
КАРЕЛ ЯРОМИР ЕРБЕН (1811–1870) е
емблематичен представителначешкияроманти-
зъмот50-тегодининаXIXв.,чиетотворчество
еизцялообвързаносхарактернатазаВъзражда-
нето представа зафолклора като съкровищница
на нравствени ценности и неизчерпаем извор на
творческо вдъхновение. Учи последователно във
ФилософскияиЮридическияфакултетнаКарло-
вияуниверситет.КатосекретарнаЧешкиямузей,
а от 1851 г. като главен архивар на Прага е в
тесни контакти сФрантишекПалацки. Пътува
из цяла Чехия, посещава много славянски земи в
рамкитенаАвстро-Унгария,задасъбиранародни
песни, поговорки, пословици, митове, предания,
приказки(НароднипеснивЧехия,Písněnárodnív
ČecháchI.–III,1842–45;Старинничешкипредания
и поговорки, Prostonárodní české písně a říkadla,

1864идр.),авсборникаСтонародниславянскиприказкиилегендинаоригинал-
нинаречия(Stoprostonárodníchpohádekapověstíslovanskýchvnářečíchpůvodních,
1865) включва приказки на всички славянски народи, включително и български.
Публикува паметници на старата чешка литература (текстове на Ян Хус и
ТомашЩитни), превеждана чешки езикСлово за полканаИгор,Несторовата
хроникаидр.,създава авторскиприказкипофолклоренмодел(Чешкиприказки,
Česképohádky,1905).

През 1853 г. излиза единствената му стихосбирка – сборникът с балади
Киткаотнароднипредания(Kyticezpověstínárodních),коятоесреднай-забеле-
жителнителитературнисвидетелстваначешкияромантизъмиизразнаЕрбе-
новатапредставазазначимосттанатрадиционнатакултуравсъхраняването
нанационалнитеиобщочовешкитеценности.

Преводът на предложените приказки на К. Я. Ербен Разумът и Kъсметът
(RozumaŠtěstí)иКралятПор(Králtchoř)eпоизданиетоBoženaNěmcováaKarel
JaromírErben.Pohádky.Praha,2007.
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ВеднъжРазумътиКъсметътсесрещналинаедномостче.
–Направимипът!–казалКъсметът.
Разумъттогававсеощенямалтолковаопит,незнаелкойнакоготрябва

данаправипътирекъл:
–Защоазтрябвадатиправяпът?Данебидасипо-добъротмен?

НОВИПРеВОДИ



215НОВИПРеВОДИ

–По-добъретози–отвърналКъсметът,–койтоуспеедапобеди.Виж-
дашлионзиселскисин,койтооревполето?Влезвнегоиакомупотръгне
повечестеб,отколкотосмен,всекипътнай-учтивощетиправяпът,където
икогатосесрещнем.

Разумътсесъгласиливеднагавлязълвглаватанаорача.
Веднагащоммомъкътусетил,чеимаразумвглаватаси, започналда

умува:„Защотрябвадокраянаживотасидавървязадтоварало?Амичеаз
могадабъдащастливидругаде,итопомногопо-лесенначин!“.Зарязал
нивата,прибралралотоисевърналвкъщи.

–Тате–рекълтой,–селскатаработанемихаресва,по-добредаидада
учанякъдезаградинар.

Бащатаотвърнал:
–Каквотистава,Ванек,данесисепобъркал?
Носледтоваразмислилирекъл:
–Е,добре,щомискаш,учииБогдатипомага!Носледсмърттамитази

къщащеянаследибратти.
Ванекзагубилкъщатаипонеженищодругонемуоставало,отишълда

учизанаятприкралскияградинар.Тойнемупоказвалкойзнаеколконеща,
нопъкВанексеучелмногобързо.Скородорипрестаналдаслушаградина-
рякоекактрябвадаправиивършелвсичкопосвойначин.Първоначално
градинарятсеядосвал,нозабелязвал,ченещатавървятвсепо-добреипо-
добре,исеуспокоил.

–Виждам,чесипо-уменотмене–рекълтойиоставилВанекдаработи
вградината,кактосизнае.Закратковремемомъкъттакаяблагоустроил,че
кралятостаналмногодоволеничестосеразхождалвнеяскралицатаис
единственатасидъщеря.Кралскатадъщерябилахубавадевойка,нонадва-
найсетгодинапрестаналадаговорииоттогаваникойнебилчувалидума
отнея.Кралятмногострадалоттоваиразгласил,чекойтоуспеедаянакара
дапроговориотново,щестаненеинсъпруг.Явилисемногомладикрале,
принцовеидругивсезнатниблагородници,нокактопристигалиединслед
друг,такасииотивали–никойнеуспялдаянакарадапроговори.„Защои
азданепробвамкъсметаси?–помислилсиВанек.–Знаеличовек,може
пъкдауспеядаянакарамдамиотговори,акояпопитамнещо.“Итутакси
отишълприкраля,атойзаедносъссвоитесъветницигозавелвпокоитена
дъщеря си.Тя ималамалко кученце, коетомного обичала, понеже било
умноиразбираловсичко,коетотякажела.Щомвлязълзаедноскраляи
съветницитевнейнитепокои,Ванексепресторил,ченевиждапринцесата,
обърналсекъмкученцетоирекъл:

–Чувалсъм,кученце,чесимногоумно,иидвампритебзасъвет.Бяхме
тримадругари:резбар,шивачиаз.Веднъжвървяхмепрезгоратаитрябва-
шедаостанемданощувамевнея.Задасеспасимотвълци,запалихмеогън
исеуговорихмедасередувамедапазим.Първибешерезбарятизадаму
мине по-бързо времето, взел едно пънче и издялкал от негофигурка на
хубавадевойка.Когатобилаготова,събудилшивача,защотобилнеговред
дапази.Шивачътвидялдевойкатаотдървоипопиталкаквоетова.
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–Виждашли–казалрезбарят,–станамискучноииздялкахотпънчето
девойка,акоинатебетидоскучае,можешдаяоблечеш.

Шивачътведнагаизвадилножици,иглаиконец,скроилѝдрехиизапоч-
налдашие,акогатобилиготови,облякълстяхдевойката.Следтоваме
събудидапазя.Иазсъщопопитахкаквоетова.

–Нарезбарямубилоскучно–казашивачът,–ииздялкалотпънчето
девойка,аазпъкѝнаправихдрехи,атиакоискаш,можешдаянаучишда
говори.

Такаинаправих–научихядаговори.Носутринта,когатомоитеприяте-
лисесъбудиха,всекитвърдеше,чедевойкатаенегова.Резбарятрече:

–Азянаправих.
Шивачътотвърна:
–Азпъкяоблякох.
Азсъщотвърдях,чеемоя.
–Исегакажими,кученце,накогопоправопринадлежидевойката?
Кученцетомълчало,новместонегоотговорилакралскатадъщеря:
–Натебе,разбирасе!Закаквомуенарезбарядевойкабездрехи?И

какво,чешивачътяеоблякъл,щомтяебезмълвна?Тисиѝдалнай-хубавия
дар–вдъхналсиѝживот,катосиянаучилдаговори.Значиетвоя.

–Самаопределисъдбатаси–рекълВанек,–накарахтедапроговориш
отновоизатовамипринадлежишпоправо.

Тогаваединоткралскитесъветницирекъл:
–НеговoКралскоВеличествобогатощетевъзнагради,ченакарадъще-

рямудапроговориотново,нонеможешдасеоженишзанея,защотонеси
отблагородническирод.

Ацарятдопълнил:
–Такае,вместодъщерясищетидаммногопари.
НоВанекнеискалидачуезаникаквадруганаградаиказал:
–Краляттвърдообеща,чещедадедъщерясинатози,койтоянакарада

проговориотново.Кралската дума е закони ако кралятискадругитеда
спазватнеговитезакони,първотойсамтрябвадагиспазва.Затоваедлъжен
дамидадедъщеряси.

–Стража,вържетего!–развикалсесъветникът.–Койтосеосмелявада
твърди,чекралятедлъженданаправинещо,обиждаНеговоКралскоВели-
чество и заслужава смъртно наказание.НекаВашеКралскоВеличество
заповядатозипрестъпникдабъдеобезглавен.

Тутакси завързалиВанек и го повели да изпълнят присъдата. Когато
пристигналинамястото,тамвечегичакалКъсметът,койтотихичкоказал
наРазума:

–Видяликаквосе случис тозичовекблагодарениена тебе, сегаще
загубиглаватаси!Отстъпимидавлязанатвоемясто!

ВеднагащомКъсметътвлязълвъвВанек,мечътнапалачасесчупилпри
дръжката,сякашнякойгопрерязал,идокатомудонесатдруг,отградана
конпристигналвестоносец,койтовеселонадувалтръбаиразвявалфлаг,а
следнегоседвижелаизпратенатазаВанеккралскакарета.Аетокаквабила
работата:принцесатазаявиланабащаси,чеВанекбилправикралската
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думанетрябвадасепрестъпва,нищочемомъкътнебилблагородник,кра-
лятлесноможелдагопровъзгласизакняз.

Кралятсесъгласил:
–Имашправо,дъще,некабъдекняз!
ТутаксиизпратилизаВанеккралскатакарета,авместонегобилобезгла-

вен съветникът, който говорел против Ванек. Когато Ванек и царската
дъщеряситръгналиследвенчавката,напътяимсеизпречилРазумът,но
катовидял,четрябвадасесрещнесКъсмета,навелглаваиотстъпилвстра-
низасрамено.Иказват,чеоттогава,щомРазумътвидинасрещасиКъсмета,
отдалечмуправипътдамине.

Преводотчешки:РосинаКокудева
Редакторнапревода:БориславБорисов
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Разказват,чеедновремевЧехия,нотолковаотдавна,чевеченикойнеси
спомняточнокога,всякакокошаобщинасиималасобственоуправление:
притежаваласобствендворсъссамостоятелнобунище,къдетококошките
сировелинаволя,асъщотаканачелонавсякастоялпоединстаршипетел,
койтояръководел.Когатонякоякокошкаизравяланещо,тосиоставалоза
нея,нокогатопетелътнамерелнапримерзрънце,викалприсебесивсички
кокошкиигодавалнатази,коятонай-многохаресвал,илипонякогасиго
хапвалсам,аакопъкнякоякокошкасеразсърделазарадитова,клъвваляи
такатясеуспокоявала.Винагищомнякойотпетлитезапочнелдакукурига
надвора,останалитепетлиотцялатаоколиясеприсъединяваликъмнего.
Такавдисциплина,страхисговорживелидълговреме.

Точнотогавазанещастиесеслучилотъй,чежабитекекерицизапочнали
данедоволстватотстаротоуправлениеикатосеразкрякали,крякалидото-
гава,докатосиизкрякализакралдългокракиящъркел.Щомвиделитова,
петлитеикокошкитерешилиданеоставатпо-назадотжабитеизаявили,че
небибилозлеитедасииматсвойсобственкрал.Свикалиобщосъбрание
иповременадебатитестаналоясно,чевсичкисаединодушнизасмянана
моделанауправлението.Когатообачедошловремеда серешавакойда
стане крал, между тях избухнали спорове и разногласия, никой не бил
съгласендругдагоуправлява,авсекипредпочиталсамдакомандваоста-
налите.Петлитезапочналиданалитатнабой,дасекълватпомеждуси,та
чакперушинасеразхвърчалаикръвселеелаотгребенитеим.Тогаваедин
стар,уважаванотвсичкипетелгипосъветвалдазапазятмиравстраната,
катосивзематнякоймогъщкралотчужбина,иимпредложилпоракато
най-подходящ,понежебилсголемизъби,действалсъссилнаръкаиотнего
всекибисестрахувал,асамотакаможелодасевъдвориспокойствиеиред
вптичетокралство.Тозисъветсехаресалнавсичкииведнагапратеницисе
отправиликъмпора, задаседоговорятснего.Порътсеотнесълтвърде
любезнокъмтяхисголямаохотаоткликналнамолбатаим,обещалим,че
щегиръководи,катоспазвавсичкитеимправаитрадиции,щегизакриляи
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отястреба,койтоимкрадепиленцата,иотневестулката,коятоимпиеяйца-
та,иоткрадливитеврабчета,коитоимотмъкватзърнотоизподклюновете,
заявилсъщотака,ченай-хубавитеиедрипетлищегинаправисвоикралски
съветници,придворнииофицери.Казанотоотпорасехаресалонавсички
– кокошкитеипетлитенай-тържествено го възкачилина трона в своето
кралствоидорибилимногощастливи,чесесдобилистолковамогъщи
добросърдеченкрал.

НеминаломноговремеинаНеговоКралскоВеличествомуседощяло
кокоша кръв. Но тъй като все още не искал да разкрива своя истински
порскинрав,заданеуплашипетлитеикокошките,решилдаобвинивнещо
някогоотсвоитеподаници,тадаможеследтовадагозахапезавратаида
изпиекръвтаму.Повикалприсебесиединхубав,охраненпетелигопопи-
талдалинеусещанякаквамиризма.Петелътбилдобревъзпитанипочтен
иучтивоотвърнал:

–Простете,ВашеВеличество,ноусещамнепоносимасмрад.
Такамиришеливсичкипорове,памакариседналинакокошитрон.
–Ах,ти,подлецбезсрамен!–сопналсепорът.–Каксеосмеляваштака

даотговаряшнасвоякралигосподар?
Ихоп!Сединзамахоткъсналглаватанапетела,следкоетоизпилкръвта

му.Послеизвикалприсебесидругпетелисъщогопопиталдалинеусеща
някаквамиризма.Катовидялобезглавенототялонасвояприятелиизцапа-
натаскръвустанаНеговоПорскоВеличество,петелътседосетил,четова
неенадобро.Обзелготакъвстрах,чеидуманемогълдаобели.

–Защотрепериш?–сопналмусекралят.–Струвамисе,чесъвесттати
неечиста.Кажи,каквоусещаш?

Петелътсъбралвсичкитесисили,поклонилседълбокоиказалстънък,
треперещгласец:

–ВашеВеличество,усещамнеописуемоблагоухание.
–Ах,ти,лъжецо!–яростносепровикналкралят.–Искашсподмазване

даприкриешсвоетолицемерие?
Ихоп!Откъсналглаватамуимуизпилкръвта.Имакарпорътдабил

заситилвечегладаси,игратаспетлитемудоставялаудоволствие.Затова
извикалощеединпетелигопопиталдалиусещанякаквамиризма.Нотози
билхитрец–макаридавидялдобредваматаобезглавени,асъщотаказабе-
лязаликървавитеследипокралскатабрада,сенаправил,ченевижданищо.
Поклонилсенай-учтивоняколкопътиипредпазливоотвърналнакраля:

–Простете, ВашеВеличество, такава хрема съм хванал от влажното
време,чезасъжалениенищонемогадаподуша.

Кралятвидял,чепетелътсеизплъзваотзаложениякапанипривсече
отговорътгозаварилнеподготвен,немуостаналонищодруго,освендасе
усмихневеликодушноидапощадиживотаму.

Преводотчешки:КристинаНеделчева
Редакторнапревода:БориславБорисов


