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САДКО В ПОДВОДНОТО ЦАРСТВО

Живял някога във Велики Новгород младият 
Садко. Новгород бил богат и славен град. Къ-
щите били каменни, търговските пазари пълни 
със стока, площадите били широки, църквите 
високи, а през река Волхов имало мостове, а в 
пристанищата имало толкова кораби, колкото 
лебеди в залива…

Но младият Садко нямал нито къщи, нито 
сергии със стока, нито кораби с бели платна. 
Едно богатство имал Садко – неговата звънка 
гусла. Пръстите му като лебеди се спускали 
върху позлатените струни, а гласът му се леел 
като ручей. Ходел Садко по къщите на весели 
пирове, да свири на гусла, да пее песни и да 
радва гостите.

В Русия пир без песни няма, а той бил 
най-добрият гуслар в Новгород. 

Веднъж свирел Садко на един богат пир.
Гостите се наяли и напили и започнали да се 
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хвалят: кой с пари, кой със стока, кой с пълни 
килери.

Тези приказки омръзнали на Садко и той 
ударил по струните, стоварил юмрука си на ма-
сата и казал:

– Ех, вие, гости богати, защо седите тук в 
Новгород! Ако аз, Садко,

имах вашето богатство, нямаше да си пус-
кам корем вкъщи, а щях да натоваря корабите 
си и да отплавам със стоките си по морета и 
океани, в далечни страни!

Разсърдили се гостите, разгневили се и из-
гонили Садко, че и шапката му хвърлили след 
него.

Минал един ден – никой не кани Садко на 
пир, не искат богатите гости да слушат песните 
му. Минал още един ден. Гладният Садко бро-
ди из Новгород и наднича в чуждите прозорци. 
Навсякъде хората седят на масите, ядат погачи, 
пият медовина, а Садко няма и къшей хляб.

Натъжил се Садко, взел гуслата си и отишъл 
на брега на езерото Илмен, седнал до тихия 
залив и започнал да пее тъжна песен. Езерото 
било гладко като стъкло, но когато Садко засви-
рил – по езерото преминали вълни с бяла пяна. 
Садко се уплашил и си тръгнал.
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На другия ден вечерта гладният Садко отно-
во се натъжил да гледа чуждите пирове и от-
ново отишъл в тихия залив. Започнал да свири 
песни.

Развълнувало се езерото, вълна след вълна 
се надигнала, водата се замътила от пясък и от 
езерото излязъл цар Водяник, морско чудовище 
от дълбините.

Изплашил се Садко, а цар Водяник му казал:
– Ох, гусларю Садко, ти ме трогна с песен-

та си, но и аз ще ти се отблагодаря: върни се в 
Новгород и се хвани на бас с гостите с голям 
залог. Кажи им, че в езерото Илмен има ри-
ба-чудо със златно перо. Те ще залагат своите 
сергии със скъпи стоки, а ти не се бой – залагай 
буйната си глава. Когато хвърлят мрежите си в 
езерото Илмен, аз ще сложа в тях рибата-чудо 
със златно перо. Зарадвал се Садко, благодарил 
на цар Водяник и отишъл в Новгород. Застанал 
на площада в Новгород и започнал да вика със 
силен глас:

– Много ядете на пировете, много се напива-
те, с всякакви богатства се хвалите, а не знаете, 
че в езерото Илмен има чудо! Плава в езерото 
риба със златно перо!

Дотичали търговците и започнали да спорят:
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– Защо лъжеш, гусларче, защо си измисляш? 
Няма на света такава риба, няма я и в Илмен.

А Садко ги предизвиква:
– Тогава да се хванем на бас с голям залог: аз 

ще заложа главата си, а
вие вашите сергии с хубави стоки, с хасета-

та, с брокатите, със сукното!
Трима търговци се хванали на бас с него.
Взели една копринена рибарска мрежа и 

тръгнали вкупом към езерото Илмен. Хвърли-
ли мрежата – езерото се развълнувало… Изва-
дили мрежата, а в нея рибата-чудо със златно 
перо!

Дали търговците на Садко девет сергии със 
скъпи стоки, с хасетата, с брокатите и със сук-
ното.

Започнал Садко да търгува и щастието го 
заляло: с всеки изминал ден Садко ставал все 
по-богат. Построил си палати от бял камък, 
напълнил сандъците си с разноцветни дрехи и 
скъпоценни камъни. Започнал да прави пирове 
и да кани на тях гуслари.

Възгордял се Садко, станал високомерен. 
Започнал да ходи из града, без да поздравява 
никого.
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Веднъж поканил на голям пир все заможни 
хора, боляри и богати гости.

Започнал да се хвали с богатството си:
– Хазната ми е толкова голяма, че мога да 

купя целия Новгород, всички новгородски сто-
ки, и вие няма да има с какво да търгувате.

Гостите се хванали за думите му и се хвана-
ли на бас дали може да изкупи всички новго-
родски стоки. А залогът бил четиридесет хи-
ляди!

И ето че рано сутринта станал Садко, събу-
дил всички свои слуги и прислужници, раздал 
им безброй пари от златната си хазна и ги из-
пратил да изкупят всички новгородски стоки. 

Самият Садко излязъл вечерта да разгледа 
Новгород и видял – всички пазари били праз-
ни, всички сергии били празни, на пристани-
щата танци да танцуваш, дори на грънчарите 
им останали само счупени парчета. В Новгород 
не можело да се намери нито връвчица, нито 
конец. В Новгород нямало стока нито за големи 
пари, нито за стотинки.

Възгордял се Садко, зарадвал се, помислил 
си, че е спечелил залога. 

А на другия ден излязъл на пазара и какво 
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да види – сергиите пълни-препълнени с хуба-
ви стоки, търговията върви, на пристанищата 
безброй бъчви, а от балите със стока настилки-
те се огъват. Дори грънчарите докарали нови 
грънци. 

Замислил се Садко, вразумил се: „Явно няма 
да мога да завладея Велики Новгород, сам чо-
век не може да надвие цял народ. Ще изкупя 
новгородските стоки, ще докарат московски. 
Хората не си държат ръцете в джобовете – ра-
ботят. За една нощ ще изтъкат нови платове, ще 
напекат нови погачи. Ще трябва да върна зало-
га от четиридесет хиляди“. 

Оттогава Садко не влизал в спор с Новгород. 
Върнал парите и трябвало отново да започне да 
печели. И така Садко построил тридесет кора-
ба, тридесет кораба с украса. По страните им 
издялани животни, кърмата им извита като ле-
бед, а носът им като орел, а на мястото на очите 
му – рубини. Натоварил той корабите със сто-
ки и отплавал към далечните страни. Тридесет 
кораба като лебеди плават, а един кораб като 
сокол лети – корабът на самия Садко. Извед-
нъж ги връхлетяла силна буря, синьото море 
се развълнувало и разшумяло, вълните заудря-
ли корабите, вятърът издул платната и огънал 
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мачтите като клони. 
Събрали се корабоплавателите на кораба на 

Садко:
– Какво ще правим, Садко, как ще се спа-

сим?
Садко им казва:
– Другари мои, корабоплаватели, изглежда, 

че сме разгневили цар Водяник. Дванадесет го-
дини ходим по морето, а не му плащаме нито 
данък, нито нищо. Не сме му спускали нито 
хляб, нито сол, нито сребро. Вземете една бъч-
ва чисто сребро, хвърлете я в морето, дано цар 
Водяник да ни помилва.

Взели те една бъчва сребро, хвърлили я в 
морето – и още по-силно се развихрила бурята.

– Изглежда, че му е малко този данък на цар 
Водяник, – казал Садко. – Вземете една бъчва 
чисто злато и я спуснете в синьото море.

Хвърлили в морето бъчва злато – бурята още 
по-силно ударила по корабите.

Замислил се Садко, угрижил се.
– Изглежда, че на цар Водяник не му трябва 

нито сребро, нито злато, ами да вземем да хвър-
лим в морето една човешка глава. Ще хвърлим 
в морето жребий – чийто жребий отиде на дъ-
ното, той ще скочи в морето синьо.



14

САДКО В ПОДВОДНОТО ЦАРСТВО

Нарязали корабоплавателите парчета дърво 
от ясен и ги хвърлили в големите вълни: всички 
парчета останали на повърхността, само едно 
тръгнало към дъното – и то било на самия сто-
панин Садко.

Натъжил се Садко:
– Тези жребии, братя, са неправилни, трябва 

да пуснем стоманени жребии, от желязо.
Пуснали корабоплавателите железни жре-

бии, а Садко пуснал дървения жребий от ясен. 
Всички железни жребии плавали по водата 
като лебеди по езеро, а жребият на Садко като 
камък тръгнал към дъното.

А Садко не иска да отива в морето и хитрува, 
и се измъква:

– Още веднъж да хвърлим жребиите, друга-
ри. Да хвърлим жребии от клен и на който жре-
бият остане на вода, той ще отиде в морето да 
откупи останалите.

Хвърлили кленови пръчици, само Садко 
хвърлил жребий от синя чуждестранна стома-
на, тежка сто кила.

Всички кленови пръчици отишли на дъното, 
а жребият на Садко, дето тежал сто кила, пла-
вал по водата като лебед.
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И тогава казал Садко – богатият гост:
– Явно върху мен се е стоварила неминуема 

беда, сам ще трябва да отида при цар Водяник.
Започнал Садко да се прощава с белия свят. 

Простил се с храбрата си дружина, със синьото 
небе, с червеното слънце, казал да пратят по-
клон на жена му и на малките му дечица, и на 
родната му майчица.

Спуснали корабоплавателите дъбова дъска в 
морето. Садко не взел със себе си нито хляб от 
пшеница, нито вино сладко, взел само звънката 
си гусла.

– На мен без песен животът ми не е живот и 
в смъртта също песен ще ми трябва.

Легнал Садко на дъбовата дъска. Заплакали 
горчиво корабоплавателите.

Тогава Садко ударил по златните струни и 
вълните се успокоили и вятърът утихнал. Кора-
бите отплавали към Новгород, а Садко се поне-
съл по морето синьо.

Плава Садко върху дъбовата дъска, дърпа 
струните и от страх си стиска очите. И така зас-
пал дълбок-предълбок сън.

Дълго ли спал, кратко ли, но когато се събу-
дил и разтъркал очите си: бил на самото дъно, 
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над него морската вода се клати и слънцето 
едва се вижда през водата. Пред него – белока-
менни палати с красива украса.

Влязъл Садко в палатите и гледа – седи въ-
тре самият цар Водяник с царица Водяница. 

Около трона седят риби, чудовища и страш-
ни раци. Тук била и рибата сом с големите мус-
таци, и рибата-дебелоуст, и пъструга, и есетра, 
и бяла риба. Всички се ококорили срещу Садко, 
а Садко стои полужив.

Извикал му цар Водяник:  
– Ти, Садко, отдавна плаваш по морето, а 

данъци не си ми плащал. Добре че дойде сам. 
Искам да послушам песните ти, ще ми свириш, 
Садко, от сутрин до вечер. 

Хванал Садко гласовитата си гусла, натег-
нал прагчетата й и ударил по златните й стру-
ни. Хубаво свирел Садко. 

Развеселил се царят, започнал да подскача на 
трона си. Садко засвирил още по-силно – царят 
скочил на крака и тръгнал да танцува из бело-
каменните си палати. Набива крак, палтото му 
се вее и пляска с ръце – вихър вее из двореца. 
Разбягали се рибите, раците, морските чудови-
ща, подът под краката му заскърцал, кубетата 
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на палата се разклатили. 
Тогава някой докоснал дясното рамо на Сад-

ко. Обърнал се Садко, а зад него стои царица 
Водяница.

– Стига си свирил, Садко; скъсай златните 
си струни, счупи прагчетата. Ако ти се струва, 
че из палата танцува царят, знай, че той под-
скача по стръмните скали, по високите брегове 
и широките плитчини. От неговия танц морето 
се е разбушувало, бързите реки са излезли от 
бреговете си и са се вдигнали високи вълни. В 
морето загиват кораби, в реките потъват руски 
хора, потъват и корабоплавателите с техните 
стоки! 

Изпокъсал Садко златните си струни, изпо-
чупил прагчетата им и цар Водяник престанал 
да подскача и танцува. Успокоило се синьото 
море и утихнали бързите реки, престанали да 
загиват руските хора.

Цар Водяник казал на Садко:
– Ти развесели душата ми, браво! Добри са 

свирачите на Русия, но такъв като тебе друг на 
света няма. С какво да ти се отблагодаря? Ис-
каш ли да те оженя за девойка красавица?

–В синьото море над мен е само твоята воля, 
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царю Водяник.
А царица Водяница му шепне в ухото:
– Цар Водяник ще ти доведе триста девици 

красавици, ти не вземай никоя от тях, не по-
глеждай никоя, а когато дойде последната де-
вица –  Чернавушка, нея поискай за жена. И 
внимавай – не я целувай, ако искаш да се вър-
неш в родната си Русия.

Плеснал цар Водяник с ръце, започнали 
да минават покрай Садко девойки красавици. 
Една от друга по-хубави, една от друга по-кра-
сиви. Но Садко не ги гледа и нито една от тях 
не избира. Най-отзад върви девойката Чер-
навушка, най-некрасивата от всички и най-зле 
натъкмена.

– Ето тази ми харесва, цар Водяник – казал 
Садко, – за нея искам да се оженя.

Цар Водяник не му отказал. Дал му Чернавка 
за жена и направил пир за целия подводен свят. 
Садко не забравял строгата забрана – не пре-
гърнал жена си и не я целунал, тихо си тръгнал 
от богатия пир, легнал на една пейка и заспал 
дълбоко-предълбоко.

На сутринта се събудил и видял яркото слън-
це, видял зелена трева – и целият прекрасен 
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бял свят. Самият той лежал на стръмния бряг 
на река Чернавка, дето тече край Новгород.

Станал Садко и тръгнал към езерото Илмен. 
А по Илмен плават тридесет кораба, а на три-
десетия кораб платната черни. А на пристани-
щето стои жената на Садко, плаче горчиво и 
нарежда:

– Няма да се върне при мен Садко от морето 
синьо!

Когато храбрата му дружина видяла, че Сад-
ко стои на стръмния бряг, се почудила и упла-
шила:

– Ние оплакахме Садко в синьото море, а 
Садко ни посреща в Новгород!

Зарадвала се младата му жена, хванала Сад-
ко за белите ръце, целувала го, прегръщала го 
и нареждала:

– Мили мой, моя опора здрава, не ходи пове-
че в синьото море, не позволявай на горещото 
ми сърце да тъгува, остани си вкъщи с мен и 
децата. Стига си се разхождал по моретата и си 
предизвиквал съдбата!

Послушал Садко жена си и спрял да ходи по 
моретата. И живял мирно и тихо в Новгород 
чак до смъртта си. 




