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ДЕБЕЛЯНОВ: ОПИТ ВЪРХУ ПОЕТИКАТА НА АНТИНОМИЧНОТО 

 

 

 

Аз умирам и светло се раждам: с тези стихове светът на Дебеляновите 

“Стихотворения” посреща своя читател през 1920 година, за да поведе из 

лабиринтите на разноликата, нестройната душа, за да ситуира в тъмата и в 

светлото изграждане-рушене.  

“Призова ли дни светло-смирени,/ гръмват бури над тъмно море”: 

избрал веднъж дискурсивната стратегия на колоремната антитетичност 

(навсякъде в текста използвам “колорема” в смисъла, който давам на термина в 

книгата си “Семиотика на цвета в поетичния текст”), лирическият глас в “Черна 

песен” не се отказва от възможността да извлича смисли както от символните 

пластове на универсалиите на опита (деня и нощта, светлото-като-ден и 

тъмното-като-нощ), така и от техните метафорични потенции в поетическия 

дискурс. Както гръмотевичният грохот поглъща и удавя тихата смиреност, така 

и свръхвластовото тъмно в тази поезия - от “Черна песен” до “Легенда за 

разблудната царкиня” - поглъща и удавя светлото. Една упорито повтаряща се 

аналогия артикулира невъзможността за постигане на хомогенно в структурата 

и същността си интенционално състояние на лирическия герой и 

невъзможността за бягство от определен фигуративен изказ за същия този 

герой.  

Светло-смирени: изразът сам по себе си може да разкаже много за 

Дебеляновите поетични светове, но много повече за тях говорят неспирните 

редувания на светлината и мрака. Изключително рядко - както е в “Утро” - 

безбрежно-светлото може да завладее трайно, да се превърне в знак за 

устойчиви интенционални състояния на Дебеляновия лирически Аз. Но четена 

след “Черна песен” (а така са подредени в антологичните страници на 

“Стихотворения”), безбрежната светлина в “Утро” е и символ на нетрайното, 

временното, крехкото и лесно уязвимо “радостно-смутено” настроение. По 

същия начин в “Легенда за разблудната царкиня” блудната мрачина 

всепоглъща, а мракът - в крайна сметка - “надвива” светлината. Не би било зле, 
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казано мимоходом, да се вгледаме по-упорито в семантиката и прагматиката на 

този глагол. Ако се впуснем в деконструкции на над-виването, сигурно ще 

стигнем до казаното от Лейкъф и Джонсън за корените на структурните 

метафори и ще прочетем Дебеляновата раздвоеност като “съзнаването на 

раздвоеността - това е борба с предизвестен край”. Именно тук някъде, един 

от символистичните езици за изразяване-на-себе-си, този на Дебелянов, бележи 

отлика от другите и артикулира идиолектни особености. 

С пълно съзнание за универсалното семиотично моделиране на света 

чрез светлината и тъмнината е и лирическият глас в “Разяжда гърдите ми...”. 

Творбата, която най-експлицитно извежда символистичната фрустрираност 

(живота бездушен ме люто измами) и не забравя символиката на светлото 

(крилата ми светли скова); творбата, която толкова силно сблъсква 

архитектоничната символика с чувството за победеност (с клетви и вопли сред 

пропастни ями/ наведох аз гордо глава) и която мисли тази победеност като 

изначална, орисана (рано сподвиха ме скърби без име/ нерадостен път ме 

сломи), съсредоточава смисловия си свят в опита за спасеност-от-тъмното чрез 

пожелаността-на-светлото. Нескрито перлокутивна като цялостен речев жест, 

творбата вижда в евокативно-призивното единствената възможност за 

превъзмогване на това болезнено състояние като спасеност-отвън: “дойди - 

успокой ме, дойди - утеши ме,/ ден дай ми в среднощни тъми”. Денят, светлото 

сияние на деня, получен в среднощна тъма - тук е не само знаковостта на 

универсалиите, но и чрез тяхната неосъществимост - тази на самия лирически 

Аз. Невъзможността на деня да се яви в самата среднощност на тъмите stat pro 

aliquo за другата невъзможност - Дебеляновият лирически герой да намери 

утеха-спокойствие в нерадостната сломеност.  

Любовта - тази единствено оцеляла ценност сред стопената аксиологична 

парадигма на Аза в патоса на “Разяжда гърдите ми...” - очевидно също попада 

в интенсионалното поле на действие на колоремно-интенционалното. Тя 

вероятно ще си остане в илокуцията на мечтанията, а пак Дебеляновият свят е 

този, който дава endeiktikon-а за тяхната неслученост (“Невъзпламнал угасна/ 

великият миг на великото чудо,/ мечтата смени безпощадна пробуда”), който 

усилва ризоматичното звучене на Блоковата “безпощадна ясност”. Със 

стиховете “Дали се е случило нявга - не помня,/ не знам - ще се случи ли...” 
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започва Дебеляновата творба за драмата на дезилюзирането; дали сме видели 

някога непосредствено нещото и дали някога ще го видим - е природата на 

endeiktikon-а. А след затварянето на Дебеляновите “Стихотворения”, 

колоремите са вече не предписващи, а най-сигурните припомнящи знаци. 

Hipomnestikon-ите свързват опита на свършилото четене с онази непрекъсната 

раздвеност на лирическия субект и нейните колоремни визии, виждат в техните 

съполагания и съхвърляния нишките на смисъла, и припомнят, че чрез тях може 

да сътворим една от граматиките на разказа, чийто топос е Дебеляновата поезия. 

Едновременно с това те изискват и пораждат тълкувателни критерии, които 

принуждават интерпретацията да извършва непрекъснати екскурси в 

ризоматичното пространство, да мисли сюжетните механизми на следващите 

нарации. 

 

�  

Дебеляновата поезия не крие симпатията си към символните извличания 

от образа на гаснещото в мрак слънце. Нямам предвид толкова финалните 

стихове на творбата “На Пенчо Славейков” (и като слънце слезе в мрака/ от 

блясък царствен озарен), където очевидно аксиологизиран е образът на залеза-

царственост и където слизането-в-мрака е акорд на триумф, на непобеденост, а 

най-вече антиномичните структури в “Легенда за разблудната царкиня”, чието 

тълкуване е невъзможно отвъд светлината и мрака. “Тъмите слънце победи” е 

стихът-илюзия, знакът на временното, но затова пък на силно желаното, на 

изстраданото. Той се появява малко преди края на творбата, след непрекъснати 

интенционални редувания на полети и падения на душата, за да бъде 

окончателно изтласкан, за да оповести своята невъзможност.   

Светът на “Легенда за разблудната царкиня” е събран не само в 

метафората за душата-инфанта-царкиня (Райнов прави уместни деконструкции 

на различието между царкиня и инфанта в аспекта на обречеността), но и в 

репрезентиращите нейните състояния колоремни редове. Болезнено лутащ се в 

лабиринтите на безсъзнателното, лирическият герой на Дебелянов сякаш е 

прокарал онази граница между “аз” и “мен”, през която душата може да бъде 

наблюдавана едновременно отвътре и отстрани - в нейните полети и падения, 

разкъсвана от противоречиви желания, въвличаща и отблъскваща тялото-сома в 
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своите походи на завоевания и разочарования. Изборът на лирическият глас е 

повече от очевиден: метафориката се нуждае от колоремните сблъсъци, от 

заложената в тях изначална семантична противодейственост и нетърпимост. 

Душата непрекъснато оглежда интенционалните си зигзаговидни впускания в 

копнежа по светлото, тръпне за знаците на неговото явяване (дали над мене 

нявга пак ще прозвъни/ светлий глас), но и в страха от тъмното, усърдно 

заличаващо всяка утешителна знаковост (той склони над мен усмивка тиха/ но 

едва десница ми простря/ зли тъми ревниво го прикриха); душата търси в тях не 

конгруентности, а самопознание. Оттук и непрекъснатата раздвоеност на Аза 

(ту искра сърце ми озарява/ ту мрачи го мътен дим) и мисленото като мрачно-

потискащо пространство на зловещия чертог (в мрачните скали отекват; 

мрачните зали на мрачен чертог; в мрака под сводове каменни).  

Положена в толкова много мрак, Дебеляновата душа се родее с 

жестокия без изход пръстен на Гео Милев и с ледената стена на Яворов. 

Мракът е най-силният предписващ знак за нейната безпомощност: мрачният 

позор се превръща в нейна емблематичност, в черни облаци помръкват 

звездите-надежди. Слънцето не е победило тъмите - тази измамна синестезия не 

носи в утробата си символика на утехата, това е просто наркотичният момент на 

очакването: царкинята в надежди тръпне!... Символните пластове са зад 

бездушното мълчание, в кънтежа на греховните бездни, в неуспешната трета 

вигилия. Два семиозиса с подчертано иконична знаковост крият в себе си 

смисъла - единият, пределно хтоничен, пише по морския бряг победеността на 

светлото; другият, пределно ураничен, пише знаците на отказаното убежище-

дом. Черната тиня и блудната мрачина са резултантите в тези два семиозиса и 

дори само тинесто-блудното, в отсъствието на колоремните смислови посоки, е 

достатъчно красноречиво като интенционално съответствие. “Мълчи, а светлий 

бряг застила черна тиня/ и блудна мрачина гаси венците звездни”. Легендата-

разказ завършва с мълчание, потъва в абиса на безмълвието; легендата за 

разблудната заглъхва в блудната мрачина. Угасване-замлъкване: така ни 

изпраща душата в тази поема. Тя странно напомня душата от “Миг”, също 

недочакала своя миг на великото чудо, също сменила мечтата с безпощадна 

пробуда, също познала угасването-замлъкване на ураничното (невъзпламнал 
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угасна...; небето бе празно и глухо...) и погасващото-немлъкване на хтоничното 

(и ропот и смях в тишината нахлуха/... тълпата бе ледно-бездушна).  

Положени до Траяновите изгряващи-в-тъмата-звезди, Дебеляновите 

звездни венци, погълнати от блудната мрачина, представят противоположното 

интенционално състояние. Фактът, че поетите-символисти се сещат много по-

често за Дебеляновата, отколкото за Траяновата образност, подсеща че в този 

антиномичен сблъсък краят очевидно е предсказуем. Всепоглъщащият мрак и 

всевластната тъма следва да се четат като едни от знаците-транспаранти за 

символистичната обезвереност, а редките пробиви в колоремно-

интенционалните контури на образа - като моментни снимки на възможността 

за нейната преодолимост.  

 

�  

Образите на замъка и чертога не са постижение само на поезията на 

Дебелянов и Ясенов, макар там да са най-семиотизирани - познават ги и се 

ползват от това си познание немалко символистични текстове. Много малко от 

тях обаче са светли и слънчеви, което подсказва, че пълноценно осъществената, 

духовно съвършена съдба е изключение в символистичната епистемологична 

нагласа. В поетиката на българските символисти замъците и чертозите 

обикновено са мрачни и тъмни, затворената в тях непристъпност е обречена, 

трансцендентната им закрила-приют - илюзорна и нетрайна. Те са знаци за 

желания, на които предварително е съдено да останат неосъществени и които - в 

разбраността за тази неосъществимост и нейната изстраданост - пишат ново 

познание за лирическите герои. Пишат, разбира се, по своему. 

Ясеновата визия превръща замъка в протетично на лирическия субект - 

съдбата на последния неизменно се осмисля чрез тази на замъка. Нещо повече - 

субординацията пише очевидни посоки от Аза към замъка, който може да бъде 

издиган и рушен в плен на желанията на субекта. Тази вероятно по-късна 

хрумналост (множеството стихове, публикувани преди това в списанията 

“Наблюдател” и “Наш живот”, са доста преподредени и допълнени с оглед на 

новата концепция) превръща последния цикъл в стихосбирката в средоточие на 

смисъла от гледна точка на динамиката между Аза и архитектоничния символ. 
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Трудно е да се каже каквото и да било за единия корелат, ако се игнорира 

другия в хода на интерпретацията.  

Още в годината, в която Ясенов публикува първата част на последния 

цикъл в стихосбирката (известно е, че останалите са писани значително по-

късно), “Легенда за разблудната царкиня” подхваща друга посока на 

субординация между архитектоничния символ и лирическия субект, доловена и 

тълкувана успешно от някои интерпретатори на поемата: чертогът символизира 

основните психологически координати на душата - нейната самота и 

непристъпност, нашето придвижване из неговите пространства е придвижване 

из безсъзнателното на лирическия субект, ходене-търсене.  

За разлика от Ясеновия почерк върху символното, Дебелянов създава 

друг палимпсест: не чрез фриволните игри със замъка на издигане/събаряне, а из 

лабиринтите на чертога. Ясеновият лирически глас е едновременно вътре, но и 

отвъд замъка, в игровостта на дискурса той непрекъснато се дистанцира, за да 

разруши миг по-късно всяка дистанция. Дебеляновият лирически глас е много 

повече вътре - сякаш движещ се из пътеките на самото безсъзнателно. И двата 

дискурса виждат интериорното пространство на архитектоничния символ като 

недвусмислено мрачно, но като екстериор Ясеновите замъци понякога (и то 

именно в тяхната множественост) са като картина на постройка от Новия 

Йерусалим - блестящи, от злато и хризолит, облени в светлина, знаци на 

събуденото желание (случайно ли е, че това става именно в цикъла “Пан”?), 

знаци на мислената като осъществима цел. В крайна сметка Дебеляновият 

зловещ чертог може да бъде мислен и като душата-бездна, в която се прониква, 

но и като вместилище на тази душа, докато Ясеновият замък е по-скоро само 

нейното неуютно избрано убежище. Дебеляновата символика в своята 

многопосочност и иносказателност на дискурса се доближава дори до 

Платоновата игра на думи в “Кратил”, където етимологията на тялото soma се 

пресича с орфико-питагорейската идея за тялото като sema - гроб на душата. 

Душата, казва Платоновият Сократ, изтърпява наказание за това, за което е 

наказана, и за да запази себе си, има тази ограда [тялото] като някакъв затвор.  

“Легенда за разблудната царкиня” предлага множество колизии между 

тялото и душата, самата семиотизация на периодично протичащото време чрез 

редуващите се тринощни бдения и морските приливи може да бъде мислена и 
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като сблъсък на различни интенционални състояния, като 

афектираност/сдържаност на поривите. В тази поема отсъства Гео-Милевото “О 

знам! и мога вече цял да се разкажа/...виждам: проектирани са там/ пътеките 

на моята душа”, но е споделена убедеността, че това са пътеките и че от-вън те 

не могат да бъдат проследени от никого. Но това себепознание, което 

лирическият Аз на Гео Милев постига по време на третата вигилия (“Удари 

трета стража”), Дебеляновата душа-царкиня е обречена неизменно да търси и 

да ненамира в редуването на тридневните вигилии. Има нещо Ахасферовско в 

нейната обреченост, прокълната не от Бога, а от самия свой създател. 

Точно това Ахасферовско отсъства в Ясеновата символика - неговият 

архитектоничен символ е по Шопенхауеровски постижимо-променяем: воля и 

представа на самия субект, той не обрича на безнадеждни бдения или по-точно 

отнема тяхната безкрайност. Ясеновият замък също предпоставя деконструкции 

на сема-соматичното (замъкът е гробница безгласна), но сред стените на замъка 

е целостта на Аза. Би могло да се каже дори, че при Ясенов субектната 

изживяност е въплътена в замъка, докато при Дебелянов чертогът е самата плът 

на субектната изживяност. При Ясенов може да се откъсне плът от плътта - своя 

от чужда, външна, обвиваща - и да освободиш себе си. Да разрушиш замъка е да 

премахнеш сам стената-facies, която доброволно си издигнал за и от другите. 

Интенционална стена. 

Ясеновият герой-двойник в късните си превъплъщения след войните е 

вече бунтар - времето е отрекло светлите гласове и тяхното звучене. 

Дебеляновият герой-двойник все още очаква - времето едва сега започва да 

пише с черни бои върху надеждите. Ясеновият има избор: да се слее с вълната 

на хилядния земен хор и неговата черна музика е новото му копнение. 

Дебеляновият отказва този избор: страхува се от подобно сливане с мъже-

[хилави]войни и жени-[неми]сирени. Времето не му позволи да го 

текстуализира чрез архитектоничния символ, но фронтовият контекст създаде 

друго лице-начало с определено реалистични референции. При Дебелянов е 

трудно да се откъсне чертога-плът, защото това е собствената плът. А и какво би 

правила една царкиня на улицата, сред ледно-бездушната тълпа, лишена от 

своите атрибути-надежди? 
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�  

 Толкова специфичните за света на Дебеляновата “Черна песен” 

умиране-раждане, креене-цъфтене и неуморно изграждане-безпощадно рушене, 

правят не просто възможна черната песен - всички те заедно са черното в 

непрозвучалите звуци на песента-творба, както и обратно - смисловият свят на 

черното, заявил се безпощадно още в заглавието,  се актуализира не в 

самоповтаряне или в деривации на колоремата черен, а в нерадостните 

синонимни обеми на умирането-креене, рушенето-слепене, развяното-неживяно. 

От множеството цветови символни модуси, които потенциално могат да изразят 

тези интенционални състояния на лирическия субект, творбата избира не 

жълтото (есента-като-смърт), не сивото (тъжният остатък на отдавна изгорелия 

огън в огнището, който е сгрявал, пепелта-забрава), а черното - онази 

безмилостна следа на неовладения, безпощадно преминалия огън, оставил 

своите нерадостни индексиални знаци по всичко, до което се е докоснал.  

Черното прави обаче и нещо много повече: то изпълзява, изтича отвъд 

творбата, която емблематично съдържа, разпростира безмилостните си 

референции и към други Дебелянови творби, за да премине през тежащите 

черни мисли, за да уболи разяждащата гърдите кървава рана,  за да отглъхне с 

нечутите стъпки в тъмния край, за да угасне-заплаче сред ледно-бездушната 

тълпа,  за да не успее да изпълзи изпод застлалата светлия бряг черна тиня, за 

да остане в заключените простори на неумолимата пустота, за да подскаже 

истинския цвят на смъртно-бледата спътница - Грижата: за да обхване и 

означи цялото творчество на поета като една тъжна, “сиротна”, навяваща 

болезнено-ненужен спомен, песен. Така първата, по волята на приятелите-

съставители, творба в неговите “Антологични страници”, отеква - пак по 

тяхна воля - в “горчивата, но примирена песен, с която издъхва”: “Сиротна 

песен”.  

Сякаш за да подскажат колко сила се крие в изречения от Дельоз в 

“Логика на смисъла” парадокс, че смисълът винаги се появява и разиграва на 

повърхността, тези две заглавия на Дебелянов, които спокойно могат да бъдат 

четени като двете лица на едно-единствено заглавие, извеждат на повърхността 

едно старо-ново познание за Дебелянов, което - сигурен съм - винаги сме 

носили интуитивно у себе си: сиротно-черната песен е онова означаващо, което 
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влече след себе си до болка познат аспект на смисъла-събитие - то е 

едновременно тъжният и верен рефрен на едно творчество, дръжката, с която 

единствено можем да открехнем и притворим вратата, която ни води към това 

творчество.  

Ние знаем, досещали сме се, за силата и дълбочината на това творчество, 

защото по много и различни начини сме се докосвали до него - но сега я 

усещаме и в неотзвучалата болка на сиротно-черното, което като неприветлива 

дискурсивна рамка прегръща в обятията си всички Дебелянови творби. Някъде 

вътре, в пространството, което тази рамка огражда, остава плахо да тлее една 

друга песен - светлата пролетна песен, умряла родена в тъга, заедно с 

упованието и вярата. Светлата песен на спомена и черната, сиротната песен на 

настоящето: неуспелият, никога неуспелият при Дебелянов Еон (“напразно 

спомнил”; “не искам нищо да си спомня”) и всевластният Хронос (“но ти ме 

чакаш пак”) - два устойчиви символни модуса в Дебеляновото творчество, 

пътят за разбирането на които неизбежно минава и през разбирането на 

колоремите. По такъв начин колоремното заглавие представя онази необходима 

повърхност за смисъла, без която той сякаш не би могъл да потегли, ако не се 

оттласне от нея, към дълбините на самата творба.  
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DEBELYANOV: ESSAY ON THE ANTINOMY 

 

Summary 

 

"I die and I am born in brightness:" it is with these verses that Debelyanov’s poetic 

collection entitled “Poems” greets its reader in 1920, leads him into the labyrinths of 

his many-sided, discordant soul, and brings him in turn into darkness and light, 

destruction and rebuilding. “Prizovali dni svetlo-smireni,/ gramvat buri nad tamno 

more” ("when he calls for bright and tranquil days, storms begin to thunder over the 

dark sea"): once having adopted the discursive strategy of coloremic antithesis, the 

lyric voice in “Cherna Pesen” (“Black Song”) extracts meanings from universal 

concepts (such as the day and the night, lightness and darkness) as well as from their 

metaphoric potentials. In the same way that a thunder absorbs and drowns quiet 

humbleness, so also does endless darkness absorb and drown light (for example in 

“Cherna pesen” and in “Legenda za razbludnata tzarkinja” ["Legend About The 

Debauched Queen”]). 

Bright-humble: the phrase itself can reveal a lot about Debelyanov’s poetic worlds, 

but the unceasing alternation of light and darkness is much more telling. The metaphor 

of "boundless-darkness" turns extremely rarely into a sign of the intentional conditions 

of Debelyanov’s lyrical "I", as it does in “Utro” ("Morning"). However, if one reads 

after the poem “Cherna pessen” the poem “Utro” (this is the sequence of the poems in 

the collection “Poems”), the description of the boundless morning is a symbol of the 

indurable, impermanent, delicate “jovial-confused” mood. It is in the very same way 

that the lecherous murk absorbs everything in “Legenda za razbludnata tsarkinja", and 

darkness eventually “beats” light (I think we would be well served to look at the 

semantics and pragmatics of this verb – if we rush into deconstructions of beating, we 

would probably reach the conclusion about what Lakoff and Johnson say for roots of 

structural metaphor, and we would read Debelyanov’s divided purpose like “the 

awareness of the bifurcation – it is a fight with a predetermined end”). 

 

�  

Love – the only virtue which survived within the emaciated axiological paradigm of 

the "I" in the pathos of  “It wastes away my bosom...” – obviously also falls into the 
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intentional field of action marked by coloremic intentionallity. This would probably 

be a dream illocution, and it is again Debelyanov’s world which gives the endeiktiton 

for their unhappenning (“nevazplamnal ugasna/ velikiiat mig na velikoto chudo,/ 

mechtata smeni bezposhtadna probuda”), which reinforces the rhysomatic sound of 

the block “relenting clearness”. With the verses “Dali se e sluchilo njavga – ne 

pomnja,/ ne znam – shte se sluchi li...” begins Debelyanov’s work describing the 

drama of disillusion; "have we ever directly seen the thing and are we going to see it?" 

–  that’s the character of the endeiktikon. After closing Debelyanov’s “Poems” the 

three coloremmas are signs which serve as reminder, but not a subscription. 

Hypomnestikons connect the attempt of the finished reading with the unceasing 

bifurcation of lyrical subject of its coloremmic visions; they see in their co-layness and 

co-throwings of sense’s fibres and remind that we could use them to create one of the 

stories’ grammars whose topics is Debelyanov’s poetry. At the same time they 

demand and give rise to interpreting criteria, which force constant interpretative 

excursuses into rhysomatic space, which contemplate the story-line mechanisms for 

subsequent narrations. 

The image of the death and birth, which is typical of the world of Debelyanov’s 

“Cherna pessen,” and  the image of relentless destruction both make the black song 

not only possible – they are both colored in black in the unheard sounds of the song-

poem. But also vice versa, the sense colour of black (declared already in the title) 

signifies through  not only through repetition or in derivations of the coloremma of 

black, but also in the sad synonym capacity of the death – the process of destruction-

blinding, the flied-unlived. From among the numerous symbolic modules which can 

potentially express these intentional conditions of the lyrical subject, the work chooses 

not the yellow (autumn as death), not the grey (the sad rest of fire which has burned 

long ago in the fireplace, which once used to give warmth: the ash-oblivion), but the 

black - that merciless trace of the unmastered, relentlessly passing fire which leaves its 

sad signs to everything it has touched. 

 

�  

However the black does something more: it crawls and flows out of the poem (which 

it emblematically fills in), spreads out its merciless references also to other works of 

Debelyanov, to pass through "tezhashtite cherni misli" (the heavy black thoughts), to 
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"uboli razjazhdashtata gardite karvava rana" (the bloody wound eating up the chest), 

to resonate "s nechutite stapki v tamnija kraj" (with unheard steps in the dark corner), 

to "ugasne-zaplache" (extinguish-cry out) amongst the "ledno-bezdushnata talpa" (the 

icy and unspiritual crowd), for failing to crawl out of "zastlalata svetlija brjag cherna 

tinja" (the black mud covering the lit-up coast), to remain in "zakljuchenite prostori na 

neumolimata pustota" (in the locked-up space of the relentless desert), to suggest the 

real colour of "smartno-bledata spatnitsa" (the deadly pale companion). The author's 

attempt was to cover and to designate the whole of his oeuvre as a sad, lonesome song 

which digs out a painfully unnecessary memory. As Debelyanov's friends and 

compilers wanted, the first poem in his “Anthological Pages” resonates in a “sour, but 

humble song": it is called a “Lonely song.” 
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