
Информация за Езоп  

 
В една много далечна епоха – преди около 2 600 

години, се появява сборник с разкази, дело на изкусен 

разказвач. Той се нарича Езоп.  

Езоп е легендарен древногръцки баснописец, 

почитан още в античността като създател на баснята.  

Според някои източници Езоп е роден в областта 

Фригия, Мала Азия, а според други – в град Месемврия 

(днешния град Несебър) и е бил от тракийски произход. 

Бил е роб на остров Самос. Според легендата 

Езоп бил грозен и гърбав, но много умен, съобразителен и находчив. 

Благодарение на ума и дълбоката прозорливост, с които е надарен, получава 

свободата си. Една от най-известните легенди разказва, че по време на 

поредното угощение господарят на Езоп твърде самонадеяно заявява, че ще 

изпие морето. В противен случай доброволно ще се раздели с цялото си 

богатство. Мъдростта на утрото убеждава гордия патриций в невъзможността 

да изпълни обещаното от самия него. Обзет от дълбоко съжаление и тревога, 

той извиква Езоп. Робът разбира, че голяма беда е надвиснала над господаря 

му. Обещава, че и този път ще спаси човешкото му достойнство и чест.  

Двамата се отправят към морския бряг, където шумна тълпа очаква да види 

как глупавият надменен господар „ще изпие“ морето. Езоп обяснява на 

събраното множество, че морето веднага може да бъде „изпито“ от неговия 

господар, но тъй като не желае да нарушава условията на облога, би трябвало 

да се отделят водите на реките и езерата от тези на морето. Господарят му е 

дал обещание „да изпие“ само и единствено морето. Никой не успява да отдели 

водата на реките и езерата, вливащи се в морето. Имотът и богатствата остават 

запазени, а господарската чест – спасена. За награда Езоп получава свободата 

си. 

След като е пуснат на свобода, живее в Лидия, в двореца на цар Крез, 

чието доверие печели. Езоп е убит от делфийските жреци заради това, че се е 

присмивал на боговете.  



По-късно името му се превръща в символ. Неговите произведения се 

предават от уста на уста, а през ІІІ в. пр. н. е. са записани от Деметрий 

Фалерски. 
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