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Эмацыянальны канцэпт:

тэорыя i практыка у паэзii Максiма Танка

У традыцыйным лiтаратуразнаустве даследчыкi вылучалi прабле-
му «паэта i паэзii» як датычную усiх творцау. Рэдкi аутар не звяртауся
да рэфлексiйнай ацэнкi уласнай творчасцi у вершах, рэдкi аутар не
агучвау пытанне будучынi яго творчасцi у яго ж творах. Тое ж мы мо-
жам сказаць i пра паэзiю Максiма Танка, у якой экзiстэнцыя Максiма
Танка як паэта i чалавека узнауляецца па вершах. Яны як прыступкi
па лесвiцы лëсу, як дарожныя слупы, якiя абазначаюць траекторыю
руху асобы у будучыню, у вечнасць. Максiму Танку было важна не
саступiць з гэтай дарогi, выпадкова не збочыць i не зайсцi на iншыя,
чужыя. Таму у яго творчасцi знойдзем шмат вершау, у якiх ëн узнiмае
экзiстэнцыяльную праблему быцця паэта. Многiя вобразы у спосабах
адлюстравання азначанай праблемы набылi характар канцэптау.

Звяртаючыся да кагнiтыунай лiнгвiстыкi i непасрэдна да вызна-
чэння канцэпта, варта адзначыць, што да гэтага часу няма адзiнага
i фундаментальнага тэарэтычнага грунту у адносiнах да названага па-
няцця. Кагнiцыя – як спосаб засваення цi адлюстравання рэальнасцi,
мае як унiверсальны, так i iндывiдуальны характар, асаблiва у да-
чыненнi да Чалавека творчага. Мы у даследаваннi будзем абапiрац-
ца на вызначэнне канцэпта як ментальнай асацыятыунай сутнасцi,
ментальнай рэпрэзентацыi аб’ектау, вобразау рэальнага свету, за-

кадзiраваных нашай свядомасцю1. Прамое значэнне слова, закладзенае

1 Л. М. Васильев, О понятиях и терминах когнитивной лингвистики / Концеп-
ты культуры в языке и тексте: теория и анализ, под ред. А. Киклевича и А. Ка-
маловой, Olsztyn 2010, с. 13.
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у яго семантыцы, для творцы – гэта усяго iканiчны знак, якi мае семi-
ятычную функцыю. Апiсальныя мастацкiя вобразы адлюстроуваюць
эмпiрычны бок канцэпта у адрозненне ад яго другога лагiчнага (ра-
цыянальнага) боку, якi знаходзiць адлюстраванне у абстрактных, а iн-
шым разам i размытых значэннях слоу. Калi звярнуцца да гiсто-
рыi беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя, то можам убачыць, што
у шматлiкiх аутарау былi актуалiзаванымi канцэпты выбар, зямля,
радзiма i iнш., якiя набывалi унiверсальны характар i прыпадабнялi
розныя светауспрыманнi у спосабе адлюстравання свету праз клю-
чавыя паняццi i катэгорыi культуры i лiтаратуры. Нас жа у боль-
шай ступенi цiкавяць iндывiдуальна-аутарскiя спосабы адлюстраван-
ня двуадзiнства «чалавек – свет». Iндывiдуальна-аутарская карцiна
свету, выражаная праз аксiялагiчнае, культурнае, эстэтычнае i г.д.
напауненне знакау мастацкага тэксту, набывае статус канцэптасфе-
ры, калi спосабы вербалiзацыi у мастацкiм творы набываюць агульна-
чалавечае значэнне цi успрымаюцца агульназразумелымi для «Друго-
га». Iншымi словамi – аутар павiнен стаць Асобай, якая адкрывае Свет
для усiх нас праз аказiянальныя аутарскiя метафары пазнання рэчаi-
снасцi, яе апiсання i увасаблення у мастацкiх вобразах, а аутарскiя
аказiяналiзмы набываюць ролю канструктау, якiя рэканструiруюць
нашу свядомасць. Карыстаючыся мовай лiнгвiстау, новае бачанне
знаëмага усiм свету, выражанае у канцэптах, павiнна набываць ад-
но значэнне, iншыя сэнсы працуюць на узмацненне гэтага значэння,
толькi тады можна гаварыць пра наяунасць агульнай мовы памiж
аутарам i чытачом. У лiтаратуразнаустве у розныя перыяды гiста-
рычнага развiцця грамадства пад «значэннем» мастацкага твора ра-
зумелiся розныя лëгка узнауляльныя анталагiчныя стандарты: роля
будаунiка сацыялiстычнага грамадства, духоунага асветнiка, катарсi-
снага ачышчэння душы i г. д. На сëнняшнi дзень «значэнне» твора
згубiла/пазбавiлася/не набыло новай парадыгмы, мы можам падыхо-
дзiць суб’ектыуна да выбару i ацэнкi твора па патрэбе душы i розу-
му, настрою i iмпульсiуных памкненняу i г. д., але вызначыць адзi-
нае «значэнне» для твора сучаснай лiтаратуры немагчыма, а можа
i не трэба. Калi гаварыць абагулена, у спосабах пазнання свету прэ-
валююць не асацыятыуныя, а дысацыятыуныя працэсы. Сучаснаму
маладому аутару цiкавей раскласцi рэалii на складнiкi (як таму да-
школьнiку зразумець, з чаго складаецца цацка), чым шукаць новага
«абасалюту». Магчыма, у такiм дзiцячым памкненнi да асноу, у по-
шуках прататыпу усяго iснага i бачацца тэндэнцыi зараджэння новай
культурнай парадыгмы.
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У мастацкiм творы аказiянальныя канцэпты часта не выражаны
словам, яны лунаюць над словамi, iх адчуваеш, як пах паветра пасля
дажджу, аднак знайсцi патрэбныя словы для iх апiсання вельмi цяжка.
У вiртуозных мастакоу, як i у вiртуозных музыкантау, цяжка рэкан-
струяваць канцэпты «гульнi» – i слова, i гук увесь час выпадаюць
з устаялых мадэляу i стандартау iх успрымання. Часта твор нагад-
вае сузiранне аутарам самога сябе праз мастацкае слова, у вобразах
i фантасмагорыях, далëкiх ад яго асабiстага жыцця. Змясцiць усюды
самога сябе (выраз фiлосафа В. В. Калiнiчэнкi), адразу апынуцца ва
усiх часта непараунальных i несупастауляльных вобразах можа толькi
Чалавек творчы. Зыходзячы з гэтага, недастаткова кантэкстуальнага,
кампанентнага цi трансфармацыйнага аналiзу, каб разглядзець, што
ëсць яшчэ у аутара за агульназразумелымi значэннямi слоу, неабходна
звяртацца да мiждысцыплiнарнага дыскурсу, да гiсторыi слова у фiла-
софii, рэлiгii, сацыялогii, культуралогii i iншых дысцыплiнах, да спе-
цыфiкi нацыянальных стэрэатыпау i уяуленняу. Быццам бы прапiсныя
iсцiны, аднак аутарская свядомасць таленавiтага мастака заусëды ад-
крытая кнiга, поуная асаблiвасцей канцэптуалiзацыi i катэгарызацыi
з’яу рэчаiснасцi i пазарэчаiснага свету. А калi на думку накладваецца
эмоцыя, то канцэпт набывае i новую канататыуную афарбоуку, i новае
падсвечванне.

У сваiм даследаваннi мы звязваем эмацыянальны канцэпт з эма-
цыянальным iнтэлектам. Эмацыянальны iнтэлект пiсьменнiка звяза-
ны з магчымасцямi, уменнямi асэнсаваць эмоцыi у сабе i перанесцi
iх у вобразы паэзii. Цi iнакш, у эмацыянальным iнтэлекце паэта за-
фiксавана своеасаблiвая манера адчуваць, асэнсоуваць, думаць праз
эмацыянальнае адлюстраванне аб’ектау, прадметау, з’яу i г. д. рэчаi-
снасцi у вобразах паэзii. Эмацыянальны iнтэлект здольны нараджаць
эмацыянальныя вобразы: адны з iх маюць традыцыйную прыроду i су-
адносяцца з псiха-фiзiялагiчнымi станамi чалавека (радасць, боль, за-
смучэнне i г. д.), iншыя канцэптуалiзуюцца, адсылаючы чытача да
архетыпау (канцэпты мацi, радзiма, дарога i iнш.), а некаторыя маюць
зварот да сферы пачуццяу, перажыванняу i эмоцый чытача (канцэпты
вайна, песня, вяселле i iнш.). Канцэпты вайна, песня, вяселле семан-
тычна пашыраюцца за кошт гiстарычнай шматслойнасцi: для славянi-
на гэта не проста словы, якiя фiксуюць пэуныя з’явы нашага жыцця,
а глыбiнныя крынiцы эмоцый. «Вайна» асацыюецца са смерцю, пры-
нiжэннем, прыгнëтам, знiшчэннем мiльëнау (гэта iнфармацыя у су-
часных пакаленняу ужо на узроунi генетычнай памяцi пра Вялiкую
Айчынную вайну), а значыць мае сувязь з негатыунымi эмоцыямi,
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«вяселле» – са святам, новым этапам жыцця, злучэннем двух лëсау
у адзiн i г. д., а значыць са станоучымi эмоцыямi. I за усiмi гэты-
мi канцэптамi зварот да агульнай гiстарычнай памяцi, да свядома-
га i неусвядомленага, лагiчнага i эмацыянальнага. Значыць, эмацы-

янальны канцэпт – гэта ментальная рэпрэзентацыя вобразау рэчаi-
снасцi, звязаная са здольнасцю эмацыянальнага iнтэлекта транслiра-
ваць праз вобразы пэуныя эмоцыi i замацоуваць за iмi устойлiвыя зна-
чэннi. Такiм чынам, для вызначэння эмацыянальнага канцэпта у па-
этычным творы неабходна задзейнiчаць метадалагiчныя падыходы
лiтаратуразнауства, кагнiтыунай лiнгвiстыкi i кагнiтыунай псiхалогii.
Эмацыянальны канцэпт – утварэнне гэтых трох дысцыплiн. Ëн апелюе
да эмацыянальнай сферы чалавека, якая «замацоуваецца» у вобразах
паэзii праз мастацкiя коды, што узнауляюцца у свядомасцi чытача як
агульнавядомыя. Так, канцэпт песня апрыëры мае эмацыянальны ха-
рактар, таму што сама лексема песня раскадзiруецца у нашай свядо-
масцi як разнастайнасць сумных i вясëлых, пахавальных i вясельных,
народных i эстрадных i г.д. яе вiдау, якiя звязаны з пэунымi эмацыя-
нальнымi сiтуацыямi у жыццi асобы.

Якую дынамiку набываюць эмоцыi, закадзiраваныя у канцэпце пес-
ня, што праходзiць праз усю творчасць Максiма Танка? Ва уступным
артыкуле да Збору творау Васiль Зуëнак зауважыу: Паэзiя Максiма
Танка уся ад зямлi, ад лëсу людскога. Адны ужо назвы яго кнiг гу-

чаць, як песня жыцця2. У выказваннi Васiля Зуëнка не прагматыч-
нае прадумванне, а эмацыянальны водгук, ëн iмкнецца знайсцi менавi-
та эмацыянальны адпаведнiк у ацэнцы творчасцi паэта. У сучасных
беларускiх часопiсах часта праводзяць апытанне, якiм мы бачым цi
уяуляем для сябе таго цi iншага пiсьменнiка, i нам трэба даць ацэнку
у некальнiх найменнях. Як паказвае практыка, часцей за усë гучаць
менавiта эмацыянальныя ацэнкi, кшталту экспрэсiуны, «жывы», яркi,
самабытны i г.д. Таму i песня жыцця у назвах кнiг не проста мета-
фара, гэта акцэнтаванне на спосабе iснавання Максiма Танка у твор-
часцi. Цэнтрызм канцэпта песня у творчасцi Танка невыпадковы: у iм
закадзiраваны трансцэндэнтны i iманентны планы быцця паэта. Праз
песню паэт вядзе дыялог са светам, з Богам i сабой. Хто ëсць Бог для
Танка? Гэта не хрысцiянскi Бог i не яго сын Хрыстос, да Бога паэт
звярнууся толькi на апошнiм этапе творчасцi. Падаецца, што сама паэ-

2 В. Зу ëнак, Пад нарачанскiм знакам, (у:) Максiм Танк, Збор творау: у 13 т.,
Паэзiя, Мiнск 2006, т. 1, с. 14.
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зiя набыла для яго сакральны сэнс быцця, у ëй паэт малiуся i каяуся,
грашыу i прасiу прабачэння. Яна для яго Бог.

Ëсць адна песня песняу –
Пра Радзiму.
I нiхто не знае,
Хто яе пачау,
I нiхто не знае,
Хто i калi яе закончыць...

Ëсць адна песня песняу3

Нездарма Максiм Танк звяртаецца да правобраза «песнi песняу»
Саламонавай як да вытоку iснага у творчасцi, як пратэксту, можна на-
ват сказаць, iканiчнаму вобразу i г. д. Пасля радка Пра Радзiму – кроп-
ка, як знак адной iсцiны. Радзiма для Максiма Танка – шматузроуневы
вобраз, у якiм перакрыжоуваюцца плоскасцi рэальнага i фантасмага-
рычнага, наяунага i незямнога, аб’ектнага i нявызначанага абстракт-
нага, аднаспектральнага i мазаiчнага i г. д. Верш Максiма Танка
мае рытарычную скiраванасць – акрэслiць канцэптуалiзацыю уласнай
творчасцi – ствараць «песню пра Радзiму», а гэтым i вызначыць ма-
дальнасць творчага метаду. У перадваенны час падзеi у лiрыцы раз-
гортваюцца на пераломе жалеза i песнi.... Песня – як славесна выра-
жаная кропка быцця, у ëй, быццам у кроплi расы, адлюстроуваецца
свет i чалавек у дадзеных часе i прасторы. I чым болей ты пiшаш,

тым больш цябе самога застаецца у гэтых кропках у гiсторыi чала-
вецтва. У 1930 годзе быу напiсаны верш «***Колькi часу шукау я...»,
якi i сëння гучыць манiфестам творчасцi Максiма Танка:

Цяпер, песня, я буду
Iсцi аж да сонца
Тваiм сцяганосцам.

Пазiцыянаваная праграма паэта Максiма Танка у нечым супярэ-
чыць антрапацэнтрычнай парадыгме лiтаратуры сацрэалiзма таго ча-
су, але ж i радзiма, i песня паэта на службе чалавеку. На пачатку твор-
часцi, у давераснëускi перыяд, Максiм Танк у большай ступенi рытар,
трыбун, чым Чалавек «чувствующий». А трыбунная паэзiя патрабава-
ла эмацыянальнага напалу, нават эмацыянальнай злосцi i нахабства.
Таму у вершах Максiма Танка сустрэнем эмацыянальнае выражэнне

3 3.Максiм Танк, Збор творау: у 13 т., т. 1–6. Паэзiя, Мiнск 2006–2008, т. 6, с. 200.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаюцца том i старонка.
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свабодалюбiвых пазiцый асобы праз адчаканеныя рытмы «маякоускiх»
радкоу: ...мая песня / Навальнiцай весняй крышыць крыгi», «яна па-
лае / Пад дзяругай незгасальным сонцам», «...але iм (катам) не удасца

маю песню / Заняволiць, закаваць у путы (***Кожны дзень шукаюць
маю песню). У гэтым i iншых вершах давераснëускага перыяду ад-
люстравана нацыянальна-культурная спецыфiка абазначэння, апiсан-
ня i выражэння эмоцый, звязаных з неабходнасцю шыфраваць тэксты,
займацца канспiрацыяй i перазахоуваннем тэкстау. Сiтуацыя знахо-
джання пад кантролем польскiх улад актуалiзавала пэуны набор ма-
стацкiх сродкау, сярод якiх эмоцыi адчаю i гневу станавiлiся выразнi-
камi эматыунай прасторы прыгнечанай асобы.

Чалавек прыгнечаны у паэзii Максiма Танка не гаворыць на мове
прыгнечанага, ëн супрацiуляецца уладзе, абставiнам, часу. У вершы
«Песня» (1931) паэт заклiкае:

Змагацца за волю вядзi усiх бяздольных,
Мiльëны прыгнечаных i беспрацоуных,
Мiльëны рабочых, сялян, паднявольных, –
Пара падымацца, пара!

Эмацыянальная узрушанасць аутара у падобных тэкстах супра-
ваджаецца клiчнiкам: Вугля кiнь у горны! / I парыу сiлы, бунтарны

i свежы, / У нашых жылах, з песняй звонячы, хай б’ецца (1, 54).

Калi пагартаць першыя кнiгi аутара, то зауважым наяунасць мно-
ства клiчнiкавых канструкцый, якiя працуюць на фармiраванне вобра-
за бясстрашнага змагара, актывiста-лiдара, якi вядзе за сабой масы.
У перадваенны час у творчасцi Максiма Танка прэвалюе тэматычны
вектар вызвалення цела, душы i свядомасцi з-пад улады i кантролю
паноу. Манiфестацыя эмоцый набывае гiсторыка-культурную прывяз-
ку, перадае нацыянальную трагедыю залежнага становiшча народа. Як
адзначау сам аутар, Вершам сëння – кожны камень, / Кожны выступ,
залом цагляны, / Кожны дзень, Кастрычнiк, Травень, / Кожны крок

усхваляваны.

Эмоцыя – гэта не разавы кампанент, эмоцыя у нашым даследа-
ваннi атаясамлiваецца з эмацыянальнай прасторай паэтычнага тво-
ра i творчасцi аутара у пэуныя перыяды, разбiука на якiя вызна-
чана гiсторыкамi лiтаратуры. У эмацыянальнай прасторы не толь-
кi адлюстроуваецца, але i прадвызначаецца, не толькi фармiруец-
ца, але i прадчуваецца, не столькi тыпiзуецца, колькi iндывiдуалi-
зуецца тып мастацкага мыслення i свядомасцi аутара. Вызначэнне
«эмацыянальная прастора мастацкага тэксту» – паняцце рода-вiда-
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вое, якое патрэбна уключыць у лiтаратуразнаучую эматыялогiю. Эма-
цыянальная прастора – гэта i нацыянальныя аспекты самараскрыцця
аутара, i эматыуныя сэнсы слова, выказвання, вобраза, i iндывiдуаль-
ная рэакцыя на апiсваемыя падзеi, i выражэнне iмпульсiуных часо-
вых перажыванняу, i утоеныя эмоцыi, – якiя у вынiку i складаюць
эматыуную характарыстыку асобы аутара i яго эмацыянальнага iнтэ-
лекту, што, у сваю чаргу, прадвызначае стварэнне пэуных канцэптау
у паэтычным творы. Чалавек стрыманы па тэмпераменце без ярка вы-
ражанага эмацыянальнага iнтэлекту не зможа нарадзiць эмацыяналь-
ны твор – усë роуна шмат чаго у iм будзе штучнага i ненатураль-
нага. Але варта помнiць, што знешняе праяуленне эмоцый i эмацыя-
нальны стан душы могуць не супадаць. Эмоцыя таксама можа мець
кансерватыуную прыроду, як i мысленне кансерватыунага чалавека
i пiсьменнiка, а можа мець i прагрэсiуную.Яна можа рухацца наперадзе
твора, падцягваючы пад сябе успрыманне усяго тэксту. Напрыклад,
у вершы «Тры песнi» (1936):

Эй, скрыпачы з салауiнымi песнямi,
хлопцы,
дзяучаты мае,
маладзiцы!
Трэба было б пра жыццë саламянае,
Трэба было б галасiста залiцца! (1, 94)

Зачын твора утрымлiвае у сабе цэлы кангламерат супярэчлiвых,
нават супрацьлеглых эмоцый, якiя прадвызначаюць танальнасць усяго
твора. «Салауiная песня» адлюстроувае у падтэксце рэальныя падзеi
барацьбы, выклiканай несвабодай народа. Прафанацыя яе першаснасцi
для асобы адлюстроуваецца у выглядзе апявання прыроднай прыга-
жосцi.Калi звярнуцца да народнай творчасцi, то вобраз салауiнай песнi
(дарэчы, вельмi папулярны у творчасцi Танка) убiрае у сябе не толь-
кi атаясамлiванне з непауторнасцю i унiкальнасцю прыроднага свету,
з маладосцю, радасцю, палëтам мары i цiхiм сумам, але i з далуча-
насцю прыроднага свету да народнага гора i няшчасцяу, калi салавей
становiцца вестуном бяды. Гэты матыу выкарыстоувае i Максiм Танк,
яго салауiная песня выступае казкай цi былiнаю / аб чорным крывавым

загоне. Палiтычны рэжым несвабоды нараджае своеасаблiвы эмацыя-
нальны рэжым: эмоцыi рухаюцца па пэунай траекторыi, знаходзячыся
у межах палярнай дыхатамii несвабода-вызваленне.

Эмоцыя можа iсцi i у разрэз з выказанай думкай у першай част-
цы твора, як гэта адбываецца у вершы «***Жаць iдзе батрачка ра-
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на...»: вобраз хусткi злучае два бакi эмоцый – Вочы хусткай выцi-

рае / Хусткай, што купiу Рыгор i На расстаннi ëй пакiнуу / Хуст-

ку з песняю сваëй. Бiнарызм эмацыянальнага стану – з аднаго боку,
душэуны боль iжаль, з другога – вера i надзея (Гаварыла гэта песня, /
Што парвуцца кайданы) скiраваны на адлюстраванне гiстарычнага
злому, калi, у адпаведнасцi з марксiсцкай праграмай, вярхi не могуць
правiць па-новаму, а нiзы не хочуць жыць па-старому. У вершах да-
вераснëускага перыяду адчуваем вострую эмацыянальную рэакцыю
Максiма Танка на грамадскi уклад таго часу. А таму эмацыянальная
прастора яго творау прасякаецца болем тысяч прыгнечаных, крыкам
тысяч згубiушых сваiх родных i блiзкiх, горам матак, не дакачаушыхся
сваiх сыноу з рэвалюцыйных барыкад i выступленняу. Канцэпт песня
нiбы расслойваецца на некалькi пластоу, што нябачнымi шляхамi пе-
раходзяць адзiн у аднаго. Даваенная песня Максiма Танка крывавiць
ранамi вызваленцау радзiмы ад панскага ярма, яна – чырвонага коле-
ру. Гэта песня прадугадвае рэканфiгурацыю эмацыянальнага вопыту
у ваенны час, а затым – i у пасляваенны.

У 30-ыя гады канцэпт песня звязаны з аутарскай iдэяй вызвалення
Заходняй Беларусi ад панскай Польшчы. Зварот у мiнулае прыводзiць
да аднаго i таго ж тыпу эмацыянальна негатыунага успрымання рэ-
чаiснасцi праз звон кайданоу: А iншых сам не знаю, дзе шукаць. /

Аклiкну песняй – i у адказ заусëды / Прыглушаны звон кайданоу чу-

ваць... (1, 93). Эмацыянальны фон iдэйнага выражэння у творы падпа-
радкуецца дэтэрмiнiзму атрымання свабоды: Беларусь, хутка будзеш
свабоднаю, / Заквiтнееш красой маладой. / Так хацеу бы цябе, мая

родная, / Прывiтаць новай песняй сваëй. (1, 61). У вобразе «новай
песнi» закладзены пакуль што прыхаваныя эмоцыi радасцi, шчасця,
невядомага пакуль што пачуцця свабоды.

Калi у перадваенны перыяд творчасцi дамiнавалi эмоцыi жалю,
шкадавання, веры i надзеi, выклiканыя жаданнем вызвалення з путау
няволi, то у ваенны перыяд уладарыць эмоцыя гневу, што сыходзiць
з iмкнення захаваць доугачаканую свабоду ад новых прыгнятальнiкау
– фашыстау. Бiнарная апазiцыя «знайсцi-захаваць» вызначае i маты-
вацыю нараджэння песнi:

Гэта песня прайшла праз гады i муры,
Павуцiнне парваушы калючых дратоу.
Гэта песня гарэла уначы i гарыць –
I таму на цымбалы кладу яе зноу.

Гэта песня (2, 6)
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Песня надзяляецца антрапаморфнымi прыкметамi, яна як жывая
iстота удзельнiчае у змяненнi свету i чалавека. Песня Максiма Танка
чуйна адгукаецца на малейшыя пераутварэннi у грамадстве, свядомас-
цi i душы чалавека. А таму яна жыве iх эмоцыямi. У творчасцi Максi-
ма Танка адбываецца эвалюцыя эмоцый як рытарычных канструктау,
якiя адлюстроуваюць змену пэуных сацыяльных, палiтычных, грамад-
скiх iдэалогiй. У 1941 годзе аутар пiша верш «Не шкадуйце, хлопцы,
пораху...», у якiм вобраз песнi нясе на сабе функцыi абуджальнiка пат-
рыятычнай свядомасцi народа: Чуюць гады у кожным шораху, / Што

ужо блiзiцца расплата, / Чуюць з страхам песню ворагi: / Не шкадуй-

це, хлопцы, пораху / На катау! (2, 15). Гучныя акорды песнi-помсты
падхоплiвае прырода, ва унiсон з чалавекам услауляючы пераможцау
i праклiнаючы забойцау: I дзень i ноч гудуць на Беларусi / Пра на-

шу славу вольныя вятры; / I дзень i ноч пяюць на Беларусi / Пра

партызанау нiвы i бары (т. 2, 24). Ваенная лiрыка прасякнута эмо-
цыямi-заклiкамi, эмоцыямi-прысягамi, менавiта у гэты няпросты для
краiны час эмацыянальны пачатак прэвалявау у паэзii у спосабах пе-
радачы унутранага стану чалавека на вайне. Пазней, пасля вайны,
у ваеннай прозе i паэзii аутары будуць шукаць гнасеалагiчныя, аксi-
ялагiчныя, этычныя аснаваннi чалавечых перажыванняу, а у перыяд
ваенных дзеянняу байцу патрэбна была эмацыянальная падтрымка,
якую ëн часта знаходзiу у песнi. Нездарма падчас Вялiкай Айчыннай
вайны было напiсана столькi песняу-гiмнау, песняу-прызнанняу, якiя
прыдавалi веры, напаунялi сэрца цеплынëю, якой не хапала у акопах
i траншэях. Вызваленая родная зямля давала крылы паэзii, натхняла
на новыя творчыя пошукi:

Я толькi вуснамi прыпау
Да чорных скiб тваiх, – увесь я
Раскалыханым звонам стау,
I крылы выраслi у песнi.

Бальшак бярозавы пралëг (2, 29)

У вершах Максiма Танка не толькi прырода персанiфiкуецца, але
i сам чалавек апрадмечваецца (увесь я / Раскалыханым звонам стау).

Акрыленая песня здольна набыць жыццесцвярджальную сутнасць, вес-
цi чалавека за сабой да заваявання новых вышынь, пераадолення усiх
перашкод.

Калi у вершах ваеннага перыяду прысутнiчае пэуная адналiней-
насць у выражэннi эмоцый, то у пасляваенны перыяд у паэзii пачы-
нае раскрывацца амбiвалентнасць эмацыянальных станау, выклiканых
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рознымi падзеямi, якая найбольш выявiлася у 1990-ыя гады. Калi гава-
рыць банальна, Максiм Танк не iмкнууся прытрымлiвацца так званай
эмацыянальнай нормы, устаноуленай апалагетыкай сацрэалiзму. Яго
песня шукала новых сэнсау. Але пры гэтым Танк не мог не быць вы-
разнiкам «сканструяваных» традыцыяй, культурай эмоцый, пачуццяу
i перажыванняу – ëн быу паэтам свайго часу:

Я на паэзii магутных крылах
Не раз да зор далëкiх залятау,
Але мяне з непераможнай сiлай
Зямля цягнула да штодзëнных спрау.

Табе (3, 15)

«Зямное» паходжанне лiры паэта у многiм адпавядала лiнii сац-
рэалiзму – адлюстроуваць чалавека працы, яго працоуныя подзвiгi
(Я быу знаëмы з нiмфамi, з багамi, / Разгледзеу марнасць i бяс-

сiлле iх, / Таму людзей за плугам, за станкамi / Я праслауляу

у песнях у сваiх (3, 15). Канцэпт песня упiсвауся у агульнапрыня-
тыя i зацверджаныя партыяй стэрэатыпы i каноны сапрауднага пi-
сьма. Пафасная эмоцыя напауняла гiмны нястомнай руплiвасцi се-
лянiна. У пасляваенны перыяд краiне патрэбны былi перадавiкi, ра-
цыяналiзатары, стаханауцы i заваëунiкi неабжытых прасторау вялi-
кага Савецкага Саюза. I да iх Максiм Танк скiроувау сваю песню
у 50–60-ыя гады ХХ стагоддзя. Эмоцыя была звернута да аб’ектывацыi
унутраных iмпульсау асобы, да унiверсалiзацыi памкненняу быць леп-
шым у працы. Эмоцыя удзельнiчала у стварэннi канкурэнцыi i сацы-
ялiстычных спаборнiцтвау, у праслауленнi рабочага чалавека сваëй
радзiмы:

А словы складаць у песнi,
Легенды, балады, сказы
Я узяуся таму, што гэта
Закiнутай праца была,
I перад радзiмай хацеу я
Выканаць свой абавязак,
Каб слава майго народа
Заусëды i у песнi жыла.

Пра сябе (3, 27)

Стварэнне песнi, як пiша Максiм Танк, гэта праца, прычым ня-
простая праца. У дзëннiках сустрэнем наступнае меркаванне Танка
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пра паэта i паэзiю: Пiсьменнiк не можа быць староннiм назiральнi-
кам, абыякавым чалавекам. Ëн павiнен i абавязаны кожную праблему

прапусцiць праз сябе, асвятлiць сваiм розумам, насыцiць крывëю свай-

го сэрца, адным словам, «ачалавечыць». «Ачалавечаная» песня паэта
жыве усiмi чалавечымi эмоцыямi, асаблiва поуна i шматбакова гэта
праявiлася у 1970–90-ыя гады. Пры усiм шматаблiччы падыходау i ме-
тадалогiй даследавання эмоцый зразумела, што нашы эмоцыi фармiру-
юцца i рэгулююцца соцыумам, патрэбамi асобы i проста канкрэтнымi
сiтуацыямi. Таму i у паэзiiМаксiма Танка ствараецца новая канцэпцыя
чалавечай асобы у яе абмежаваннях i патэнцыяле.

Як зауважыу Максiм Танк – дарма пра песню пытацца у глухо-

га (3, 36), дыялог можа адбыцца толькi на адным напружаннi думак,
агульным узрушэннi душэуных станау. Песня дасягае адрасата пры
сваëй запатрабаванасцi, сэнс яе стане зразумелым пры аднолькавым
валоданнi аутарам i чытачом знакамi культуры, эмоцыя тэксту чыта-
чом будзе успрынята толькi пры злучэннi у адно цэлае гiсторыка-лi-
таратурнага i асабiстага вопыту. «Другi» уваходзiць у прастору ма-
стацкага асэнсавання i рэагавання у творчасцi Максiма Танка не як
«чужы», адрасаванасць, скiраванасць на адрасата – канстытутыуная
асаблiвасць выказвання, улiчваючы i задуму i экспрэсiю твора. Пад
уздзеяннем рэакцыi «Другога» на выказаныя думкi, на выражаныя па-
чуццi i перажываннi адбываецца i фармiраванне эмацыянальнага поля
твора. Напрыклад, у вершы «У гадавiну знiшчэння Хiрасiмы» Максiм
Танк гаворыць пра трагедыю далëкай краiны быццам пра гора, якое
кранула яго асабiста:

Яны прыходзяць да мяне
I песнi ад мяне чакаюць.
I песнi не пра боль, тугу,
А каб пра шчасце гаварыла...
А я праз слëзы не магу
Пачаць яе над iх магiлай (3, 37).

Эмацыянальнае поле верша складаюць раскiданыя па творы су-
гестыуныя знакi «болю», «тугi», «шчасця», «слëз», «магiлы». Гэта
узнауляльныя значэннi канструктау, на асацыятыуным прачытаннi
сэнсау якiх i будуецца перажыванне. Увогуле, Максiм Танк вельмi
часта карыстаецца асацыятыуным спалучэннем дадатковых сэнсавых
i iнтанацыйных адценняу для перадачы эмацыянальна-пачуццëвага
зместу твора. Трагедыя Хiрасiмы для Танка – гэта не столькi рэкан-
струкцыя жудасных падзей мiнулага, сколькi горкi напамiн аб сэнсе
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жыцця усiм жывым. Сапрауды, О, як забыулiва ты, / Памяць i пес-

ня жывых! (3, 43), а вось для Для мiрнай песнi прастор шырокi (3, 61).
(...) Кожная эпоха – няспынны дыялог памiж тым, што было,

ëсць i тым, што нараджаецца, – зауважае у дзëннiках Максiм Танк.
Тое ж можна сказаць пра яго творчасць: паэт увесь час звяртаецца
да песнi як да дыягназiста, якi вызначае адпаведнасць яго мастацкiх
намаганняу пастауленай мэце – ствараць патрэбную людзям паэзiю.
Таму часта сустрэнем у вершах рэфлексii адносна мiнулых поспехау
i паражэнняу на нiве служэння мастацтву, убачым звароты да песнi як
iнварыянту усiх рэалiзаваных праектау у паэзii i г. д. Максiму Танку
важна атрымаць эмацыянальны водгук на напiсаны тэкст, «Другi»
з’яуляецца на стадыi iнтэрыарызацыi вынiкау працы.

Я сэрцам пiсау сваю кожную песню.
А покуль пайшла яна у свет вандраваць,
Чытау я таварышам, соснам i далям,
Калоссям жытнëвым i Нарачы хвалям –
Каму я з маленства прывык давяраць.

Няважна, што скажа глушэц-рэцэнзент (3, 120)

Не будзем аспрэчваць прызнанне Максiма Танка, што яму не
важна ацэнка глушца-рэцэнзента, аднак рэакцыя на твор, хай са-
бе «Другога» як персанiфiкаванага суб’екта, стварала i яго уласны
эмацыянальны вопыт мастака, якi праецыравау яго будучыя тво-
ры. Кодэкс выражэння эмоцый у паэзii Максiма Танка заключаецца
у пераканаучасцi, пра што ëн разважау у дзëннiках: Жыццë i ма-

стацтва. Апошняе часта бывае больш пераканаучым, як жыццë.

Дзесьцi чытау, што актор, якi, страцiушы блiзкага яму чалавека,

плакау на сцэне сапрауднымi слязамi i перажывау сапрауднае гора,

не узрушыу так гледачоу, як тады, калi iграу, iмiтавау свае па-

чуццi (10, 418). А пераканаучасць набываецца з уласным вопытам, фар-
мiруецца на аутэнтычнасцi жыццëвых назiранняу, бо нават апiсваючы
працу доменнай печы, паэт панаракау, што меу з ëй мiмалëтную су-
стрэчу, а таму: Напэуна, была б мая песня званчэйшай / На тоны

руды залатой багацейшай (3, 125).

Гэты нябачны «Другi», прысутнасць якога абавязкова для паэта
i якi, як рэзанатар, не толькi рэагуе на слова, але i узмацняе сiлу яго
гучання, уступае з аутарам у нябачны дыялог, дзякуючы чаму аутар
атрымлiвае магчымасць лiтаратурнага апраудання/пацвярджэння
i эстэтызацыi свайго эмацыянальнага вопыту: – Я не памылiлася, –

скажа Радзiма, – / Калiсьцi даверыушы песню яму (3, 121). П. К. Ано-
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хiн высунуу палажэнне, у адпаведнасцi з якiм адмоуныя эмацыяналь-
ныя станы мабiлiзуць арганiзм на задавальненне патрэб, а станоучыя
эмоцыi з’яуляюцца канечным фактарам, якi гэтае самаадчуванне за-
мацоувае. Вiдаць, гта справядлiва i у дачыненнi да паэтау.

Толькi я хацеу бы скласцi песню,
На якой бы у маiм райкоме
Напiсалi дарагiя словы:
«Прачытай i перадай другому!»

Прачытай i перадай другому! (3, 201).

Прачытай i перадай другому! – як рэканфiгурацыя постмадэрнiсц-
кага «Другога» у дыскурсе рэалiстычнай паэзii сацыялiстычнага гра-
мадства з райкомамi, гаркомамi i iншымi важнымi для асобы партый-
нымi установамi. Як чалавек свайго часу, у 1950–60-ыя гады Максiм
Танк гаварыу мовай i вобразамi савецкай эпохi. Эмацыянальнае по-
ле у падобных вершах звужаецца да канстатацыi адданасцi краiне,
партыi, заваëвам камунiзма. У iх выражаецца своеасаблiвая гiсторы-
ка-палiтычная iнтэрпрэтацыя знешняга боку жыцця паэта, якi свята
верыу у «правое дело» сацыялiзма i чакау наступлення эры камунiзма.
У апошнiя гады жыцця, з вышынi розных перажытых падзей са зме-
намi палiтычных рэжымау, Максiм Танк пiсау: Зарана яны паставiлi
крыж над сацыялiзмам, бо ëн няумольна некалi прыйдзе, ачысцiушыся

ад усiх сваiх першародных грахоу i скажэнняу, культау. Бо нават усе

нам вядомыя рэлiгii мелi не толькi слауныя перыяды у сваëй гiсторыi.

Яшчэ i сëння розныя вызнауцы Хрыста, Магамета стагоддзямi вя-

дуць братазабойчыя войны. Адна з найвялiкшых небяспек, каб здрад-

нiцкай i партацкай перабудовай не адкiнулi нас на дзесяткi год назад.

Баюся, цi гэта адставанне удасца калi надрабiць. Нездарма лiдэры ка-

пiталiзму старалiся з намi расправiцца» (10, 697). Было б няправiльна
асуджаць чалавека за яго веру, якая падтрымлiвалася i «песняй»-паэ-
зiяй. Максiм Танк нiколi не быу аутаномным суб’ектам, як Д. Сахарау
цi А. Салжанiцын, ëн заусëды лiчыу сябе неад’емнай часткай радзiмы
i гэта пазiцыянавау у якасцi грамадскай пазiцыi.Прычым яго актыунае
грамадскае жыццë, займаемыя шматлiкiя высокiя пасты гэту пазiцыю
сцвярджалi. I творчае жыццë паэта – своеасаблiвая храналогiя гiсторыi
ХХ стагоддзя.

У канцэпце песня, такiм чынам, знаходзiць адлюстраванне эма-
цыянальны вопыт паэта: Чую, iржавыя ныюцьасколкi – / У песнi

маëй (3, 219); яна (калыска – С.К.) i у песнi ëсць маëй, / Хоць з полы-

мя пажарау (Калыска) (5, 22), Бо мой час замнога / Улiу у яе сло-
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вы / Полымя i грому, / Горычы свiнцовай (Пакiдае сонца) (5, 98); пес-
ня прадвызначае эмацыянальны стан аутара у цяперашнiм i будучым
часе: Але горшы яшчэ – / Дзень, без песнi пражыты (3, 212), адлю-
строувае/убiрае у сябе эмацыянальную сiтуацыю у грамадстве у роз-
ныя перыяды зломау/рэвалюцый/пераутварэнняу, напрыклад: Таму
асцерагайцеся, / Бо замест сонца / У нашых песнях – / Небяспеч-

ны стронцый (Цяпер асцерагайцеся) (6, 183). Максiм Танк вызначае
вытокi сваëй песнi, эмацыянальна-эстэтычнае напауненне якiх гаво-
рыць пра высокую эмацыянальную культуру яго як аутара: здабываць
з любовi – песню (т. 5, 75); I толькi песня / Як алiмпiйская паходня, /
Загараецца ад сонца – / Ад сонца у сэрцы (Песня) (т. 6, 154); Хай
перабродзiць / Хмель жыцця i стане у сэрцы песняй, / Што пачне

усе абручы зрываць. (Вiнароб трымае доуга у бочцы) (5, 250); песняй
правярае маральныя iмператывы асобаснага самараскрыцця: Каб i iх

мець за сведак / Праудзiвасцi песнi маëй (6, 42).

Увогуле, у апошнiя гады жыцця Максiма Танка вельмi турбавалi
пытаннi мастацкай этыкi i эстэтыкi, аксiялагiчныя i анталагiчныя
праблемы быцця, якiя у многiм рэканструявалi яго мастацкiя прыëмы
i падыходы да творчасцi. У апошнiх зборнiках канцэпт песня транс-
фармуецца са сродка адлюстравання у сродак самапазнання, самакры-
тыкi. Як зауважыу Максiм Танк у дзëннiках: Самы небяспечны перыяд
у жыццi мастака – перыяд задавальнення сабой (10, 368); А да усяго –

нат пры самай большай удачы – заусëды трэба быць самакрытычным,

бо адсутнасць самакрытычнасцi вядзе да застою i небяспечнага гра-

фаманства (10, 423). Фiласофiя жыцця, экзiстэнцыяльныя праблемы
уваходзяць у паэтычныя роздумы аутара у якасцi шкалы у самаiдэн-
тыфiкацыйных працэсах. Як нi парадаксальна, i гэта адлюстравана
у канцэптуальным раскрыццi вобраза песнi, да апошнiх дзëн паэта тур-
бавалi пытаннi, чаго варты яго песнi, цi патрэбны яны будуць краiне,
людзям: I песнi мае, калi варты таго, / Зноу людзям калоссямi верне
(Нiчым не пацешу нашчадкау сваiх) (5, 39). Прысутнасць зваротнай
сувязi у звязцы «аутар–тэкст–чытач» – гэта тое трыадзiнства, дзе-
ля чаго жыу Максiм Танк у паэзii: I песню сваю / Правяраю па рэ-

ху / У полi, у лесе, / У народзе... (Магчыма) (6, 327). У яго быу свой
узровень мастакоускiх прэтэнзiй, так званая мастацкая норма у бiнар-
най апазiцыi «верш – не-верш», уласная «дазiметрычная каштоунасная
шкала», па якiх правяралася «якасць» напiсанага. У розных варыя-
цыях на працягу усiх гадоу творчасцi агучваецца тэза, што галоуная
песня так i не напiсана:
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Я ж па драбiне песнi
З пекла мiнуушчыны
Уздымаюся да сваëй мары.
Толькi, калi да яе наблiжаюся,
Кожны раз яна
Спуджанай птушкай
Узлятае вышэй.
Кажуць: сiзiфава праца.
Але нiхто мяне не змусiць
Яе спынiць.

Хтось падстауляе драбiну (5, 54)

Механiзмы i тэхналогii стварэння тэксту турбуюць аутара не у той
ступенi (хаця у дзëннiках паэта знойдзем шмат выказванняу, звяза-
ных з праблемамi структуры верша), як выкананне мiсii паэта, та-
му у канцэпце песня знаходзiць выяуленне канструяванне сябе самога
як паэта у формах разважання над сутнасцю мастацтва. Эстэтыза-
цыя галоунай эмоцыi А не знойдзе (песня – С. К.) – хай паклiча. /

Я i з-пад кургана устану (Калi трэба была песня) (5, 11) вылiлася
у форму пафаснай прысягi, якая адлюстроувала экспрэсiю заусëды га-
товай да творчасцi асобы, нават у iншым вымярэннi быцця.Мiсiя быць
паэтам неаднойчы прымушала задумацца i аб месiянскiм уздзеяннi сло-
ва на людзей:

Каб стварыу такую песню,
Што няуцешлiвых пацешыць,
Што сляпым заззяе зоркай,
Што глухiм iх голас верне,
Што у сухмень расой напоiць,
Што у мароз акрые свiткай,
Што у галодны час накормiць,
А параненым – залечыць
Незагоеныя раны, –
Найшчаслiушы быу бы у свеце
I спакойна у час апошнi
Я закрыу бы свае вочы.

Каб стварыу такую песню (5, 52)

У названым вершы не называецца iмя Iiсуса, аднак у марах паэта
бачыцца эсхаталагiчны сэнс – стаць выратавальнiкам душ, лекарам
цел, як гэта рабiу Iiсус. Ачышчэнне ад скверны праз слова – эзатэ-
рычнае жаданне, у якiм перакрыжавалiся чалавечыя i боскiя сэнсы.
У святых пiсаннях сказана, што ахвяра Iiсуса – ëсць пажытак, не-
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абходны усiм для вечнага жыцця. Герой Максiма Танка таксама за-
крые свае вочы – стане ахвярай пасля таго, калi слова яго набудзе
прарочую моц. Калi звярнуцца да статыстычных падлiкау у паэтыч-
ных творах, то слова «Хрыстос» Максiм Танк ужыу два разы, слова
«Iiсус» – нi разу i «Бог» – 25 разоу (падлiк вëуся па 1–6 тамах па-
эзii Збору творау Максiма Танка у 13 тамах). Прычым у колькасным
эквiваленце пераважае ужыванне названых слоу у апошнiм, 6-ым то-
ме, у якi уключана паэзiя з 1983 па 1995 гады. Часцей за усë выкары-
станне лексемы «Бог» набывае эмацыянальную афарбоуку, таму што
уваходзiць у склад фразеалагiчных зваротау, кшалту – Бог з iм, сла-
ва Богу i г.д. Аднак у 1990-ыя гады паэт усë часцей звяртаецца да
вобраза Бога, але гэта асобная тэма для даследавання.

Цi былi у аутара эмацыянальныя кантроль i упрауленне такты-
кай i стратэгiямi пiсьма? У давераснëускi перыяд – безумоуна так, да
сëнняшняга дня многiя тэксты засталiся зашыфраванымi з-за канспi-
рацый паэта. I у ваенны перыяд таксама, таму што пасля абвiнава-
чвання бацькоу, залiчаных да кулакоу, Максiм Танк знаходзiуся пад
пiльнай увагай пэуных структур улады. У пасляваенны перыяд Мак-
сiм Танк замацоувау статус беларускага, а не толькi заходнебеларус-
кага паэта, таму яму нельга было «ачарнiць» сябе непатрэбшчынай
у iдэйна-тэматычным выбары. А пасля таго, як стау галоуным рэ-
дактарам часопiса «Полымя», пераутварыуся у публiчную асобу, ад-
казную за кожнае выказанае слова. Цi адбываецца поунае супадзенне
знешняга i унутранага «я» асобы Максiма Танка? Цi не канфлiктуюць
памiж сабой гэтыя дзве розныя iпастасi аутара у працэсе стварэння
мастацкага твора? Раскрыццë гэтых праблем, звязаных з псiхалогiяй
творчасцi, у многiм дапамагло б нам разабрацца з акрэслiваннем эма-
цыянальнага iнтэлекту паэта Максiма Танка, аднак гэта больш прад-
мет даследавання псiхалогii, чым лiтаратуразнауства. Па успамiнах
людзей, якiя ведалi асабiста паэта, ëн быу чалавекам камунiкабель-
ным, вясëлым, з выдатным пачуццëм гумару, у яго заусëды «пад ру-
кой» знаходзiлася цiкавая гiсторыя, часта з iранiчным развiццëм сюж-
эта. Ëн мог гадзiнамi трымаць увагу суразмоуцау цi аудыторыi, перад
якой выступау. Як гаварыу пра сябе Максiм Танк, прадказау мне лëс
неспадзяваны, / Лëс ваганта – песняра, бадзiнi / Па зямных i незям-

ных краiнах (На рынку) (6, 274), i лëс паэта–«валацугi», якi палову
жыцця у прамым сэнсе слова правëу у паездках па розных краiнах
свету, у вандроуцы (Несцiхана шумiце) (6, 102), ëн прыняу i як дар
нябëсау, i як iх пракляцце.
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Вы думаеце, гэта – шчасце,
Калi ад дотыку твайго
Ператвараецца усë у песню:
Зямля, трава, вада, агонь,
I хлеб, i соль, i боль, i радасць,
I кожны мiг, i кожны час...
Як позна зразумеу, дзiвак, я
Тваю трагедыю, Мiдас!

Вы думаеце, гэта – шчасце (3, 246)

Максiм Танк не займаецца гульнëй у маскi, мы не сустрэнем у яго
парада эмацыянальных суб’ектау – аутарскiх копiй, мы не заблытаем-
ся у вызначэннi сапрауднага «я» i таго, якi знаходзiцца на падмостках
тэатру, яго цэльнае аутарскае «я» мае храналогiю пасталення i ма-
стацкi вопыт, але ядро цi стрыжань гэтай ментальнай фiгуры – Аутар
– вызначае сумленнасць перад чытатом i самiм сабой. Амбiвалентнасць
вобраза песнi у вершы «***Вы думаеце, гэта – шчасце...» выклiка-
на узвядзеннем песнi у культ, у якой перакрыжавалiся розныя сiлы
уздзеяння на асобу – розуму, творчай фантазii, эмоцыi, настрою, пе-
ражывання i г. д. Як фокуснiк, аутар жанглiруе вобразамi i у гэтым
бачыць трагедыю. У эмацыянальным фокусе спайваецца росквiт па-
этычнага майстэрства i крызiс ад усведамлення незадавальнення зроб-
леным: А трэба ж яшчэ / У песнi мне дасягнуць: / Нябачнае бачыць, /

Нячутнае чуць (Як доуга вучыуся) (5, 70). Асоба аутара у апошнiх
зборнiках паустае у раздвоенай iдэнтычнасцi: шчаслiвага уладальнiка
паэтычнага дару i рэфлексуючага унутранага крытыка. Гэтыя пара-
лельныя стратэгii у станауленнi творчай iндывiдуальнасцi Максiма
Танка адлюстроувалi адзiн бок мастацка-культурнай iдэнтыфiкацыi
аутара як чалавека адказнага за сваë ролевае выкананне у беларускай
лiтаратуры i сваiм чалавечым лëсе на роднай зямлi. Яго мастацкi эма-
цыянальны стыль раскрываецца праз кодэкс эмоцый, сфармуляваных
у кананiчных для эпохi ХХ стагоддзя i нават апярэджваючых свой час
творах.
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S T R E S Z C Z E N I E

KONCEPT EMOCJONALNY:
TEORIA I PRAKTYKA ZASTOSOWANIA W POEZJI MAKSYMA TANKA

W artykule przedstawiono teoretyczne znaczenie terminu „koncepcja emocji”
oraz jej zastosowanie w poezji Maksyma Tanka. Szczególną uwagę zwrócono na
ścisły związek pomiędzy koncepcją emocji i emocjonalnym intelektem oraz na spe-
cyficzne dla poety sposoby opisywania jedności człowiek-świat. Emocjonalny styl
Maksyma Tanka rozwija się poprzez kodeks emocjonalny zawarty w jego utworach,
które stanowią kanoniczną wartość literatury XX wieku.

Słowa kluczowe: przestrzeń emocjonalna, wiersze, pole emocjonalne, twórczość
Maksyma Tanka.

S UMMARY

THE EMOTIONAL CONCEPT:
ITS THEORY AND PRACTICE IN MAKSYM TANK’S POETRY

In the article theoretical meaning of “emotional concept” in Maksym Tank’s
poetry is discussed. Emotional concept is connected with emotional intellect. Spe-
cial attention is focused on the author’s individual ways of showing man-world
unity. Maksym Tank’s emotional style develops through emotional code formed in
his canonical literary works.

Key words: emotional concept, emotional space, emotional field, Maksym Tank’s
creative work.


