
НАГРАДАТА ЗА ХУМАНИЗМА 

        В своята  нова книга „При земята на Добруджа” Иван Колев включва 

разкази, които напомнят христоматийни за  българската  литература творби, а 

това говори за приемственост и почит към литературната традиция,без което 

процесът на литературно развитие би бил прекъснат. Можем да ги 

окачествим като селска проза, разбира се, но те са много по-многолики от 

това. В тях живее и екзотичният привкус, който ги сродява със 

„Старопланински легенди” на Йордан Йовков, и мъдрата присмехулност на 

Елин Пелин, и драматизмът на Ивайло Петров. Но и няма как да бъде 

другояче, когато авторът е изцяло продукт на едно време, което, макар и 

непознато за едни, е вечно жив въглен в душите на  творците от поколението 

на добруджанския белетрист. Той пристъпва към мисията си на Разкзвач 

честно и без излишене блясък  Чудно ли е тогава, че писателят не се опитва 

да стряска и маниерничи с похвати, а използва традиционни приойми , които 

придават автентичност на творбите му? В  разказа „Преданието”, например,  

той  си служи с разказ в разказа, посочвайки точно източника на 

повествователния сюжет. Ето как започва творбата:”Някога, като ученик, 

учителят ми по история Д.Добрев ни разказа за това предание. Макар и дете, 

в съзнанието ми остана голямата трагедия, която се съдържаше в него, а 

именно за избитите българи от Дръстър”. Това пояснение,макар и формално  

вестникарско, всъщност отпуска съзнанието и го подготвя за възприемане на 

една искрена изповед, в която няма престореност и украшателство. В 

„Клиентът” Разказвачът отново описва обстоятелствата, при които се е 

сдобил с историята. Той се самоопределя като добър бояджия, който се 

запознава с главния герой на повествованието на работното си място.Следва 

една от най-покъртителните истории в книгата, в която антитезата доброта-

низвергнат етнически произход, въплътен в  бездомната циганка, държи в 

напрежение от началото до края. Читателят така и не узнава нейното име, 

което  води до пълно абстрахиране от умозрителните подробности и потъване 

в света на добродетелната жена от ромски произход и нейния спасител. Освен 

това противопоставяне между добър и социално унизен, авторът въвежда и 

друго: между бяла кожа и ромска принадлежност, която също допълнително 

емоционализира със своята необичайност. Той избира неговата героиня да 

бъде циганка с бяла кожа, което естествено я отличава от събратята и, 

пораждайки  съпричастие. Това състояние, в което даден персонаж е обдарен 

с положителни качества, които го отличават от социалната хомогенност на 

класата му, се използва и от други майстори на прозата.Най-простия пример, 

за който се досещаме ,е романът„Робинята Изаура” на бразилския писател  



Бернардо Гимараеш, известна от своята филмова интерпретация. Нека 

сравним Изаура с безименната циганка  от „Клиентът”: 

1. Изаура е млада, красива девойка, но е робиня, която принадлежи на 

властния и суров командор Алмейда и семейството му.Циганката в 

разказа на Колев също обладава положителни качества, но е принудена 

да търпи произвола на зет си, у когото е приютена. 

2. Съпругата на командора е взела Изаура още съвсем малка и я е 

възпитала, много я обича, дала й е светско образование, научила я е на 

маниери, на  различни науки. Ромката в разказа на автора от Силистра 

също обладава положителни качества,с които превъзхожда отредената 

и от обществото среда. 

3. Изаура прекрасно пее и свири на роял. Спокойно може да бъде приета 

за някоя сеньорита от висшето общество. Бездомната циганка, 

принудена да проституира, прекрасно се справя със своите домакински 

обязаности, с отглеждането на животните и градинарството, а когато 

нейният покровител е принуден да лежи в болница, тя, противно на 

очакванията му, не открадва нищо и той  заварва къщата си в пълен 

порядък и хармония. С това тя рязко излиза извън очертанията на 

средностатистическата представа за циганин. 

Сравненията,обаче, макар да онагледяват съдържанието, създават риска от 

елементаризиране на неговата демонстрация, че  и на самата му същност. 

Образът на безименната ромска спътница на Разказвача е много по-

комплексен, много по-дълбоки са психологическите пластове, с които е 

покрит и които авторът разкрива, а миксът между лирическа изповед, екшън-

елементи  , драма и психоанализа стремително доближават сюжета на 

„Клиенът” до онова особено качество, което е присъщо за литературата, 

която остава.  

     За атмосферата на подкупваща искреност, без която не са възможни нито 

внушенията, нито  стимулацията на читателското любопитство посредством 

усещането за автентичност, допринася и АЗ-повествованието, което е 

отличителен белег на по-голямата част от разказите.Така например разказът 

„Къде е моят татко?” започва с обяснения за работата на Разказвача, който 

споделя:” Наскоро бях постъпил на работа като притивопожарен служител. 

Задачата ми беше да бъда свръзка на струяра с шофьора на автомобила.” По-

нататък следва историята за първия пожар, който гаси пожарникарят-

новобранец. Той   изобилства на екстремни елементи, присъщи за такъв тип 

сюжет.И изобщо драматичната проза на Иван Колев  не би била негова, ако в 
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нея го нямаше вкусът към свръхдинамичното пожертвуване на героите, което 

често  и свидетелите на страданието, пък и тях самите, води до сълзи. Не 

случайно един от разказите носи заглавието „Очите на леля Станка”. Този 

важен физиологичен орган на човека, разглеждан от поетите като отражение 

на вътрешното състояние, концентрира най-много  външни белези на 

трагичното преживяване, защото именно там е „родното място” на сълзите. 

Всъщност този предпочитан авторов подход към изображението на 

потърпевшите е естествен негов рефлекс, присъщ за вътрешния му 

писателски глас, който е специфичен за всеки прозаик или поет и който е 

пряко отражение на неговите  характер и темперамент. 

   Такъв поглед, обаче, към Иван Колев, би бил твърде схематичен и 

несправедлив. Много често в трагичната тъкан на повествованието му са 

вплетени доброжелателни иронизми, които го приближават още повече до 

неговата публика, защото, както е известно, „прекален светец и Богу не е 

драг”, а още по-малко на всестранно информирания съвременен читател. Така 

в разказа „Слабият грижовник” доказалият своето пиететно отношение към 

жената Колев си позволява доброжелателна закачка с нежния пол, влагайки в 

устата на  Аз-Разказвача думите:”Жена ми се случи една такава, щедро 

надарена и с глас...Щом се събереше с приятелките си и започнеха да 

обсъждат махленските новини, само гледай и слушай!...Едно такова 

крякане...Десет гъски ряпа да ядат. Все у нас им бе сборището.”  

   Естествено е, че когато предпочитанията са насочени към повествованието 

в първо лице, Разказвачът е всезнаеш и вездесъщ, той вижда всичко отвън и 

отвътре, знае какво се е случило в миналато и какво се проектира в бъдещето. 

Това предпоставя и играта с естествената като въздуха, който се диша, смяна 

на гледните точки. Така погледнато, белетристът Колев като че ли не може да 

се оттласне от литературния архаизъм, но отделни елементи в Аз-

повествованията като иронията и анонимността на циганката в разказа-новела 

„Клиентът” доказват тъкмо обратното. Оказва се,че тогава,когато идейно-

тематичното съдържание го налага, Разказвачът на Колев може да се 

дистанцира частично и, седнал вполумрака на салона, тихо да наблюдава , 

опитвайки се да  преразкаже  всичко от театрална гледна точка. Дори и в този 

случай,обаче, това е само опит, защото личното освидетелстване от страна на 

автора, неговата непримирима вътрешна природа ,непрекъснато го кара да 

приземява и документализира формално чисто художествени сцени.Ето как 

започва разказът Гошко:”Дядо Васил чакаше гости от Румъния. Спря се до 

оградата на старата дизелова централа, която някога, преди много години, 

доставяше електрическа енергия на малкия ни град Силистра и която се 

намираше близо до граничния пункт, откъдето трябваше да дойдат неговите 



румънски гости.” По друг начин би звучал този разказ, ако в горния абзац 

липсваше онова издайническо „малкия ни град Силистра”, но тогава това не 

би било творба на Иван Колев! 

   Фейлетонистите днес имат множество поводи за сатиричен ракурс към 

събитията,произтичащи от често неосъществими и лицемерни европейски 

норми, с които чиновниците от Брюксел обстрелват денонощно по-малките 

страни-членки. Кокошките, например, непременно трябва да са щастливи, 

отивайки под ножа. Същото важи и за телетата и другите млекопитаещи. 

Въпреки привидния комизъм, обаче, тези директиви имат дълбок 

смисъл,защото те целят да повдигнат хуманизма на човешкото 

общество,обогатявайки го  с „човешко” отношение  и към животните. Във 

високата класика   човекът и животното неизменно се намират  в  топла 

взаимна обвързаност,  като дори в някои случаи наричаме тази обвързаност 

„любов”. Вярно е, че по различни причини варварско отношение към 

животното е имало винаги. Имало я е ,обаче, и идейната защита за тях в 

трудовете на един или друг велик ум на човечеството. Известен е случаят, 

когато веднъж от прозореца на хотелската си стая в Италия Ницше съглежда  

пиян файтонджия, който  зверски   бие  коня си.   Обезумял, философът 

изскача  с плач, дотичва до коня и прегръща главата му под ударите на 

камшика. Малко по на юг от Италия, на Балканите, в сборника с разкази „Ако 

можеха да говорят” нашият Йордан Йовков още в миналия век предусеща  

еволюцията  в човешките морал и нравственост,  слагайки хора  и животни  

на един кантар. Той,обаче, трябва да е щастлив,защото си има достоен 

следовник в лицето на Иван Колев.В „Гошко”  съвременният писател от 

Силистра описва с човешко състрадание драмата на малко самотно кученце, 

което, получило  милосърден къшей баница от Дядо Васил,е нападнато от 

шест други малки кучета в присъствието на  майка им.Сцената е описана с 

иванколевски драматизъм:”От близката закусвалня старецът купи две топли 

баници и се върна на същото място, до оградата. Завари лакомниците да се 

боричкат до една елха, която разпускаше клоните си до земята, напомнящи 

кринолина на изтънчена аристократка. Усетила приятната миризма на 

баниците, се обади майката на кученцата. Тя започна провлачено да лае, 

сякаш искаше да каже:”Аз съм майката! Ако ще даваш нещо, давай, но 

внимавай да не ми откраднеш някое от децата!”Изведнъж палавниците 

наскачаха изпод клоните на елхата и пъргаво се озоваха до оградата. Когато 

Дядо Василда започна да къса хапки от баниците и да им хвърля, встрани 

между бурените плахо се показа едно по-дребно кученце. То  не приличаше 

на останалите. Личеше, че друга майка го беше родила.Пристъпваше плахо и 

все поглеждаше към майката на кученцата. Те бяха шест, а то самичко.Щом 

го забеляза, старецът хвърли залък  и към него, но тъкмо да го налапа и ...О, 



ужас! Всички палавници мигом се нахвърлиха върху него. То запищя от 

болка и мъка. Всички го хапеха, кое където свари. Майката и тя стръвнишки 

се спусна, но телата на нейните палавници плътно го бяха покрили. Потресен, 

Дядо Васил се развика, за да прогони майката. Палавниците изглежда се 

изплашиха от крясъка, оставиха жертвата си и започнаха да търсят из 

бурените късчета от баницата. А малкото нещастно животинче с наранено 

ушле се върна към своето обиталище, където майка му преди няколко дни 

беше заспала и не се събуди.”  

    Ако в изкуството имаше справедливост/а,както е широко известно, в него 

няма и следа от такава!/, този разказ  и това по европейски цивилизовано 

отношение на Колев към нашите четириноги приятели би трябвало да бъдат 

възмездени с Европейската награда за литература. Тъй като, обаче, такава все 

още не му е присъдена,  засега той се радва само на почитта на читатели и 

колеги. Но нима това не е повече от достатъчно? 

Станислав Марашки – 

председател на Конфедерация на българските писатели 

 

 



 


