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рея уродов, вполне пригодных для сатирического паноптикума. В «соавтор
стве» с Л. Толстым В. Тучков высмеивает “новорусскую” философию, мо
раль и практику, отменяющую нравственность, превращающую людей в 
персонажей анекдотов.

Постмодернистский диалог с Л. Толстым насущен и продуктивен. Он 
способствует деидеологизации литературы, развенчанию стереотипов мас
сового сознания, детоталитаризации мышления в целом, открывает воз
можности нового прочтения созданного писателем, вовлечения его текстов 
в процессе самокомментирования культуры и утверждения новых эстетиче
ских и жизненных ценностей.
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В.П. КРЫЧКО

ЖАНРАВЫЯ ФОРМЫ АРАТАРСКАЙ ПРОЗЫ Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ
ЭПІСТАЛАГРАФІІ Xll ст.

На материале памятников старобелорус
ской эпистолографии Xll в. исследуются про
цессы межжанрового взаимодействия в сис
теме жанров старобелорусской литературы 
Xll в., обусловленные “экспансией” оратор
ской прозы как ведущего жанра.

The paper examines the processes of 
interaction between genres in the genre system 
of Old Belarusian literature of the 12,n century 
caused by the "expansion" of the oratorical 
prose as the leading genre.

Акадэмік Д.С. Ліхачоў пераканаўча сцвердзіў, што жанры літаратуры ў 
Сярэднявеччы існуюць у строгай залежнасці адзін ад аднаго: “Жанры 
складаюць пэўную сістэму з-за таго, што яны спараджаюцца агульнай 
сукупнасцю прычын, і таму яшчэ, што яны ўступаюць ва ўзаемадзеянне, 
падтрымліваюць існаванне адзін аднаго і адначасова канкурыруюць адзін з 
другім” (Лихачёв 2001, 319). На жаль, як канстатуе Д.С. Ліхачоў, жанры не 
разглядаліся ў іх узаемаадносінах паміж сабой як сістэма, унутранай 
“раўнавазе” якой не перашкаджае наяўнасць у ёй вядучых жанраў 
(гл. Лихачёв 2001,319).

У цэласнай сістэме жанраў старабеларускай літаратуры Xll ст. вядучым 
жанрам выступала аратарская проза. На тэты час прыпадае росквіт цар- 
коўнага красамоўства на нашых землях: найвышэйшым яго дасягненнем 
лічацца восем урачыстых Слоў на царкоўныя святы Кірылы Тураўскага; 
паводле атрыбуцыі А.А. Мельнікава, да літаратурнай спадчыны свяціцеля 
належаць дваццаць пяць Слоў і павучанняў Xll ст. (гл. Мельнікаў 1997); 
Кліменту Смаляцічу прыпісваецца павучанне “В субботу сыропустную па
мять творим святых отець” i “Слово о любви Климово” (гл. Срезневский 
1882, 62; Никольский 1892, 1-2); выдатным помнікам смаленскага прыго- 
жага пісьменства з’яўляецца пасмяротная “Пахвала князю Расціславу 
Мсціславічу”; фрагменты павучанняў Ефрасінні Полацкай захаваліся ўжыціі 
святой (гл. Мельников 1992, 34).

Аратарская проза як жанр актыўна ўзаемадзейнічала з іншымі жанрамі 
прыгожага пісьменства (гл. Бегунов 1970, 82). У гэтым аспекце цікавасць 
выклікае міжжанравае ўзаемадзеянне арэтарскай прозы і эпісталаграфіі ў 
старабеларускай літаратуры Xll ст. Гэта абумоўлена тым, што рэцэпцыя
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старабеларускай літаратурай гэтага перыяду эпісталярнага жанру -  пытан- 
не, недаследаванае ў айчыннай медыявістыцы. Дакладна не вызначаны і 
аб’ём старабеларускай эпісталярнай спадчыны Xll ст. Асобныя помнікі 
альбо яшчэ не выяўлены ў рукапісах, альбо страчаны назаўсёды. Маюцца 
на ўвазе, найперш, пасланні Кірылы Тураўскага да Андрэя Багалюбскага, 
пра што сведчыць пролагавае жыціе свяціцеля Тураўскага: “Андрею же, 
Боголюбскому князю, многа посланиа написа от евангельскых и про- 
рочьскых писаний, яже суть чтомы на празднйкы Господьскыа...” (цыт. па: 
Кніга 1994, 63). Гэтыя радкі маюць рознае прачытанне. Паводле аднаго 
меркавання, вядомыя нам Словы Кірылы Тураўскага на царкоўныя святы 
былі перапісаны для Андрэя Багалюбскага і адпраўлены яму ў форме 
пасланняў. Паводле іншага меркавання, згаданыя ў жыціі пасланні былі са- 
мастойнымі творамі, змест і лёс якіх -  адна са шматлікіх загадак стара- 
жытнасці. Па-другое, “Пасланне да Фамы прасвітара” Клімента Смаляціча -  
гэта толькі адзіны фрагмент перапіскі паміж князем, верагодна Расціславам 
Мсціславічам, прыбліжаным да яго прэсвітэрам Фамой і мітрапалітам 
Кліментам.

Да нашага часу захаваліся наступныя помнікі старабеларускай эпістала- 
графіі Xll ст.: “Послание, написано Климентом, митрополитом рускым, Фоме 
прозвитеру, истолковано Афонасиемь мнихомъ. Господи, благослови, Отче” 
Клімента Смаляціча (К.С. 124-137) i “Послание некоего старца къ богобла
женному Василию архимандриту о скиме” Кірылы Тураўскага (К.Т. 166-168). 
На падставе аналізу гэтых твораў вызначым, якім чынам аратарская проза 
як вядучы жанр узаемадзейнічала з эпісталярным жанрам старабеларускай 
літаратуры Xll ст.

Жанравае азначэнне “послание", пададзенае ў загалоўках твораў, да- 
зваляе вылучыць у тэкстах помнікаў пэўныя, уласцівыя гэтаму жанру, атры- 
буты, якімі, па трапнаму выразу Д.С. Ліхачова, жанры валодалі, як валодалі 
імі адлюстраванні святых (гл. Лихачёв 2001, 336). Жанраўтваральнымі 
рысамі эпісталаграфіі з’яўляюцца: указание адрасата паслання, форму
ла зваротка, прывітальная формула і згадка пра раней атрыманы ліст. 
Пасланне мітрапаліта Клімента адрасавана прыбліжанаму князя Расціслава 
Мсціславіча Смаленскага “Фоме прозвитеру” (К.С. 124). Звяртаючыся да 
гэтай асобы, Клімент ужывае ў тэксце твора характэрныя для грэчаскіх 
узораў эпісталаграфіі формы са словам “любы”: “твоея любве”, “возлюб- 
леныи ми о господе брате Фомо’’ (К.С. 124) -  i называв аўтара атрыманага 
ім раней “писания” “любимиче” (К.С. 124). На гэтым фоне звяртае на сябе 
ўвагу адсутнасць прывітання ва ўступнай частцы паслання, якая ўмоўна 
пачынаецца з увядзення традыцыйнай сярэднявечнай “самаўніжальнай” 
формулы (captatio benevolentiae), як спосабу выказвання пашаны да адра
сата: “Почет писание твоея любве, яже аще и медмено бысть, почюдихся и 
в чинъ въспомяновениа приникъ, зело дивихся благоразумию твоему... 
Имать писание твое наказание с любовию к нашему тщеславию... И вину ми 
исповедавшу, егоже ради пишеши, ты же, любимиче, не тяжько мни мною 
восписаною ти хартиею” (К.С. 124). Аднак веданне зместу твора дазваляе 
ідэнтыфікаваць працытаваны фрагмент паслання як прыклад іранічнага 
красамоўства Клімента Смаляціча, скіраванага ім супраць апанента ў 
асобе святара Фамы. Мяркуем, што ўжыванне мітрапалітам такога вытан- 
чанага прыёму вядзення палемікі было абумоўлена яе публічным харак
терам. Ba ўступе Клімент занатаваў надзвычай важную інфармацыю, якая 
тычыцца сітуацыі абвяшчэння “писания” прэсвітэра перад аўдыторыяй: “ ...й 
тако с радостию прочет пред многыми послухи и пред княземь Изяславом 
тобою присланое къ мне писание” (К.С. 124). Верагодна, у манастырах пра- 
маўляўся і адказ Клімента Смаляціча Фаме, пра што сведчыць выраз “Гос
поди, благослови, Отче” (К.С. 124) у назве паслання ў адным са спісаў твора.
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Вылучаныя намі ў “Пасланні да Фамы прасвітара” атрыбуты эпісталяр- 
нага жанру лакалізуюцца ў назве помніка і ва ўступнай частцы твора. 
Насуперак канонам эпісталаграфіі апавядальная частка твора Клімента 
Смаляціча выразна падзяляецца на дзве часткі (гл. Никольский 1892, 4). 
Першая з іх уяўляе сабой асабістую апалогію пісьменніка. У ёй Клімент 
паслядоўна аспрэчвае ўсе абвінавачванні ў свой адрас з боку прэсвітэра. 
Тэкст помніка ў гэтай частцы пабудаваны, згодна з жанрава-кампазіцыйнымі 
прынцыпамі палемічнага Слова, паводле мадэлі: т э з і с  (вытрымка з 
“писания” Фамы) -  а н т ы т э з і с  (адказ-тлумачэнне мітрапаліта): «Речешй 
ми: “Славишися, пиша, философ ся творя”, / а первие сам ся обличавши: // 
егда к тобе что лисах, / нъ ни лисах, ни писати имам» (К.С. 124). Пры гэтым 
Клімент выкарыстоўвае антытэзу як кампазіцыйны прыём i як стылістыч- 
ную фігуру і дакладна прытрымліваецца логікі вядзення дыскусіі. Пісьменнік 
згадвае папрок апанента: «Речеши бо: “У Григоря беседовал есмь о спасе
нии душевнемь”, -  затым прыводзіць абвяржэнне ў форме рытарычнага 
пытання: “А еда коли порекох ли укорих Григоря?” -  палемізуе: “Но еще 
исповедаю, яко не токмо праведенъ, но и преподобень, нъ аще дерзо рещи, 
святъ есть” -  і, нарэшце, выкрывае прэсвітэра: “Но обаче того аще не училъ 
тя, то не веде, откуду хощеши поручившаяся тебе душа руководити, 
Григорю бо и тебе того не ведати”» (К.С. 125).

У стылістычных адносінах да апалагетыка-палемічнай “беседы”  на- 
бліжаецца другая частка паслання Клімента Смаляціча. У ёй “окааныи 
Климь”, не згодны з абвінавачваннем прэсвітэра Фамы ў тым, што ён, 
Клімент, пакінуў “почитаемаа Писаниа”, пісаў “от Омира, и от Аристо[те]ля, и 
от Платона, иже во елиньскых нырех славне беша” (К.С. 124) і жадаў славы 
“по велику Златоязычнику” (К.С. 125), выступіў у абарону свайго права 
“пытати потонку божественых Писании” (К.С. 125), тэта значыць духоўна- 
алегарычна тлумачыць Святое Пісьмо. Палемізуючы з прыхільнікамі літа- 
ральнага яго разумения, Клімент аргументуе сваю пазіцыю цытатамі з Бібліі 
i пры гэтым праз увядзенне ў тэкст твора пытанняў як бы наладжвае дыялог 
з уяўным субяседнікам-апанентам: «Торчиве блаженному Соломону, 
рекущу въ притчах: ‘‘Аще утвердиши к нему око свое, никако же сравнить 
ти ся” [Прыт. XXIII: 5] . У же и С оломон ,  славы ища тако  пишет?  
Или: “Премудрость созда себе храм и утверди седмь столпов" [Прыт. IX: 1]. 
А то , с лавы  же ли ища,  пишет?»  (К.С. 125). Верагодна, арыен- 
туючыся на вуснае ўзнаўленне паслання да Фамы, Клімент ужывае 
рыт арычныя пытанні і воклічы, напрыклад: “То ли, брате, славы ища, 
пишу?! Повелику соблазнился еси!” (К.С. 133), “От дивлюся!” (К.С. 137); 
прымяняе антытэтычны паралелізм : “И уже не теснится в Законе 
человечьство, нъ въ Благодати пространно ходит” (К.С. 126), Треху бо и 
осуждению последуеть смерть, правде же и очищению последуеть живот” 
(К.С. 129); у апавяданні пра грэхападзенне Адама i Евы, а таксама ва 
ўрыўку пра Зару і Фарэса па-майстэрску рэалізуе прынцып драматы- 
заванай пропаведзі.

Адзначым, што праведзены намі аналіз жанрава-стылёвай структуры 
“Паслання да Фамы прасвітара” Клімента Смаляціча пацвярджае меркаван- 
не Д.М. Буланіна адносна жанравай прыналежнасці твора мітрапаліта 
Клімента. Вучоны лічыць помнік “славянскай рэплікай апостальскага паслан
ня, толькі генетычна роднаснага візантыйскаму сяброўскаму лісту” (гл. Була
нин 1991, 183).

На думку М.К. Нікольскага, найбольш яркім выразнікам той плыні духоў- 
най літаратуры Xll ст., да якой належаў мітрапаліт Клімент, быў свяціцель 
Кірыла Тураўскі, аўтар “Послания къ богоблаженному Василию архиманд
риту о скиме”. Твор Тураўляніна, паводле загалоўка, адрасаваны ігумену У

У квадратных дужках падаюцца скарочаныя назвы кніг Бібліі.
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Кіева-Пячэрскага манастыра “богоблаженному Василию архимандриту” 
(К.Т. 166). Вытрымліваецца і другая нарматыўная рыса эпісталаграфіі, калі 
Кірыла прыгадвае: “А о немже, господине, прислалъ ми еси грамоту, аки 
прошая великаго и святаго скимнаго образа, въ н же издавна облещися 
желаеши...” (К.Т. 166). Аднак з простымі штампамі ветлівасці “господине” 
(К.Т. 166, 167), “мои милыи господине и благодетелю” (К.Т. 168), “милыи мои 
господине” (К.Т. 166), “милыи мои господине, честный Василии” (К.Т. 168) 
суседнічае пышная форма зваротка, з’яўленне якой у пасланні абумовіў 
уплыў аратарскай прозы: “...милыи мои господине, всечестныи богобла- 
женыи Василие, воистинну славный, великыи въ всем мире архимандрите, 
отче отцемъ, велики во всем мире, вож вышняго пути, тонкоразумноя душе, 
умом вся богодухновенныя книгы пронорящи, вторыи печерьскии игумене 
Феодосие, / аще не именем, но, депы и верою, равенъ сыи оного свя
тости! / /  Но и паче того провозвеличил тя есть Христос, /  яко угоднаго 
своего раба и своеа матери слугу: / /  он бо, наченъ церковь, позван бысть 
Богомъ и к нему отъидеть, /  тобою же не точию церковь бо содела, но и 
стены каменыа около святыа лавры созда, идеже святыхъ жилища и 
преподобных дворы, беспрестанно поющих Бога въ Троици, славящих во 
двою существу воплощьшася от Духа Свята и Мариа девица вочеловечь- 
шася, за грехы наша постравъ распятие и смерть” (К.Т. 166). Працытаваны 
ўрывак уяўляе сабой пахвалу Васілію Пячэрскаму ў складзе паслання. 3 
боку рытарычнага афармлення яна адлюстроўвае яскравы прыклад амплі- 
фікаванага апавядання, пра што сігналізуюць фігура “затрымкі” (commoratio) 
i плеаназм: “великыи въ всем мире..., отче отцемъ, велики во всем мире”; 
нагрувашчванне эпітэтаў: “всечестныи”, “богоблаженыи”, “славный”, 
“великыи”; ужыванне метафарычнага выразу “вож вышняго пути”, сінекдахі 
“тонкоразумноя душе” і прымяненне паралелізму, узмоцненага антытэзай 
(вылучаны ў тэксце цытаты), з дапамогай якога Кірыла Тураўскі ўзвялічвае 
архімандрыта Васілія, супастаўляючы яго заслугі перад царквой з дзей- 
насцю папярэдніка, Феадосія Пячэрскага. Заўважым, што паралелізм, за- 
востраны з сэнсавага боку антытэзай, а з гукавога боку -  падабенствам 
рыфмы, быў прыўнесены ў аратарскую прозу сафістамі і стаў асновай яе 
стылістычнай будовы (гл. Гаспаров 2000).

У “Пасланні да Васілія архімандрыта” паэтыка эпідэйктычнага Слова 
выяўляецца ў этыкетных аўтарскіх “самаўніжальных” формулах, якія праніз- 
ваюць увесь твор Тураўляніна. У загалоўку помніка, у адпаведнасці з 
сярэднявечным прынцыпам ананімнасці, асоба аўтара схавана за форму- 
лай “некий старецъ” (К.Т. 166). “Самапрыніжэнне” выяўляецца таксама ў 
нарматыўнай для эпісталаграфіі прывітальнай формуле “поклонянйе огь 
моего недостоиньства къ твоему преподобьству” (К.Т. 166) і адлюстроўваец- 
ца ў аўтарскім самавызначэнні сябе як убогага вучня і раба: “ ...но не яко 
неведы ищеши, но пытаеши моея нищеты, аки достоить учителю ученика и 
господину раба” (К.Т. 166). “Самаўніжэнне” Тураўляніна ў тэксце помніка 
тлумачыцца, па-першае, выказваннем пашаны да адрасата, а па-другое, 
тым, што, пачынаючы пасланне, ён перажываў унутраную барацьбу двух 
супрацьлеглых памкненняў: данесці да адрасата свой духоўны вопыт ці 
маўчаць, маючы сумненні адносна здольнасці выканаць адказную місію. 
Вырашыць гэтую складаную дылему аўтару дапамагае зварот да найвы- 
шэйшага аўтарытэту Сярэднявечча -  Святога Пісьма: “Аз же -не о собе 
скажю ти о святей скиме, но от святыхъ книгь...” (К.Т. 166) -  тлумачыць 
Кірыла Тураўскі. Свяціцель красамоўна апісвае сваю працу на ніве духоў- 
нага настаўлення з дапамогай біблейскай метафары сяўбы [Мц. XIII: 4, 6, 7], 
прымяняючы свой улюбёны прыём экзагезы -  экспліцытнае тлумачэнне 
евангельскай прытчы: “Се азъ во твои раль сею семена, еже суть о 
боготруды словеса. Ты смотри, да и плевелы зде будутъ, злое же семя ис
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корени исторгни, а мене накажи. Аще ли есть пшеница, а бы не при пути, ни 
на камяни, ни в тернии сеялъ. Обаче аще три части погибнуть, но надеюся 
отъ единоа ты можеши во сто приплодити, Богу ти помогающу, аще съ 
Ним о скиме общенути съвещаеши” (К.Т. 167). Кірыла самаапраўдваецца i 
звяртаецца да адрасата з просьбай: “О всем же семь, мои милыи господине 
и благодетелю, не прогневайся, ни возненавиди мене, не от ума, но от 
безумна сиа написавшу, но, раздравъ, поверзи” (К.Т. 168). Такой суровай 
ацэнкі словы пісьменніка заслугоўваюць таму, што, па трапным параўнанні 
аўтара, “аки паучина, сама ся деруть, не бо могуть к ползе сълнути, не 
имущи влагы Святаго Духа” (К.Т. 168), бо дар красамоўнага ўвасаблення 
духоўнага вопыту і хрысціянскага вучэння з’яўляецца вынікам зыходжання 
на творцу Духа Святога. Увенчвае гэтую палітру этыкетных формул 
“самаўніжэння” топас біблейскага паходжання “аз же аще грешенъ есмь” 
(К.Т. 168). Мяркуем, што такія формы выяўлення аўтарскай пакорлівасці ў 
пасланні Кірылы Тураўскага былі абумоўлены ўплывам урачыстага краса- 
моўства, бліскучым майстрам якога Тураўлянін з’яўляўся. He выпадкова ў 
Словах пісьменніка на царкоўныя святы можна вылучыць шматлікія сэнса- 
выя і тэкстуальныя супадзенні з прыведзенымі вышэй прыкпадамі этыкет
ных формул “самапрыніжэння”.

Сярэднявечная канвенцыя выкарыстання паслання, паводле якой ліст 
духоўнай асобы, які змяшчаў павучанне, чытаўся шырокаму колу дасведча- 
ных у “книжном почитании” слухачоў з кафедры (гл. Броджй-Беркоф 1988, 
270), абумовіла прымяненне Тураўлянінам у сваім творы ўласцівых урачыс- 
таму красамоўству прыёму алегарэзы  і фігуры цытатнай ампліфі- 
кацыі. Як адзначае Н.В. Панырка, у Кірылы Тураўскага “ўсё развіццё яго 
думкі праходзіць шляхам алегарычнага тлумачэння прытчавага воб- 
раза” (Понырко 1992, 158). “...Отъ самаго Христа притчю извещю оного 
человека, о создавшемъ на камени храмъ свои и создавшем на камени 
свою хлевину” (К.Т. 166) -  так Кірыла вызначае прытчавую аснову свайго 
паслання. Адну з фраз Тураўлянін будуе ў выглядзе ланцужка цытат са 
Старога і Новага Запаветаў, часткова ўводзячы ix пры дапамозе апавядаль- 
ных пачаткаў, інцыпітаў: «Аще си съ Божиею помощию управиши да не 
надмешися величаниемъ, инех оглаголивая, и тогда свободным окомъ къ 
умному възревъ свету, и узриши Отца светом, яко Иовъ възглаголеши: 
“Преж убо слухом слышахом, ныне же око мое видить тя” [Іоў XLII1 5]; не 
телесное, но духовное; “Въ свете лица Твоего, Господи, пойдем и о имени 
Твоемъ възрадуемся в векы” [Пс. XXCVIII, 16-17]. Богъ же, господине, 
утвердит твою душю не соступити обета. “Обещайте бо, -  рече -  и воз
дадите” [Пс. LXXV, 12]. И паче: “Луче не обещатися, нежели, обещавшися, 
не воздати” [Эк. V, 4]. Тако же апостопъ осужает ны, глаголя: “Почто 
единаче не до крове противестеся, къ греху подвизающися” [Яўр. XII, 4]» 
(К.Т. 167-168). Звяртае на сябе ўвагу і красамоўнае павучанне Кірылы аб 
схіме, у разліку на аўдыторыю слухачоў рытмічна арганізаванае фігурамі 
гомеатэлеўтона і полісіндэтона: “ ...напиши свои обет смыслене, что 
хощеши до смерти хранити: в недели или в месяци день или два хощеши 
поститися от брашна или от питиа, или обнощеватг/ въ молитве, или не 
беседовати съ человекы, или из манастыря въ обетныи день не исходите, 
или милостыню ручную творити, или всяко прошение к человекомъ по
дати , или гневъ отдати" (К.Т. 166-167).

Аналіз “Послания о скиме" Кірылы Тураўскага дазволіў нам выявіць пэў- 
ную жанравую аморфнасць твора Тураўляніна, калі ў эпісталярнай форме 
пры дапамозе мастацкіх сродкаў урачыстага красамоўства ўвасоблены 
дыдактычны змест. Па меркаванню Дж. Броджы-Беркаф, «такая “поліва- 
лентнасць” літаратурнага жанру -  не адхіленне ад нормы, але асаблівасць 
пэўнага “тыпу” пасланняў» (Броджй-Беркоф 1988, 272). Н.В. Панырка вызна-
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чыла тып даследаванага намі твора Кірылы Тураўскага як паспанне-паву- 
чанне (гл. Понырко 1992). На нашу думку, гэты помнік старабеларускай літа- 
ратуры ўзнік у выніку інтэграцыі паслання з такімі жанравымі формамі 
аратарскай прозы, як пахвала, святочнае Слова і павучальная “беседа”. 
Таму больш правільна абазначыць яго тыл як “послание-беседа”. Ha што 
выразна ўказвае і “маркер жанру”, а менавіта называние модусу маўлення ў 
творы: “Не бо, яко учитель, отческы и стройно заповедаю, но всею прос
тотою беседую с тобою, твоей любви и моа отверзающи уста” (К.Т. 168).

Такім чынам, як паказала праведзенае намі даследаванне, у старабела
рускай літаратуры Xll ст. назіраецца аслабленне фармальных прымет эпіс- 
талярнага жанру і парушэнне нарматыўных рыс эпісталаграфіі лад уплывам 
аратарскай прозы. Выяўленая намі інтэграцыя жанравых форм дыдак- 
тычнага і ўрачыстага красамоўства з пасланнем з’яўляецца вынікам 
“экспансіі” аратарскай прозы на старабеларускую эпісталаграфію Xll ст.
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Н.Э. МАРЦИНКЕВИЧ

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ А. БЛОКА

Рассмотрены некоторые случаи реализа
ции в стихотворениях А. Блока таких пара
метров пространства, как прямизна/кривизна, 
в соотношении с визуальными эквивалента
ми этих текстов -  первоначальными источни
ками впечатления или иллюстрациями.

The article discusses instances of such pa
rameters as space, straightness/curvature reali
zed in A. Blok's poems in relation to visual 
equivalents of these texts as the original 
sources of impression or illustrations.

Вся мировая культура представлялась символистам в виде единого Тек
ста, хранящего в себе все смыслы и построенного по «закону гомеомор
физма». Творчество А. Блока как органичная часть символистской культуры 
дает множество примеров реализации установки на создание лоликультур- 
ного текста, синтетизм и объемность которого образуются за счет множест
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