
 

 



 

 

 

 

 

Слово и образ 

(“Български балади”: Теодор Траянов, Сирак Скитник) 

 

 

Появата на книгата “Слово и образ” бе истинско предизвикателство, за всеки 

който е изкушен от четенето на “текста Дачев”. Грандиозността на замисъла на 

предходната му монография “Семиотика на цвета”
1
 бе чрез свръх прецизиран анализ на 

словото-цвят убедително да разкрие българския символизъм като единен текст. От тази 

гледна точка това бе бавен текст, истинско изпитание пред желанието отново да се 

върнеш към прекъсвания акт на общуване, но патосът на особения й сциентифистки 

почерк бе да покаже какво се губи и не се забелязва от четенето “на парче” на 

познатите автори и проблеми. Първото впечатление от неизбежното съпоставяне на 

двете монографии е различният ритъм на новата книга. Без преувеличение можем да 

кажем, че тя е увлекателно семиотично четиво. И причината не е в променения 

изследователски подход или почерк, а в изненадващия ракурс (неочакван, 

непредполаган) към интерпретирания обект. 

В първото си издание от 1921 година стихосбирката “Български балади” на 

Теодор Траянов е “илюстрирана” със седем рисунки на Сирак Скитник - оригинална 

книга, обобщаваща чрез слово и образ трагичната национална съдба след края на 

Първата световна война. След изданието от 1941 година “Български балади” е 

осакатена книга. Тя има нерадостната рецепционна съдба да бъде обсебвана от два 

различни критически контекста, литературен и изобразителен, и да бъде ревниво 

мислена през техните професионални възприемателски нагласи, най-накрая, да бъде 

обект на безкрайни издателско-редакторски експерименти, настойчиво превръщащи я в 

два различни, обособени текста: словесен и изобразителен. С неангажирана лекота би 

могло да се каже, че такава е обикновено съдбата на всяка илюстрирана книга – да бъде 

възприемана различно от писателя и от художника и всеки прочит да не забелязва 

съседния, допълващия текст. Случаят с творбите на С. Скитник, поместени в 

“Български балади” е особен. Те са странни, нетипични, амбивалентни визуални знаци, 
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родени на границата между жанровостта на илюстрацията и на творческата рисунка, 

т.е. функционално самостойни и несамостойни.  

Първата и най-важна цел, от тази гледна точка, на М. Дачев е била да 

възстанови статуса на “Български балади” като интегрална книга, като книга 

едновременно и на Теодор Траянов, и на Сирак Скитник. Авторът полага своята 

изследователска оптика в широк диапазон от допълващи се и пресичащи се контексти, 

за да преодолее инерцията на критическата традиция и да посочи убедително 

предходните слабости поради “слепотата” (в смисъла на Пол де Ман) за присъствието 

на другия в текста. “Български балади” се осмислят типологично-съпоставително 

спрямо търсенията и изявите на Европейския и българския модернизъм, анализира се 

значението им в практиките на литературния и художествения дискурс, проследява се 

развитието на творческия замисъл в индивидуално-биографичните пространства на Т. 

Траянов и на С. Скитник. Съчетаването на множество изследователски подходи и 

осмислянето на артефакта в многообразието от духовно-интелектуални хоризонти не е 

преднамерена игра заради удоволствието от интерпретацията. Повърхностното 

запознаване с монографията може да остави такова впечатление у читателя. 

Специалистът филолог може да долови непълнота в казаното за словесния текст; може 

да остане неудовлетворен от неочакваното прекъсване на говоренето за текста-Траянов 

в мига на най-важното. За читателя, който добре познава стила на изследователя, сякаш 

тук говоренето за баладите е подозрително ясно и преднамерено олекотено. Разбира се, 

това професионално предпочитание некоректно се подхранва от спомена за 

предходните му работи. Към подобно желание би могло да се възрази така: останете в 

тяхната пространственост. И обратно – филологът не бива да се учудва сякаш от 

неочакваното “залитане” на М. Дачев към интерпретацията на художествения знак, 

защото отговорът отново е в “Семиотика на цвета”, в онова нейно друго 

изследователско поле , за което при появата й сякаш недостатъчно осъзнахме – 

четенето на цвета като усещане за живописен образ. На свой ред със скептично 

отношение може да се отнесе към анализите на Сирак-Скитниковите рисунки и 

професионалният художествен критик, несклонен да приеме тълкуване на 

изобразителния факт от непрофесионалист. Всъщност, именно в премерения баланс, от 

една страна да се само-удържи да пише за “словото”, а от друга – да не профанира 

четенето на “образа” – прави възможно успешното преодоляване на традицията. И 

причината е в усета на Дачев като семиотик. До педантичния и безкомпромисно 

отговорен към факта литературен историк, до виртуозния постмодерен анализатор и 



 

стилист, стои ерудираният теоретик и семиотик. Без да засягам българските историци 

на изкуството, ще си позволя от позицията на собствените си наблюдения върху родния 

художествено-критически дискурс да отбележа, че семиотиката дава на автора един по-

различен поглед, какъвто те не притежават. Тълкуването му на “текста Сирак Скитник” 

не е констативно-описателно плъзгане по повърхността на изобразителната фрактура, а 

огласяване на техния непредполаган глас, скрит отвъд сюжета на забелязването. С риск 

да прозвучи пресилено ще си позволя да обобщя, че в цялостното битие на българската 

семиотика “Слово и образ” е може би една от най-стойностните книги.  

Семиотичното четене на М. Дачев е своеобразен увод в изучаването на 

визуалния знак и природата на илюстрацията, в тълкуване на амбивалентната й 

комуникативност. Не мога да скрия читателските си предпочитания към последните две 

есета на книгата: “Семиотичното четене” и “Полилог”. Още първите читатели на 

стихосбирката “Български балади” са доловили необичайното вписване на 

илюстрациите в книгата: те са едновременно в текста, но и го поглеждат отстрани, 

допълват, дописват художественото слово, но и изпреварват общуването с него. Целта 

на изследователя не е да съчини сюжет за тази особена вписаност на “образа” в 

“словото”, който после да апликира върху изображенията, а да реконструира изпод едва 

долавящите се пулсации на “палимпсеста” незримото и неуловимото в срещата между 

“слово” и “образ”. Това е онази невидима точка в диалога между двамата творци, в 

която всеки допълва и доразвива другия, превръщайки чуждото в свое, това е онзи 

непонятен миг от акта на съ-творчеството, в който “словото” се превръща в гледане, а 

“образът” мълчаливо проговаря. 

Интерпретацията на М. Дачев успява да възстанови това друго битие на 

стихосбирката “Български балади” като различна книга, и в този смисъл тя изчерпва 

проблема. Но и едновременно заявява един важен въпрос – достатъчно ли познаваме 

езиците на българския модернизъм. И тук е големият принос на изследването като 

прочит, който открива възможности за преосмисляне (но действително реално, а не 

просто реторично) на българската култура от 20-те и 30-те години на ХХ век като 

диалог между “слово” и “образ”.  
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