок – помислила 
си царската дъщеря. – Ще си остане във водата, но сигурно 
може да ми донесе играчката, затова ще се съглася.“
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– Доб ре, от мен да мине, само да ми донесеш златната 
топка и ще получиш всичко, каквото искаш.

Жабокът потопил глава под водата и се гмурнал надо-
лу. Не изминало много време, и той отново се появил на 
повърхността с топката в уста, и я хвърлил на земята. Щом 
видяла играчката си, царската дъщеря се втурнала към нея, 
грабнала я и така се зарадвала пак да я подържи, че не по-
мислила за нищо друго, а направо тръгнала към вкъщи.

– Почакай, княгиньо – извикал жабокът след нея, – взе-
ми ме със себе си, както обеща!

Ала тя не щяла и да чуе.
На другия ден царската дъщеря седяла на трапезата, 

когато чула, че нещо идва по мраморното стълбище: плич-
плач, плич-плач! След малко то похлопало на вратата и из-
викало:

– Княгиньо, най-млада княгиньо, отвори ми!
Тя се втурнала и отворила. На вратата стоял жабокът, 

за кой то напълно била забравила. Ужасена, тя бързо затръ-
шнала вратата и отново се върнала на трапезата. Царят оба-
че забелязал, че сърцето ѝ препуска.

– От какво се страхуваш? – попитал той.
– Навън има един отвратителен жабок – от вър нала тя. – 

Той извади златната ми топка от кладенеца и аз му обещах, че 
ще ми бъде приятел. Реших, че никога не би посмял да излезе 
от водата си, а ето че е на прага пред вратата и иска да влезе.

В същия миг жабокът почукал за втори път и извикал:

Княгиньо най-млада,
отвори,
не помниш ли вчера
какво ми обеща
там – край кладенеца хладен?
Княгиньо най-млада,
отвори.

– Трябва да държиш на обещанията си – казал царят, – 
отиди да отвориш вратата на жабока.
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Така и направила, а жабокът скокнал вътре и продължил 
да я следва по петите, докато не стигнали до нейния стол.

– Сложи ме на стола до себе си – викнал жабокът, кога-
то тя седнала.

Княгинята не желаела да стори това, но царят настоял.
– Сега премести златната чинийка по-близо – казал жа-

бокът, вече настанен, – искам да се храним заедно от нея.
Тя била длъжна да направи и това.
– Уморих се и ще поспя – казал жабокът, когато се на-

хранил до насита, – занеси ме в стаичката си и оправи кре-
ватчето, за да си легнем.

Царската дъщеря се стреснала, като чула това, защото 
се страхувала от студенокръвния жабок. Не смеела да го до-
косне, а сега се налагало той да легне до нея в креватчето. 
Тя заплакала и възнегодувала. Това разгневило царя, кой то 
ѝ заповядал да спази обещанието си, за да не се посрами. 
Нищо не помагало, трябвало да изпълни желанието на баща 
си, но в душата си изпитвала люта ярост. Хванала жабока 
с два пръста и го понесла към стая та, легнала в креватчето 
и вмес то да го положи до себе си, го хвърлила – тряс! – на 
стената.

– Сега ще ме оставиш на мира, отвратителен жабок 
такъв!

Ала жабокът не паднал мъртъв, вмес то това се прибли-
жил към лег лото като прекрасен млад княз. И се превърнал 
в най-милия ѝ приятел, а тя започнала да го цени, както 
била обещала, и след това заедно заспали удовлетворени. 
На сутринта обаче прис тиг на ла прелестна карета с осем 
коня, златоблестяща и украсена с пера. С тях бил верният 
на княза Хайнрих, кой то тъй се покрусил от някогашното 
преобразяване на господаря си, че обковал сърцето си с три 
железни обръча, за да не се пръсне от мъка. Князът седнал 
в каретата с царската дъщеря, а преданият му слуга заста-
нал отзад, за да отпътуват към царството си. Като изминали 
част от пътя, князът чул зад себе си силен пукот. Извърнал 
се назад и викнал:
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Хайнрих, каретата поддава!
Не, княже, каретата е здрава,
скъса ми се обръч от сърцето – 
от каква мъка само бе обзето, 
докат’ бяхте в кладенец дълбок,
докат’ бяхте там като жабок.

Още веднъж и още веднъж чул князът пукот и помислил, 
че каретата поддава, но това били обръчите, кои то сърцето 
на верния Хайнрих разкъсвало, понеже господарят му бил 
свободен [от проклятието] и щастлив.
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2.
КОТАРАКЪТ СЕ СПРИЯТЕЛИЛ  

С МИШКАТА

Котарак и мишка искали да заживеят 
заедно в общо домакинство. Като се под-
готвяли за зимата, купили гърненце с мас 
и понеже не знаели по-добро и сигурно 
мяс то, го скрили под олтара в църквата, 
където трябвало да остане, докато им по-
трябва. Веднъж обаче котаракът се по-
лакомил да изяде маста и оти шъл при 
мишката:

– Слушай, мишчице, поканен съм 
от братовчедка си за кръстник. Тя е родила момченце, бяло 
и нашарено с кафяво. Ще трябва да го държа на кръщенето. 
Позволи ми да изляза и наглеждай къщата днес.

– Доб ре, добре – от вър нала мишката, – отивай, и като 
хапвате нещо хубаво, си спомни за мен. Ще ми е приятно да 
пийна една капчица сладко червено кръщенско вино.

Ала котаракът оти шъл право в църквата и облизал ци-
пата върху маста, поразходил се из града и се върнал вкъщи 
чак по мръкнало.

– Сигурно много си се забавлявал – казала мишката, – 
как кръсти детето?

– Безципанчо – от вър нал котаракът.
– Безципанчо? Странно име, не го бях чувала.
Не след дълго на котарака отново му пригладняло и оти-

шъл при мишката.
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– Пак ме канят за кръстник. Детето има бял пръстен 
около телцето си. Не мога да откажа. Направи ми услуга и 
наглеждай сама домакинството.

Мишката се съгласила. Котаракът излязъл и излапал по-
ловината гърне с мас.

– Какво име получи новото кръщелниче? – попитала 
мишката, като се прибрал.

– Презполовинчо.
– Презполовинчо ли? Не бях чувала такова име. Със си-

гурност го няма в календара68.
Котаракът обаче не спирал да мисли за гърнето с мас.
– За трети път ме канят да бъда кръстник. Детенцето е 

черно, само че с бели лапи. Другаде няма и един бял косъм. 
Това се случва веднъж на всеки няколко години, ще ме пус-
неш ли да отида?

– Безципанчо, Презполовинчо – от вър нала мишката, – 
все любопитни имена. Така съм се замислила за тях, но, хай-
де, върви.

Мишката подредила всичко и разтребила, а в това време 
котаракът излапал напълно маста и късно вечерта се върнал 
натъпкан и подут.

– Как се казва третото дете?
– Изчерпанчо.
– Изчерпанчо! Ех, ех, това име най-много ме тревожи от 

всички – казала мишката. – Изчерпанчо? Какво ли трябва да 
означава? Не ми е известно да е било отпечатвано!

Тя поклатила глава и си легнала да спи.
Така и никой не поканил котарака да стане кръстник за 

четвърти път. Не след дълго обаче дош ла зимата. Когато 
вече нямало какво да се намери вън, мишката казала на ко-
тарака:

– Ела да отидем до запасите, кои то скрихме в църквата 
под олтара.

Ала като стигнали, видели, че всичко е празно.

68 Календара – има се предвид църковният календар, където са записани име-
ната на светците. – Б. пр.
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– Ах! – възкликнала мишката. – Сега ми е ясно като бял 
ден. Всичко си излапал, като си ходил да ставаш кръстник. 
Първо ципата, после си го преполовил, а накрая се е...

– Мълчи – казал котаракът, – или ще те изям, преди да 
си изрекла и дума.

– Изчерпало – рекла мишката, защото думата вече била 
на езика ѝ. 

В същия миг котаракът скочил върху нея и я глътнал 
наведнъж.


