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Тази творба е художествено произведение. Описаните имена,
персонажи, места и случки са продукт на въображението на
автора. Всички изказвания, случки, описания, информация и
материали от всякакъв друг вид, съдържащи се в произведението,
са само и единствено с цел забавление и не трябва да се разчита
на тяхната точност, нито да бъдат правени опити да бъдат
възпроизведени, тъй като това може да доведе до наранявания.
Всички права запазени. Никаква част от тази книга не може
да бъде ползвана или възпроизвеждана без изричното знание и
писменото позволение на издателя.
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или читателю, вярвам че в тази книга на моя баща ще почувстваш
вълшебния полъх на фантастиката. С всяка прочетена страница ще
преоткриеш разноликата красота на Ян Бибиян.
„Ще научиш как Ян Бибиян се сдружи с малкото дяволче Фют, как то замени
главата му с глинена, как след това попадна във вълшебното царство на великия
магьосник Мирилайлай и как след чудни и смели приключения се спаси.
Неговите страдания и борбата му да се освободи от злото облагородиха душата му, калиха волята му, направиха го смел и предприемчив.“
Така описва моя баща Елин Пелин Ян Бибиян.
Настоящото юбилейно издание на романа Ян Бибиян е едно от най-известните и обичани произведения на Елин Пелин.
Аз като малък често съм повтарял своето име, като съм наблягал на последната сричка – БоЯН.
Това дава повод на моя баща да озаглави героят на книгата Ян Бибиян.

Писането за деца е много по-трудно отколкото за възрастни, казваше моя
баща, защото детската душа е чиста и непорочна.
Ян Бибиян е произведение за всички възрасти. Малкото дете ще открие
чудния свят на приказното и вълшебното, юношата ще разбере, че в борбата между тъмното и светлото побеждава доброто, защото то е господар на
човешкото сърце. А възрастния читател, като мен, ще открие, че не всичко
в този свят е черно и бяло, а е изпъстрено с многобройни, сливащи се багри и
нюанси.
Елин Пелин е апостол на мисълта, певец на прекрасното, на възвишения
човешки дух и неугасващия му стремеж за по-високото, за по-чистото.
Преведен на над 30 езика, спечелил призово място в конкурса „Шедьоври
за деца и юноши“ в Италия, романът Ян Бибиян принадлежи на световната
класика.
Приятно четене!

Боян Иванов – Елин Пелин

зъби. Отстрани на челото му, под рошавата му коса, се подаваха две малки
рогчета. Отзад му се мяташе дълга опашка.
Дяволчето отведнъж спря да скача и попита приятелски:
– Как ти е името!
Ян Бибиян вдигна глава и каза важно:
Аз съм Ян Бибиян,
аз съм малък като залък,
силен като великан.
– Ян Бибиян, Ян Бибиян! – почна да пее и да подскача дяволчето. – Твоето
име много ми харесва. Искаш ли да станем приятели? Аз нямам никакви другари. Моят баща, старият дявол Фюфюнко, ме изпъди, защото цял месец не
можах да направя никаква пакост и никакво зло на никого. Той ме наказа да
живея далеч от него в тая дупка дотогава, докато не стана способен да върша
пакости и да правя зло на хората.

Ян Бибиян слушаше мълчаливо и с внимание разказа на дяволчето и усещаше
в душата си радост, че се запозна с такова интересно момче.
– Ян Бибиян, приемаш ли ме за другар? – извика високо дяволчето и подскокна на един крак.
– Приемам! – каза с готовност Ян Бибиян. – И моят баща е вдигнал ръка от
мен. Само че по друга причина. Твоят баща се е отказал от теб, защото не си
способен да правиш пакости, а моят баща се отказва от мен, защото съм способен само за пакости и за нищо друго.
– Ах! – извика дяволчето, скочи от камъка и прегърна Ян Бибиян. – Ян Бибиян, ти ще ме научиш да правя и аз пакости. Аз ще те слушам и ще ти помагам
във всичко. Аз зная много
многго изкуства. Аз мога да се преправям на всички животживот
ни и да подражавам
м гласовете
глласовете им. Мога да ставам
ст
тавам невидим. Мога да виждам в
тъмно,
тъмно, мога още
ощ
ще много
много и разни
разни работи.
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Ян Бибиян прег
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на приятеля
при ятеля си и заскача от радост.
раадост.
Откога, откога
отккога той търсеше такъвв другар! Сега вече няма да се скита сам.

– Хубавице,
Хубавице, помогни
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ми, спаси
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земни я свят!
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ного искаш,
искаш, Ян Бибиян.
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Аз много обичам да ми пеят.

