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ЯНСКАЦЕЛ–ФИЛОСОФИЯНАТИШИНАТАИЗВУКА1

РосицаИгнатова
Пловдивскиуниверситет„ПаисийХилендарски“

РосицаИгнатова.ЯнСкацел–философиятишиныизвука
ДаннаяработапосвященаисследованиютворчестваЯнаСкацелаивчастно-

стиисследованиюпроблемытишиныизвука,встречающихсявегопоэзиидоволь-
но часто. Тишина и звук отличаются у него разнообразной символикой – они
могутбыть выражением силыприроды, прошлого, детства, смертиижизни.
ВомногихстихахЯнаСкацелатишина,голосизвукприобретаютфилософский
облик,становятсяфилософиейчеловеческойжизни.Творчествоэтогочешского
поэтаиллюстрируетновуюуникальнуюконцепциюовоспринятииокружающего
мира,политикиипоэзии.

RositzaIgnatova.JanSkácel–philosophyofsilenceandsound
ThepaperstudiestheworksofJanSkácelandinparticulartheproblemofsilence

andsound,whicharefoundveryofteninhispoetry.Silenceandsoundareloadedwith
varioussymbolicmeanings inSkácel’spoems.Theycanexpress thepowerofnature,
past,childhood,deathandlife.Inmostofhisversesthesilenceandsoundbecomephilo-
sophicalconcepts,aphilosophyofhumanexistence.TheworksoftheCzechpoetpresent
anewanduniqueapproachtotheperceptionoftheoutsideworld,politicsandpoetry.

Мечтатадаизразишонова,закоетонесеговори,закоетонетрябвадасе
произнасятдуми,сътворяваосновнатаатмосферавСкацеловитестихове.
Ощесизлизанетонапърватастихосбирканапоетапрез1957година–Колко
шансаимарозата(Kolikpříležitostímárůže,1957)–сеоткрояваеднаобща
забъдещотомутворчествотенденция,аименноконцентрациянапоетич-
нотопроникновение,коетораждалирическиминиатюри,разпростиращи
севърхумалкисловесниплощиичуждинаевтинатаасоциативност.Ив
товаСкацелеизключителностриктен.

В света на Скацеловата поезия постоянно се оказваме на предела на
действителнотоинедействителното,намиращосекактовнассамите,така
иизвъннас.Неговатапоезияизразяваслучващотосевътревчовекамълча-
ливо,ноедновременностоваулавяобщественитепроцесиивсичкорази-
граващосенаоколо.Товаеяснозабележимоощесвстъпванетонапоетав
литературата.ЯнСкацелнавлизавлитературнотополесъссвоясобствена
представазаживотаисвета.Оставайкидалечеотповелитенаденя,тойне
сеобвързвасникаквиполитическиидеологии.Сложнатасоциалнополити-
ческаобстановкаипроизтичащитеотнеястрогиестетическиитематич-
1ПредложенияттекстпредставямагистърскататезанаРосицаИгнатоваснаученръководи-
телдоц.д-рЖ.Чолакова.Дипломнатаработаезащитенасотличиепрезоктомври2010г.
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ниограничениясъздаватусловия,коитопринуждаватмногописателида
напуснатстранатаси,анякоидапопаднатвизолациязарадинеподчинени-
етосиспрямоналоженатацензура.Ощевсамотоначалонатворческияси
пътСкацелдавазаявказаеднапо-различнапозициякъмдействителността,
анеговототворчестводонасясъссебесиразличнияпогледнапоета.Въпре-
киимперативнитеизискваниянакомунистическиярежимзаобвързванена
поезия и идеология той остава встрани от тези директиви.Посредством
стиховетесиСкацелдаваизразнавътрешниясиглас,койтопринегомного
честосесливасинтимниясвятнатишината.Иточновтовазамълчаване
илиредуваненагласитишинаСкацелоткривафилософиятанаживота,на
това,коетоебилопрединегоикоетощееследнего.Идилиятанапровин-
циалнитедобродетели,вътрешнатахармонияипростотатанапоетическото
споделянесавизиранивпоезиятанаСкацел.Тихатазамисленост,коятое
характерначертанатворчествотонапоета,намирапроявавбогатствотоот
поетическиобрази,коитовпо-голяматасичаствъзникваткатометафори,
родениотсензитивнатапаметнапоета.Тишината,асъщотакаизвуците,
коитояразкъсват,сепревръщатвъвфилософскикатегории.Вглъбеносттав
нещатаиизолираносттаотшумниясвятправятвъзможноедновременното
съществуванекактонатишината,такаиназвуците.

Впериода,когатовсеоще„дими„революционнатапоезия“,а„строител-
ната“заливаработнитеплощадкииназаводите,инакултуратасоратор-
скиречи“(Фучик1994:369),Скацелоставадалечеотимпулситенаденяи
несевъзползваотвъзможностите,коитомупредлагаилиналагавремето.
Неговитестиховеносятинтимниясвятнатишината,къдетопоетътщепре-
откриеизконнитечовешкистойности,неразривносвързанисдетствотои
обновенитесилинаприродата.Скацел„покорноловимитовете,възприема
детайлитенаживотаивместореторичнотокрещенепредпочитатишината“
(Яноушекикол.2007:255).ВтозипоетическиконтекстпоезиятанаСкацел
сеоткроявасизтънчениясиусетзазагатване,замълчаванеисъздаванена
тайнства.Неговатапоезиясепревръщавсътворяващзамисъл,койтоима
зацелдастигнедосъщносттаначовешкияживот,скоятовсекичовексее
сраснал.Всвоитестиховетойуспявадасъбере,даотразиипречупипре-
минаванетонавремето,изтичанетонаднитеинощите.Многоотобразите
преминаватотеднастихосбиркавдругаисъздаватсърцевинатанаСкаце-
ловатапоезия,катовсекипъттехнитеобразнизначениясенюансиратисе
превръщатвносителинавсичкоонова,закоетопоетътоставабезмълвен.

„Имапоети,които,загледанивхоризонтанаемоционалнатаиобразната
сипамет,севслушватвъввсичкочрезпроникващитевълнинатишинатаи
доринепосредственозаживяватвнея.Тишинатазатяхенесамоконвен-
ционаленмотив,апоетичнасъдба,позицияспрямосвета,творбата,хората
исебеси“(Кршиванек1999:126).ТакъвпоетеиЯнСкацел–„възобно-
вителнанашетонакърненоотношениекъмдействителността,къмсамите
себеси,къмстойноститенауниверсалноточовечество“(пактам:128).А
всичкотоваевъзможноблагодарениенатишината,която„внеговатапое-
зия е ценна, ключова стойност, многоизмерна категория, многообразно
пространство за полисемията на смисъла. Скацеловата поезия е „между
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другото“и доказателство, че словотонапоета расте от коренана тиши-
натаитрябвадаговъзприемаменатозифон,абездълбокотосъзнаниеза
тишинатаняманитомузика,нитопоезия,нитоистинскочовечество“(пак
там:128).ИтовадонякъдеопределяцялостнатаконцепциянаСкацелкакто
заживотаисвета,такаизавсичко,коетогонаселява.Всекиобраз,всеки
елементизразяватнепосредственонещо,коетопритежавасвоясобствена
стойност,нокаточелинадцелиятозисвятотобразистоинещоощепо-
висше.Товаетишината,коятоенадвсичко,нонекатотихо,незначещо
съществуване,акатоидея,коятоенадчовека,коятонадхвърлявремевите
границииоставаиследнего.Скацелеоттозитиппоети,закоитотишина-
тасепревръщавъвфилософскакатегория,визходнаточканапознанието
иусловие,коетоенеобходимозаеднопълноценносъществуване.Тиши-
натасепревръщавъввътрешноморалноусловие,гарантиращодобротата
учовека,асъщотакаивпредупредителензнакпреднасилието,злобата
изавистта.Тяетази,коятосъхранявачистотоучовека,непозволявайки
налъжатаиподлосттадасъществуват.ТишинатаприСкацелсепревръща
векзистенциално-етичнакатегорияиедновременностоваесъзидателна
исътворяваща,коятопредполагаинтимностиизолираностотвряватана
деня.По тозиначин, чрезпоглед, отправенкъмсъщностния, вътрешния
свят,Скацелсеобявявапротивгласнатадекламативностиопититедаспе-
чели нечие благоразположение. Той се концентрира върху значимото и
важното, върхуонова, коетоносидуховен смисъли което оставаи след
смъртта.

ТишинатаприСкацелпридобиваметафизичноизмерение.Тяотразява
принципитенабитието,доринещоповече–ставаносителназнацитена
друготобитие,наабсолютнотобитие,ноневнеговиярелигиозенсмисъл.
Тишинатаеединвидмеланхоличноизживяваненасвета,бездаизразява
някакъввидрелигиозенмистицизъм.„Скацелнеекатолическипоетине
искадабъдеиметафизичен.Едновременностованеговият„бог,койтое,
асъщотакаинее“,отговаряточнонахиндуисткатадефинициязаБога,
койтоне само е, тъй като в такъв случайможеда бъде отречен, докато,
акосъществуваинесъществуваедновременно,неможедабъдеотречени
можедориданинапътства“(Рихтерова1991:104).

Тишинатаевсичкоонова,коетоенаднасивътревсамитенас.Всяко
значимосъбитиевчовешкотобитие,независимодалиемаркираносполо-
жителенилиотрицателензнак,носитишина.Ивтовасекриефилософи-
ятанаСкацеловатапоезия,изразеначрезобразникомплекси,подчинени
на тишината, която властванадцялотоСкацелово творчество.Образите,
коитообикновеносесвързватсналичиетонанякакъвзвук, глас,вик,на
многоместавпоезиятанаСкацелоставатбезгласни.Каточелитишината
енатоварена спо-голяма семантика, превръща се вносителиизразител
на премълчаното, неизреченото, останало скрито за думите. „Тишината
се превръща в образ, изравняващ противоречията в природата и човека,
израствавобразанародниякрай,персонифицираединствотоначовекаи
природнияред“(Кршиванек1999:127–128).



78 ДЕБЮТИ

ЗаСкацелприродатазаемаважномястовживотанахората.Тяеизраз
нацелияокръжаващчовекасвят,асъщотакаозначававсичкосъществу-
ващовпространството.ЗаСкацелприродатанеепростонякаквацветна
картинаилидекорация.Всекиприроденелементеносителнанякаквозна-
чение и израз на позицията на поета спрямо заобикалящата го действи-
телност.Природатаесъбирателенобразнасилата, стоящаизвънчовека,
коятосеразкривавпостоянносъздаванеипромени.Отнейнитедълбинисе
долавямузикатанаживота,коятонеешумна,силнозвучаща,априглуше-
на,тихозвучаща,носилновъздействащаипревръщащасевмясто,където
човекможедачерписили.ПриродатаприСкацелвъздействакатодуховно
иморалнопречистване.Природнитеиморалните законисеуеднаквяват,
придобиватеднаисъщасила.Човешкатаморалностсеезародилаощес
актанасътворениетонасветаиприродатаичовекяпритежаваотсамо-
тоизначалиенасвоетосъществуване.Природатаедаденаначовека,зада
можетойдаяразбираиоценяваправилноивникакъвслучайдапоправя
създаденото.Тяеизразнапостоянството,верността,априСкацелсъщо
такаинасигурнотоспокойствие.Нейнотопостоянствосеизразявавнепре-
къснататасмянанасезоните,коитодонасятсъссебесиразличнинюанси
натъга,радост,спокойствие,песенностилибезгласност.Всякаприродна
картинаносифилософскиразмисли,свързанисчовешкотосъществуване.
Тованесапростоописаниянаприроднизабележителности,астававъпрос
занеразривносвързанитеведночовекиприрода.

Птиците,асъщотакаидругивидовеживотнисамногочестосрещани
образиприСкацел.„Скацеловиятживотинскисвят,напръвпогледтолкова
своенравноразнообразен,преминавапрез същатапромяна,кактовсички
останаликомпонентинапейзажите;всякосъществотукизразявасебеси,
живоеиезоологичноилимитологичноконкретно;едновременностоваеи
някаквавълшебнакутийка,вкоятоепоставенапървичнатамагическамощ
наимето[…]Царствотонарастенията,животните,човекаикосмосавСка-
целовияпейзажпроникватисеразтварятеднивдруги“(Рихтерова1991:
95,98).Появатанатезиобразимногочестосесвързвасмотивазасмъртта
итишинатаприСкацел.

МотивътзасмърттаприСкацелсесрещаизключителночесто.Краятна
човешкияживотенеразривносвързанстишината.Тяможедасетълкува
икато„другатастрананатишината,това,коетоеследтишината,тишина-
таназловещото,смъртоносното“(Кршиванек1999:127).Скацелприема
смъртта смирено, тойне роптае срещунея, напротив, за него тя е неиз-
менначастотчовешкияживот,неизбежността,коятоочаквавсички.Освен
товаименнокраятпридавастойностнанашетосъществуване.Смърттае
по-скорочастотживота,отколкотонеговаопозиция–тяенеговатанепо-
зната,нореалносъществуващастрана,коятонеразбирамеинепознаваме.

ВпоезиятанаСкацелимамногообрази,коитосасвързанисъсспомена
занеговиядом,койтозапочвавкръганамайкатаибащатаипостоянносе
разраствавъввсеповечеипо-широкикръгове.ДомътприСкацелвинаги
сесвързвасминалотоидетството,атоотсвоястранаистишината.Сънят
испоменитесатези,посредствомкоитодостигатзабравениобрази,чув-
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стваиизживенимоменти.Сънятеединствениятвъзможенпът,покойто
можедаседостигнедонещодалечно,отминалобезвъзвратно.Каточели
той е възможната връзка на човек с един друг свят, различен от този, в
койтоживеем.Товаможедабъдесветътнадетскитегодиниилисветътна
мечтите.Детствотодостигапривъзрастнитекатоспомен,койтоизплуваот
полузабравенипоговорки,песни,имена.ПриСкацелвреметонадетството
никоганесесвързвасобразанаграда,напротив–детствотоепорив,който
сеизживявавродниядом,насело,вобкръжениетонародителите.„Бъде-
щето,коетонякогаепринадлежалонадетството,оставаснаспостоянно.
Детските сънища, проектирани в бъдещето, непрестанно съществуват,
самодетоставатвсепо-далечни.Товаеиеднаотточнитедефинициина
поетапоотношениенадетството,чиетовремепродължававсвоетоотдав-
наминалобъдеще“(Кожмин1997:132).Ивъпрекиогромноторазстояние
между детството и зрелостта споменът за него остава винаги жив, така
кактоеживаинепрестанновъзраждащатасеприрода.Защотодетството
приСкацелмногочестосепреплитаиобединяваслюбовтаикрасотатана
природата.Връщанетоназадвъввреметочестоесъпроводенослипсатана
думи,аоттуксесъздаваиусещанетозазначимосттаисилатанатишината.

ИточнокактовтишинатаприСкацелсесъдържатвсичкинай-важни
моментиотчовешкияживот,такаивзвуковитеобразивнеговатапоезиясе
отразявасмисълътначовешкотосъществуване.Гласовете,звуците,шумът,
всяконещо,коетоебелязаноотнякаквамелодичност,придобиватсимвол-
нозначение.Тесаизразителинатова,коетоеорганическиважнозачовека,
такакактосаважнилюбовта,моралността,усещанетозасъществуването
на нещо, което стои над човека, което е неподвластно на неговата сила.
Скацеловият глас е и гласът на природата, смъртта, спомена, раздялата,
детството,родниядомилюбовта.ГласътприСкацелсепревръщавсино-
нимнатворческатаспособност,вкойтосевъплъщаваткактотежесттана
човешкатаекзистенция,такаисилатаивяратавъввъзраждащитесечув-
стваиприрода.Звуците,шумът,гласоветевпоезиятанаСкацелса„тръба-
чи“несамонапразнотата,наизгубенотоиневъзвратимото,ноинаражда-
щотосеотновоиотновосидванетонавсекисезон.ПриродатаприСкацел
есилата,коятоможедазаменивъввечниякръговратденяснощта,есента
съсзимата,пролеттаслятото.Внеяезаложенопостоянствотонанепре-
къснататапромяна,коетоотсвоястранадонасятъгата,радостта,тишината
илигласносттаишума.Природатаесъбирателенобразнамогъществото,
коетоеизвънчовешкитеспособности.Дълбоковнейнитенедрасесъдър-
жамузикатанаживота.Товаеоназимелодичност,коятодавасила,отразява
ритъманаживота,носъщотакаможедасепревърневсинониминасмър-
тта.ВтовасекриеисилатанаСкацеловатапоезия–посредствомотсъстви-
етоилиналичиетоназвуцивприродатадасеизразицялотосъществуване
начовека.Вприродатасасъсредоточенинай-важнитемоментиотживота.
ЗатоваиприродатаприСкацелнеепростофон,декорацияиликартина.В
неясесъдържапослание,коетонадхвърлярамкитенавреметоикоетоще
бъдевалидновинаги.Въввечносттанаприродата,вцикличносттананей-
натавъзобновяемост,Скацелнамногоместаоткроявачовекакатосъще-
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ство,коетоспостояннотообновлениенаприродатабавносеприближава
къмсвоякрай.МногочестоприСкацелтазисмянанасезонитеможеда
бъдеразчетенакатопреминаванеотеднопространствовдруго,отвремето
наживитевбезвремиетонамъртвите,апотозиначинсепоявяваиединот
честосрещанитемотивиприСкацел,аименносмъртта.Намногоместаза
неясезагатвапосредствомналичиетонанякаквизвуци.В«Стоипетдесето
стихотворениезаесента»(«Stopadesátábáseňopodzimu»),вятърътетози,
койточрезшуманалистатазагатваза„жестокатазима“.„Шумоленето“тук
сепревръщавалюзиянатова,коетопредстои:

Bylonámjarolétopodzim
brzynámbudekrutázima
Avítrlistíšelestí

Бешепринаспролетлятоесен
скорощебъдесуровазима
Ивятърътвлистаташумоли

Изживяванетонапролетта,лятотоиесентаможедасеприемекатоизте-
клотовременаживота.Приближавасесуроватазима,ашумолящителиста
сасигурензнакзатова.Звукът,койтоиздаватлистата,можедабъдераз-
браникатопредупреждение.Вятърътилистата,коитошумолят,донасят
съссебесиполъханастуда,навремето,вкоетовсичкощеезамръзнало.
Реката, която тече, може едновременно да символизира живота и смър-
тта.Изядениятхлябиизпетитепесни,асъщотакаиобразитенапразните
камбаниивръвта,„провисналавкамбанарията“,саметафоричензнакна
преминалияживот.Смърттасепревръщав„болезненадалечинабезехо“,
кактоевстихотворението«Зимно»(«Zimní»).Тяидва,когатоспирадавали
снегът,авсичкоостаналопреставадаимазначение.„Рождествотоеначало,
смърттаекраят–товасаграницитенакадъра,вкойтосеразгръщаритъмът
навсякобиографичновреме“(Стефанов2003:186).

Излишнисавъпросите,асъщоиотговоритезатова–коеетвое,кога-
товреметоизтича,азаедноснегоиживотът.Реторичниятвъпрос,който
звучи в края на стихотворението «Непоносимо лято» («Nesnadné léto»),
същоотекванапразно:

Amarněptášsecojetvé
kdyžzbývášsámastormyucest
haluzemajíodkrve

Инапразносепиташкоеетвое
когатооставашсамадърветатакрайпътя
кървавиклониимат

Следсблъсъкаснеизбежниязавсекичовеккрайвсичкогубисмисъл,
въпросът„коеетвое“отекваглухоинапразно,подобнонапозвъняването,
коетопрозвучава като ехо в «Завръщане» («Návrat»).А тук чрез напраз-
нотозазвъняванесепоявяваиединотнай-типичнитемотивиприСкацел,
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а именно мотивът за спомена и завръщането в родния дом и детството.
Времетоиживотът,коитотеотдалечаватпостепенноотдетскитегодини,
отродниядом,правятзавръщанетонапразно.Нямазащодазвъништам,
къдетоникоганямадасезавърнеш.Тозизвънпо-скоросъбуждаспомени-
тепонещоотминало,далечно,останалокатонезаличимбелегвпаметта.
Товаевремето,коетоможедасевидивсънищатаиливспомените,които
много често приСкацел „говорят“ с гласа на детството.И ако завръща-
нетоведноименнотостихотворениенаСкацелсимволноепоказаночрез
напразното зазвъняване, то в стихотворението «Къде вкъщи стои солта»
(«Kdedomamámesůl»)тосесвързвасвреметонавъзрастните,когатолири-
ческиятговорителсиспомнязамалкитенещаотбитаипровеждасвоеоб-
разендиалогсрозата.Нейниятобразеперсонифициран,тяпритежавасвой
собственглас,койтоправивъзможноспомнянетонаобикновенитенеща,
коитосепревръщатвнеобикновени.Каточели гласътнарозатае този,
койтосъбуждазаспалите,нонеугасналиспомениипревръщалирическия
говорителвдете:

Hlupáku,
naprstjsiodzemě,
takhlejsidomamalý,
vonělarůžerovnoudoucha.

Глупако,
наединпръстсиотземята,
удомасиейтолковамалък–
ухаешерозатаправовухото.

Уханиетонарозатаесинестезийно:тя„ухаеправовухото“.Тосеявява
неингласиединствениятчовек,койтоуспявадаячуе,е завърналиятсе
порасналсин,чиетодетствоеостаналовродниябащиндом.Иакотукгла-
сътнарозатаетози,койтоправивъзможноспомнянетонанещозабравено,
товстихотворението«Птици,коитонелетят»(«Běžci»),детствотопрого-
варявдалечинатанепосредствено,безобразнизаместители:

Cotomuříkátvojedětstvívdálce
Jeobyčejnáletníneděle

Каквоказвазатоватвоетодетствовдалечината
Еднаобикновеналятнанеделяе

Тукгласътнаостаналотовдалечинатадетствовеченеприпомнянещо
забравено,напротив,чрезсвоетоотдалечаванетовсъщностпоказватова,
което става все по-близко, това, което приближава с всеки изминал ден.
Каточелинеговиятглассепревръщавъввикнафонанатишината,вик,
койтосъобщаваприближаващатасескръб,болка,тъгаипечал.Това,което
искада „каже“детството, е единствениятдоловим звукв текста, всички
други образи са безмълвни свидетели на предстоящото. Детството тук
освенпредчувствиеисигнал,койтодостигаотдалечината,еиспоменза
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„обикновенаталятнанеделя“.Можемдавъзприемемтекстакатопослание,
коетосепревръщаивпредупреждениезатова,чеще„завалиснягмежду
думите“.

Кактоспоменътзадетството,такаилюбовтаможедапроговоричрез
безмълвнитеобразиидададегласнаптиците.Гласътнаславеяпобеждава
всичкинапразнистраховеиопасения,товаегласътнабезкрайнатаволяи
свобода,такакактобезкрайнисалюбовтаипесните.Оттозиглассеражда
надеждатазанещоново,занещо,коетощесепоявинабялсвятищезапо-
чнедаживее.Иаковтозисонетгласътнаславеяегласътнараждащатасе
любов,тов«Подобеннасинигерите»(«Podobnýsýkorkám»)гласътнатова,
което„писука“,евсъщностродениятновживот.Вяратанановотобъдеще,
нановотоначалосекриеподчерупката,в„слаботописукане“,коетоидва
оттам.Гласът,писуканетотуксесвързватсвечниякръговратнаживота,
с неговата витална цикличност. В това постоянно обновление се крие и
вечносттанаживота.В слаботописукане е спотаена силата, коятоможе
бищесеразгърневъввик,вглас,койтощеразкъса„ципатасмълчание“,
задапокаже,чедориичрезслабиязвук,койтоиздава,сераждаживот.И
именновтовастихотворение,къдетоедновременноприсъстватмълчани-
етои звукът,Скацелкаточелипоказва как тишинатаи гласътмогатда
бъдатравностойниинаживота,и смъртта.Мълчаниетои говоренетоса
неразделносвързани, в тяхеднаквоможеда секриесмисълътнанашия
живот,натова,коетоебилопрединего,итова,коетощеостане.АСкацел
притежаваневероятнияусет,кактоказваСенека,даразпознаеподходящия
моментзаговоренеизамълчание,коетоенещовелико.

Тишината при Ян Скацел се превръща в отражение на смисъла на
човешкотосъществуване,тяеизразнавътрешния,интименсвятначовека,
съдържащвсебесинай-важнотоинай-значимото.Смянатанасезоните,
полетътнаптиците,далечнотодетство,споменитезанего,зародниядом,
всичкотова,коетоечастотнашияживот,приСкацелеобгърнатостиши-
на.Едновременносмотивазатишинатасъществуваидруг,същотолкова
честосрещанмотив,аименномотивътзазвука.Иакотишинатасевъзпри-
емакатосвоеобразен„глас“нанеизреченитедуми,тогласоветесепревръ-
щатвзвуковиносителинапосланиятанапоета.ПриСкацеледновременно
сикореспондираттишинатаишумътивтазикореспонденцияможемда
откриемуникалносттананеговияпоетиченглас.
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