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Един разказ за диалога между художника Сирак
Скитник и поета Теодор Траянов, осъществен през
1921 г. на страниците на стихосбирката на Траянов
“Български балади” (със седем рисунки от Сирак
Скитник)
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“Какво видя сега насън

о, майко – падащи звезди”

…………………………………......
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“Смърт в равнините” е една от рисунките в “Български балади” на
Теодор Траянов – от онези, които не предлагат емблематични
присъствия в други издания извън стихосбирката от 1921 година.

Това донякъде е неочаквано, ако се съди по почти единодушното
посочване на едноименната балада (в спомените на
съвременниците) като една от най-хубавите и въздействащите в
творчеството на Траянов. Неочаквано, защото – ако рисункататворчеството на Траянов. Неочаквано, защото – ако рисунката
наистина живее като илюстрация – тя би трябвало по някакви свои
начини да съпътства известността на баладата: носи нейното име,

нейния семантичен свят, към който добавя изобразителна жестовост.
Тази неочакваност се подсилва от факта, че “Майка” – една от най-

предпочитаните рисунки на Сирак Скитник – очевидно

диалогизира със “Смърт в равнините” не само като иконичен

жест, нo и като синтаксис, който сякаш съзнателно е прекъснат в
една точка на преливане. Казано с езика на семиотиката по начина,

който въвежда Майър Шапиро, тук рамката е една особена
условност, която привидно отграничава света на всяка една от двете
рисунки.
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За “Майка” тази условност е експлицирана в рисунката на

корицата, където мобилността на рамката “срязва” и отнема

онази част от рисунката, която оразличава двете рисунки.

Точно същият жест, който предполага различни варианти на

условност, прави възможно рисунката “Майка” да продължи

отвъд рамката и да навлезе в структурното и семантично

пространство на “Смърт в равнините”: да се превърне в частпространство на “Смърт в равнините”: да се превърне в част

от нея като смисъл, без реално да бъде нейно означаващо.

Освен че към тази взаимопроникнатост би следвало да насочва
баладата, трябва и компонентите на рисунката да “позволяват” това,

т.е. да бъдат организирани така, че да взаимопроникват две
различни рисунки като естествен преход, независимо от
рамкираността на всяка от тях поотделно. А би могло да се окаже,

че това е прекрасно техническо хрумване на художника, което
баладата не подсказва – хипотези, отговор на които може да даде
единствено диалогичното четене на рисунките и баладите в
стихосбирката.
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Компонентите на “Смърт в равнините” включват образ на умиращ
войн в долната дясна част на рисунката (само глава и част от тялото
над кръста, но кинетичният жест е запомнящ се, доколкото тялото
наистина се е отляло във формата на културен код); образ на скелет
в цялата лява част на рисунката от горе до долу, с мантия, ляв крак
и лява ръка, част от череп (алегория на смъртта); образи на
кръстове, пламъци и падащи линии като снопове светлина,кръстове, пламъци и падащи линии като снопове светлина,

излизащи от ореола, но и от образа на смъртта, и не на последно
място – образ на глава на майка с черен траурен креп, в ляв

профил, със затворени очи, в горната дясна част на рисунката,

който внимателното вглеждане чете като идващ от последния

най-ляв образ от рисунката “Майка”.

Баладата “Смърт в равнините” е сред малкото балади от първото
издание без промени в текста на второто издание – факт, който
настоява на някакво оригинално, стилистично решение в поетичния
изказ. Между другото тя съдържа няколко стиха, които има защо да
настоява да бъдат непроменяни – те са в основата на една ефектна
палинодия в света на Баладите.
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Първите два стиха от третата строфа – “Какво видя сега насън/

о, майко – падащи звезди” се явяват като епиграф на баладата

“Майка” още при първата публикация на “Майка” в сп. “Везни”

(кн.1, г. II, 1920-21). Отново като епиграф те се появяват и в първото
издание на Баладите през 1921 година. Разликата между двата
епиграфа е фина, но действена: този във “Везни” сочи експлицитно
името на баладата “Смърт в равнините”, докато този вимето на баладата “Смърт в равнините”, докато този в
“Български балади” не сочи името на баладата и по този начин, чрез
импликацията, сякаш “прикрива” и последвалия афинитет на едната
рисунка към другата. Във второто издание на Баладите през 1941

година промененият текст на “Балада на майката” вече е не само
без рисунка, но и без епиграф. Импликациите действат все по-

властно, междутектовостта изисква по-голямо напрежение в акта на
четене.

Импликациите всъщност крият неподозирана глъбина още в
първото издание, тъй като не спират единствено до видимото – до
диалога между “Смърт в равнините” и “Майка”.
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В “Смърт в равнините” символно се засрещат две посоки –

смъртта идва от ляво на дясно, сякаш прекрачила рамката на

друга рисунка, този път на “Опустошение”, а майката идва от

дясно, сякаш прекрачила рамката на “Майка”, но доколкото пък

там също може да бъде видяна като идваща от друга рисунка,

този път “Погребение”, “Смърт в равнините” се оказва

изведнъж средоточие на много символни премествания в

пространството на Баладите. Така “Смърт в равнините” ставапространството на Баладите. Така “Смърт в равнините” става
един от възможните центрове на Баладите, където се срещат
настояще (смърт), отляво надясно, и бъдеще, което не забравя
(културната памет) – отдясно наляво. По този начин рисунката
подсказва и още нещо. Баладите, като стихова организация, са
подредени в две цялости със своя сукцесивност, която рисунките не
спазват. Те, по-скоро, наблюдавайки междутекстовите връзки в
баладите, ги организират наново с помощта на иконичните
решения, които предлага художника. Рисунките са облечено в
изобразителни жестове четене, което търси и постига своята
автономност, и всеки път, в който я постигне, преобразува
наличните системи от значения, разбърква нарастващия смисъл.
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Рисунките са онова “даване на себе си”, което художникът

извършва с четенето на баладите всеки път, когато се опитва да

бъде техният преиначен автор. А преиначаването за Сирак
Скитник е задължително освободеност, онова “другояче”, за което
настоява в своите статии върху изкуството.

Това “другояче” художникът е потърсил смело и в баладата, която на
свой ред влиза с интуитивен скок в мито-поетичната вселена,свой ред влиза с интуитивен скок в мито-поетичната вселена,

завещана от Ботевото писане. Защото “Смърт в равнините”

демонстрира желанието да разговаря с Ботевия свят също толкова
смело, колкото и “Лунна балада”, независимо от различната функция
на паратекстовото. Тя дори е показателна, доколкото връщането от
“Майка” към “Смърт в равнините” става през епиграфа на
“Майка”, посока, която работи и в “Лунна балада”, където пак
посредством епиграфа (“той не умира…”) читателят отива към
Ботевата балада “Хаджи Димитър”. “Смърт в равнините” на свой
ред постига това импликативно, като по този начин – отново
импликативно – снема в себе си визуални решения, които могат да
бъдат мислени и спрямо “Лунна балада”.
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Първите две строфи на “Смърт в равнините” са внимателно
четене на “Хаджи Димитър”, четене-разпитване на Ботевата балада
за невъзможността на случването сега, четири десетилетия по-

късно. Те са и болката по тази невъзможност, която компенсаторно
търси, все толкова неуспешно, в следващите две строфи на
баладата. Като балада тя е предизвикана да случи разказ, в който
надделява не съпротивата, а болката; в който първоначалнонадделява не съпротивата, а болката; в който първоначално
митологизираният свят се демитологизира, излъчващото героика
тяло струи безпомощност, а смъртта – нещо недопустимо в Ботевия
свят – е физиологическият властимащ. Четенето на Сирак Скитник
е изправено пред трудната и същевременно предизвикателна
задача да усети именно този разрив в баладичното
(пренаписването на културния код), в който една жанрова традиция
продължава с цената на променения смисъл. Структуралистичната
изкушеност, ако все още бе действаща, сигурно щеше да принуди
нашия разказ да изпише внимателно и детайлно парадигмите на
отстояние в диалога между двете балади.
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Това семиотичното четене също би допуснало като определен жест,
ако разказът не заплашваше освен дълъг, да изглежда и прекалено
разнороден. Затова ще допусна този диалог като пресупозиция,

която едно усърдно четене вече е направило, и ще се насоча към
същността му.

Диалогът на мито-поетичните вселени, наблюдаван от позицията на
лирическия глас, най-напред е съсредоточен в тялото на героя –лирическия глас, най-напред е съсредоточен в тялото на героя –

тялото като поза и героика, зад които стои определена културна
знаковост. В тялото, по начин, завещан му от Ботевата балада, е
съхранено единствено болезненото, онова, което физиологически
деконструира телесното (“а раната струи безспир”). Същевременно
тялото е мултиплицирано в своята самост, която – лишена от
митологични и фолклорни спасително-приятни докосвания – е дори
неподвижна (“лежа самотен, неподвижен”). Единственият вокализъм,

който е позволен на тялото в тази ситуация, е немощно-призивният,
който наподобява по-скоро проплакване, отколкото измолване към
очевидно несъществуващия тук и сега Друг.
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Така рефренното звучене на “Ах, кой ще ме зарови” убива в своята
повторяемост различните гласови регистри в Ботевата балада,

които – разпънати между “пъшка” и “проклина” – поглъщат всички
речеви жестове на баладата. Наблюдаван от проекциите на тъжно-

бялата луна, диалогът на мито-поетичните вселени пренаписва и
редовете за наличността на самодивите и птицата-закрилник, като
отказва да допусне познатото песенно звучене от Ботевата баладаотказва да допусне познатото песенно звучене от Ботевата балада
(“Не чувам горско шумолене,/ ни приласкаваща вълна,/ русалките не
бдят над мене,/ над мен не плачат нощни сови,/ ни тъжно-бялата
луна:/ ах, кой ще ме зарови!”). И всичко това, за да обгърне
соматично фигурата на героя и за да се завърне отново в отречения
универсум, в който стихът “ и само облаци покрови висят над
горестната шир” само привидно е подходяща субститутиця на стиха
“денем му сянка пази орлица”. Субектно-предикатната връзка в
Траяновия стих включва глагол с особено звучене от Ботевата
поезия: висят носи със себе си страшната сила на висенето от
“Обесването на Васил Левски” и по този начин убива малкото
съхранително-загрижени конотации в аналогията между облака и
орлицата в двете балади.
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Освен всичко останало българското литературознание преди повече
от четвърт век разпозна в тези две Ботеви творби два различни
модела на жестовостта на героичното. Оттук и въпросът пред
баладата “Смърт в равнините”, който – нека не бягаме от
внушенията на глагола – също е висял с определена жанрова и
жестова сила – как да бъде едновременно силно звучаща творба за
реалността на случването, и подходяща реплика към най-значимотореалността на случването, и подходяща реплика към най-значимото
в традицията. И ако Траянов е успял в намирането на решение,

Сирак Скитник е бил изключително неустрашим читател в рисунката
си. Сега той – сигурно интуитивно е усещал това – рисувайки, чете
най-малко две определени балади в стихосбирката (“Смърт в

равнините” и “Лунна балада”), а през тях и заради тях – Ботевия
баладичен свят, надхвърлящ измеренията на “Хаджи Димитър” и
стигащ до последната строфа на “Обесването”. Неустрашимостта се
подсилва от факта, че разривът в баладичното, който художникът е
усетил, населява Траяновата балада с отсъствия на онова, което в
Ботевата балада е присъствие.
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По този начин “Смърт в равнините” проблематизира един
очевиден аспект на мито-поетичната вселена – отсъстващите

структури. Отсъствията в творбата организират функционирането
на поетичния семиозис и на свой ред провокират решения как да
изглежда иконичният (гласът и песента, които ги няма; русалките-

самодиви, които ги няма; месецът, който няма да изгрее). Всъщност,
как се рисуват отсъствия? Чрез контаминации. Прост отговор накак се рисуват отсъствия? Чрез контаминации. Прост отговор на
художника, зад който се крие силно художествено хрумване.

Рисуват се отсъствията на отсъствията, т.е. присъствието на онова,

което травестира света на Ботевата балада. Идва ред на третата и
четвъртата строфа на баладата. Ако стихът на Траянов “не чувам
горско шумолене” жестово преобръща Ботевия стих “гора зашуми,

вятър повее”, то малко по-късно в Траяновата балада, в трета
строфа, звучи стиха “Довей, о ветре, пръст свещена,/ от севера, от
родний кът”. Срещу стиха от Ботевата балада “очи темнеят”
Траяновата полага “клепки ледени тежат”, но едва след като срещу
целувката на самодивата предлага тази на смъртта: “целувка
чувствувам студена”.
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Ето разчетените от Сирак Скитник знаци, които могат да

оживеят като иконични послания. Знаци на севера, символно

пренасяне на свещената пръст и на покров върху героя, в

рисунката могат да навлязат откъм дясната й страна – там,

където се появява фигурата на майката от композицията

“Майка”. На свой ред ледената целувка на смъртта трябва да

срещне като посока жестът на желаното, т.е. тя може да дойдесрещне като посока жестът на желаното, т.е. тя може да дойде

отляво. И всичко това – в една друга реалност, каквато

Траяновата балада може да си позволи, както прави това
Ботевата – в реалността на видението, на съня. Стиховете, които
по-късно, под формата на епиграф, баладата “Майка” ще присвои
като conditio sine qua non за своите смисли, сега открехват вратата
за библейски и митологични кодове. “Какво видя сега насъне,/ о
майко! – падащи звезди?” са една силна реплика не толкова и не
само към звездите, обсипали небесния свод в Ботевата балада,

колкото към функционирането на звездата в библейските и
митологични кодове и обвързаните с това значения.
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Раждането на Спасителя е символизирано от изгряването на
Витлеемската звезда (Матея, 2:2). Едновременно с това
Откровението на Йоан свързва неколкократно символиката на
умирането с падащи звезди (6:12, 8:10, 9:1,2). Същият жест
артикулират различни култури чрез религиозни или фолклорни
вярвания (Камбуров-Фурен обвързва този мотив в Траяновата
балада с народното вярване за падащите звезди и умиращитебалада с народното вярване за падащите звезди и умиращите
заедно с тях души). Ето още едно основание образът на майката,

който се появява в рисунката “Смърт в равнините” да бъде не
друг, а идентичен на образ от рисунката “Майка”. В статията си за
войната в сп. “Златорог” Сирак Скитник настоява върху това, че
войната е и мистерия. И ето, едно тайнство изплува изпод

невинния на пръв поглед рисунък в “Смърт в равнините”, за да

се завърне в рисунката “Майка”, за да набави липсващите му

значения: всички фигури в рисунката “Майка” имат лица.

Просто лицето на четвъртата от дясно на ляво майка е в друга

рисунка, като при това трансдукцията не е само изобразителна,

а най-вече семантична.
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Лицето на тази майка е в “Смърт в равнините”, от една страна,

за да уравновеси композиционно лицето на смъртта, като

среща на живота (родилата го, дала първата целувка) и смъртта

(идващата да го отнеме, дарявайки последна целувка); на

желаното и нежеланото, близкото и чуждото; а от друга –

защото от това се нуждае самотно лежащият, неподвижният,

умиращият в равнините, далеко от родината, български войник.умиращият в равнините, далеко от родината, български войник.

Макар и в съня си, във видението, майката е винаги там, в мига на
саможертвата. Едно там, което трансдукцията на образа превръща
в тук, довеждайки го от “Майка” в “Смърт в равнините”.

Довеждане, прочело и разбрало смисъла на падащата звезда.

Идване, за да осъществи ново четене на израза “той не умира”,

който след Ботев трудно може да се чете по същия начин.
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