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КАТО АЛБУМ 

(рецензия за „Слово и образ: Български балади. Теодор Траянов. Сирак Скитник”) 

 

  

 * 

Somewhere like a scene from a memory 

There’s a picture worth a thousands words… 

John Petrucci, Images and Words 

 

Първа сцена: Strange déjà vu 

Дори оформлението на корицата изглежда смущаващо познато и все пак не 

същото. По-елегантно, по-съсредоточено, по-деликатно игрово (подчертаното „ъ” в 

„Български балади” не би могло да бъде – и не е – случайно), посочващо както 

приемствеността между двете книги, така и нарасналите амбиции на автора и издателя. 

За (по)читателите на прекрасните „есета по семиотика и поетика” („Подир сенките на 

знаците”, 2001) едва ли е изненада, че интуициите, подсказани от паратекста, ще се 

потвърдят напълно от текста. Едва ли са изненада и темите, които дори бегъл поглед 

към съдържанието разпознава. Отново става дума за есета, този път не само по 

семиотика и поетика. В съпровод на 19 рисунки от Сирак Скитник и два монтажа, 

които по-късно ще предизвикат удивените възклицания на читателя (поздравления на 

„Планета – 3” за качествените репродукции). Естествено говорим за „Слово и образ: 

Български балади. Теодор Траянов. Сирак Скитник”. И за Мирослав Дачев, който с 

характерното си внимателно вчитане превръща изданията на „Български балади” от 

1921 и 1941 г. и техните автори в герои на образцово пътешествие из ризомата, 

продуктивно разтягащо границите на онова, което по навик мислим като 

„литературознание”. Пътешествие, завършващо с предизвестено неочакваното 

ностояване, че светът на Баладите е много по-сложен и обширен, отколкото сме 

склонни да позволим на една стихосбирка.  

 

Втора сцена: Fatal Attraction 

„Способността за разговор”, първото от четирите есета в книгата, разчепква 

историята на и историите около „Български балади”. Превъртайки лентата назад до 

1905 г. и първата, чисто поетична, среща между Сирак Скитник и Теодор Траянов, 

минавайки през войните, 1921 и 1941, напред до 1955 г. и съвременните (пре)издания 

на Баладите, Мирослав Дачев изчерпателно натрупва всички факти (литературни, 

исторически, биографически), които биха могли да – и ще – послужат при по-

нататъшната интерпретация. Но това съвсем не е скучна хронология или самоцелна 
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демонстрация на (литературно) историческа педантичност. Спокойният и обмислен 

разказ предизвиква трескаво първо четене с неочакваните си находки, шеметни 

интертекстови връзки, интерпретативни обещания и, не на последно място, 

очарователна реторика. С умението на магнетичен лектор, какъвто е в битността си на 

професор в НБУ, Мирослав Дачев поднася всеки детайл в точния момент, така че не 

просто да контекстуализира по-нататъшната му употреба, а да обоснове изобщо 

интереса към него. Така есето напомня нещо колкото очевидно, толкова и често 

пренебрегвано: че историческите и теоретичните аспекти на литературознанието са 

неотделими един от друг. Преди да строим теории, (по)казва авторът, трябва 

внимателно да проучим историята. И още: (понякога) успехът на интерпретацията 

зависи от прецизно и интелигетно извършените текстологични анализи, колкото и 

старомодно и изнурително да е преравянето на Библиотеката. 

 

Трета сцена: Beyond the Ballads 

Разказът е за баладите. За баладата като жанр и за Баладите като книга; за 

баладите като текст и за визията в/на Баладите; за баладичното като усещане и за 

превъплъщенията на Баладите. Разказът е разнолик, разнопосочен и, макар заключен 

между кориците на едно книжно тяло, мултимедиен. Защото онова, което споява 

(написаното) слово и образа в книгата, е Гласът. Гласът, който пее баладите и който 

изрича заклинанията, но и гласът, който чрез образи прави значения.  

„Впрочем всяка живопис трябва да бъде чута. Но как?”, пита една героиня на 

Юлия Кръстева, размишлявайки върху картина от Караваджо. „Ето как!”, би могъл да 

отговори Мирослав Дачев чрез „Слово и образ”. Чувайки 7 (+1) конкретни графики по 

начин, който без да претендира за универсалност, има потенциал да се превърне в 

парадигма за други разкази (интересно как би интрепретирал картини в цвят авторът на 

„Семиотика на цвета в поетичния текст”?). 

„Слово и образ” е мултимедийна и по още един, по-трудно уловим начин: като 

светоусещане, задължено не само на съвременното литературознание и изкуствознание, 

но и на попкултурата. Впрочем ако числата след заглавията на отделните части на 

книгата все още озадачават някого, бих си позволила да напомня, че първият епиграф в 

„Слово и образ” отпраща към албум на Dream Theater. 

 

Четвърта сцена: Through Their Words 

Второто есе в книгата „Парадигмите” със забележителна лекота демонстрира как 

една интерпретация (трябва да) започва изграждането на своята теория: уточнявайки 
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основните (си) понятия. Преродавателят ми по семантика полу на шега казваше, че 

повечето хора не знаят какво означават думите, които употребяват. Е, 

литературоведите не би трябвало да спадат към „повечето хора”, поне що се отнася до 

употребата на езика, а прецизната работа с речници, справочници и енциклопедии 

очевидно е (предварително) условие за това. Такава прецизност определено не липсва в 

подхода на Мирослав Дачев (достатъчно е да споменем „Кризисът: Insignia semiotica?„ 

от предишната му книга), а „Парадигмите” е блестящо доказателство колко 

продуктивна може да се окаже тя. 

„Парадигмите” убедително показва и вещината, с която Мирослав Дачев прилага 

две (реторически) техники, които, по аналогия с попмузиката, бих нарекла „смесване” и 

„семплинг”. Сплавянето на различни критически сюжети в едно органично цяло е 

достатъчно трудно, за да предизвика уважение, когато е успешно. Ако при това в него 

са втъкани речникови статии, исторически екскурси и откъси от чужди текстове, по 

начин, който още повече усилва дискурсивното единство, съблюдавайки необходимата 

академична коректност, уважението неминуемо се превръща във възхищение. Защото 

ерудицията толкова рядко се удържа в тясното пространство между злоупотребата с 

позовавания и злоупотребата с алюзии. 

 

Пета сцена: The Signs Carry On 

Най-голямото достойнство на книгата обаче, според мен, е успешното 

теоретизиране и прилагане на онова, което Скоулз нарича „семиотична 

интерпретация”. Само който с часове си е блъскал главата в разликата между 

откриването и правенето на значения може да разбере облекчението от прочита на 

„Слово и образ”, където предпочитаният (и) от Мирослав Дачев метод за 

интерпретация (най-после) категорично изявява предимствата си пред другите видове 

четене. И както Скоулз мимоходом въвежда възможността като семиотици да 

пораждаме значения, така Дачев поражда значения на „Български балади”, 

убеждавайки ни, че границата между откриването и правенето на значения не е 

недоловима.  

Ако трябва да обобщя със собствените му думи, в „Слово и образ” Мирослав 

Дачев „реконструира мозайката на всички уловени в Баладите сюжетни разговори, 

които на свой ред извикват толкова други, толкова много и толкова различни фабулни 

отрязъци, от толкова литературни и нелитературни светове, колкото може да се случи 

само в процеса на четене. Но не четенето, което – минавайки през текста – цели да 

стигне до автора и неговите творчески намерения, за да въздъхне, че е свършило 
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работата си, а четенето, което раздипля неусетно текста и което знае, че това е 

безкрайност на работа и удоволствие”. Като при това обосновава и обяснява всички 

стъпки на читателския (си) акт. 

 

Шеста сцена: Through His Eyes 

„Семиотичното четене”, кулминацията на „Слово и образ”, не е четене (само) на 

поетичните текстове на Баладите. Нещо повече, цялото интерпретативно усилие на 

автора е насочено към взаимодействието на различните семиотични кодове. Впрочем 

когато говори за семиотична интерпретация, Скоулз не изключва визуалното от полето 

на литературата. Достатъчно е да припомним, че той дефинира литературността, 

давайки пример с една лепенка, в която значението произлиза от взаимоотношението 

между вербалното и иконичното. Мирослав Дачев обаче (с основание) предпочита да се 

опре върху друг текст при (теоретизирането на) четенето на рисунките. Става дума за 

великолепния „Прочит на една картина от 1639 г. по писмо от Пусен” на Луи Марен, 

публикуван на български в читанката „Следистории на изкуството”. Дачев не се 

ограничава с умелото „семплиране” на ключови пасажи от текста на Марен (между 

които и важния за цялото есе епиграф на втората му част), а успява да го смеси по 

запомнящ се – и очакван – начин с понятия от философията на езика, елементи от 

теорията на Умберто Еко за визуалния код и – не съвсем очаквано – „Граматика на 

зрителното” на Петър Увалиев. Тази теоретична конструкция е положена в контекста 

на „Български балади” и рисунките към първото им издание, в които внимателно се 

вглеждат страниците до края на есето. 

 

Седма сцена: Home 

Макар „Слово и образ” да не (може да) бъде учебник, трудно е да забравим, че 

тя е образцово упражнение в (семиотично) четене. Този вид упражнения не са 

непознати за студентите от хуманитарните програми на Нов български университет, 

при това не само посещаващите курсовете на проф. Дачев. Например читанката 

„Следистории на изкуството”, толкова съществена при семиотичното четене на 

рисунките, е съставена от Ирина Генова и Ангел Ангелов във връзка с 

преподавателската им работа в НБУ. Изобщо литературоведските, семиотичните, 

антропологичните и изкуствоведските парадигми в книгата се чувстват удобно в 

аудиториите на НБУ. С издаването на подобни книги университетът заявява (освен 

всичко друго) стремеж да култивира у студентите (и преподавателите) си онази 

интелектуална нагласа и чувствителност, които имаме предвид, когато говорим за 
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литературната семиотика като за „начин на мислене”. „Слово и образ” не претендира да 

бъде учебник, но със своята открита изчерпателност въвежда читателя в съкровения 

свят на правенето на литературознание и семиотика. Познатите пристрастия към 

автори и произведения допринасят за тази интимност. И пак защото не е учебник, на 

моменти (особено към края на третото есе) авторът й си позволява известна 

свръхтерминологичност и маниерност, характерни за определен академичен дискурс, 

който понякога не е толкова мъдър и убедителен, колкото книгата иска да бъде. 

 

Осма сцена: Finally Together (The Dance of Modernity) 

Вместо с епилог, „Слово и образ” завършва с един задъхан „Полилог”, както 

винаги става със семиотичното четене, според Мирослав Дачев. Това четвърто есе 

отговаря на толкова болезнения (не само) в хуманитаристиката въпрос „И какво от 

това?”.  

Сама по себе си конкретиката на разнообразните междутекстови диалози, 

изтъкващи полилога, има своята немалка литературоведска стойност. Но привличайки 

рисунките на Сирак Скитник като филтър, през който да се четат Баладите на Траянов 

(от първото и от второто издание), прилагайки към тях и оптиката на стихотворенията 

на Людмил Стоянов (увеличавайки по този начин мощта на Аристотеловския 

далекоглед, прекрасна метафора за семиотичната интерпретация), в своя „Финал и 

апотеоз” книгата подсказва, че пространствата в (българската?, европейската?, 

модерната?, всяка?) литература са много по-обширни от сцената на една стихосбирка 

или дори творчеството на един автор; че литературните полета не търпят затворени 

пространства; че (поне) модерната литература се състои винаги от отворени по 

определен начин творби; че ризомата не може да бъде обгледана изцяло, но и не бива 

да бъде изпускана от поглед. 

Така „Полилог” показва, че „Слово и образ” може да бъде четена и като 

продуктивна реализация на изследователската програма, очертана в „Подир сенките на 

знаците” (въпреки че за тази книга се информираме само от био-библиографската 

бележка на корицата). 

 

Девета сцена: One More Time  

По принцип с (текст на) Мирослав Дачев е трудно да се спори. Той (обикновено) 

е изчерпателен, прецизен и, макар да е отворен към множество (не само 

литературоведски) текстове и междутекстовости, едва ли може да се каже, че подтиква 

читателя към диалог със себе си. Подобно на другите текстове от същия автор, „Слово 
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и образ” създава дистанциращо усещане за пъчти съвършена окръгленост и 

самодостатъчност, усилено от хомогенността и по-обозримия тематичен обхват. 

Усещането за съвършенство и окръгленост се нарушава (почти) единствено от 

натрапчивата амбиция на автора чрез резюме, заглавия на рисунките и био-

блиографска справка на английски да направи съпричастни към книгата си 

чуждестранни(те) читатели. Но това също е традиция при (амбициозните) издания на 

НБУ. За съжаление (не само при този автор) при иначе абсолютно коректния превод 

текстът губи голяма част от реторическото си очарование.  

„Истинската поетична творба събужда непобедимо желание да бъде прочетена 

отново. Тя издава веднага впечатлението, че от второто й четене ще научим повече 

неща, отколкото от първото”, твърди Башлар. Със своята оригиналност, 

интелигентност и деликатна игровост „Слово и образ” събужда неустоимо желание да 

бъде препрочитана. Което, макар и да не означава, че тя е истинска литературна творба, 

със сигурност значи, че Мирослав Дачев (отново) е създал едно образцово 

литературоведско произведение. 

 

 Лора Шумкова 

 Литературен вестник, 2003, 02-07.07 

 


