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Перш чым пачаць гаворку пра духоунасць эмацыянальнай сфе-
ры аутара, адлюстраваную у творах у вобразах, варта вызначыц-
ца з паняццем духоунасць. З аднаго боку, духоунасць у трады-
цыйным лiтаратуразнаустве у шырокiм значэннi асацыiруецца з гу-
манiзмам, чалавекалюбствам, а таксама з вышэйшымi чалавечымi
каштоунасцямi. У больш вузкiм значэннi сустракаецца суаднесенасць
духоунасцi з рэлiгiйнасцю, прапаведваннем бiблейскiх iсцiн, з быццëм
асобы, якая iмкнецца да судакранання з Богам, да трансцэндэнтнага.
I адна, i другая трактоука духоунасцi – розныя ракурсы адной з’явы
– духа чалавека. А дух чалавека, дух чалавецтва, дух зямлi – гэта
катэгорыi агульнакультурныя, якiя звязаны не з жыццëм, а з быццëм,
з iдэнтыфiкацыйнымi працэсамi iснавання. Як сцвярджае фiлосаф Ан-
дрэ Конт-Спонвiль, мяжа памiж духоуным i псiхiчным досыць празры-

стая. Каханне, напрыклад, можа належаць i духоунаму, i псiхiчнаму

пачатку. Вера ëсць такi ж аб’ект псiхiчнага жыцця, як любы iншы.

Але, акрамя таго, вера ëсць духоуны вопыт. Увогуле, можна ска-

заць так: усë, што належыць да духоунага жыцця, звязана з псiхiкай,

але далëка не усе праявы псiхiкi сутнасць з’явы духоунасцi1. Прад-
мет нашага даследавання – тыя праявы псiхiчнага жыцця – канкрэт-
на эмацыянальнай сферы, якiя выступаюць увасабленнем духоунасцi,

1 Андре Конт -Спонвиль, Философский словарь, Москва 2012, с. 171.
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выяуленай праз паэтычнае слова. Эмоцыi таксама могуць несцi у сабе
адзнакi узвышанага жыцця, асветленага высокай iдэяй, душа-“псiхея”
i дух-“spiritus” знаходзяцца у несупынным узаемадзеяннi, i мы паспра-
буем гэты тэзiс абгрунтаваць.

Яшчэ у 1924 годзе у артыкуле “Развагi пра мастацтва” Б. М. Эй-
хенбаум размяжоувау два вiды эмоцый – душэуныя i духоуныя. Сут-
насць гэтага размежавання заключалася у тым, што аутар укладвае
у твор душэуныя эмоцыi, а пры прачытаннi мастацкага твора чы-
тач успрымае пераутвораныя духоуныя эмоцыi. Безумоуна, гэта тэза
патрабуе абгрунтавання. Абапiраючыся на працы Б. М. Эйхенбаума,
ужо у наш час даследчыца Энi Кэрал прыйшла да наступных высноу:

Душэуная эмоцыя «спачуванне» мае суадносную духоуную эмоцыю,
якую мы зазнаем у тэатры. Духоунае спачуванне адрознiваецца ад ду-
шэунага спачування тым, што мы, не перажываючы самой эмоцыi, разу-
меем яе. Мастацкая эмоцыя стварае вобраз душэунай эмоцыi, не выклi-
каючы яе. Спачуванне, выклiканае пры праглядзе п’есы, павiнна адрознi-
вацца ад спачування, якое чалавек адчувае пры няшчасцi блiзкага. Аутар
трагедыi нi у якiм разе не павiнен узрушыць у публiцы душэуную эмо-
цыю, i толькi тады мастацкi твор дасягае эфекту без прамога уздзеяння
на нашы асабiстыя эмоцыi2.

Грунтам для разваг даследчыцы становiцца трыяда “аутар –

твор – чытач”. У межах iнтэрпрэтацыйных тэхналогiй тлумачыц-
ца пераутварэнне душэунай эмоцыi у духоуную. Аднак Энi Кэрал
адмауляе сiнхранiзацыю – супадзенне аутарскай i чытацкай эмоцыi,
лiчыць гэта няправiльным аутарскiм ходам, нават бачыць у гэтым
яуны перакос. Варта не пагадзiцца з Энi Кэрал, якая iмкнецца дыс-
танцыяваць аутара i чытача i дае шансы чытачу не ранiць душу,
напауняючыся энергiяй, выяуленай у тэксце аутарскай эмоцыi. Немаг-
чыма быць унутры тэксту i знаходзiцца адначасова на адлегласцi ад
яго, спасцiгаць напiсанае усëй душэуна-эмацыянальна-мыслiцельнай
сутнасцю асобы i у той жа час не прапускаць праз сябе укладзеныя
у твор праекцыi, на гэтыя сутнасцi скiраваныя. Пры напiсаннi твора
адбываюцца змены у стане аутара, якi двойчы пражывае адно i тое
ж перажыванне – адчуваючы яго сам i фiксуючы яго у творы мастац-
кiмi сродкамi. Тут можна гаварыць i пра адлегласць памiж гэтымi

2 Any Carol, B. M., Èjxenbaum : la mémoire du siècle, sous la direction de Catherine
Depretto, (in:) Revue des etudes slaves, tome 57, fascicule 1, 1985. pp. 137–144.
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стадыямi, i пра абсалютнае супадзенне, але важна улiчыць працэс рэ-
камбiнацыi – калi адбываецца перанос акцэнтау са знешнiх стымулау
на з’явы, якiя адбываюцца унутры псiхiкi. Завершаны твор – гэта не
апошняя стадыя мастацкага тварэння, ëн становiцца штуршком для
перагляду творчых пазiцый, самарэфлексii аутара i многага iншага.
Адбываюцца змены i у стане чытача, якi успрымае твор як праз прыз-
му пададзенага зместу, так i пераасэнсаванага праз уласны досвед,
эрудыцыю i г.д. Энi Кэрал сцвярджае, што толькi у тых умовах, калi
мы вызвалiлiся ад сваiх душэуных эмоцый, мы можам аддавацца ма-

стацкай, духоунай эмоцыi самога твора3. Даволi спрэчная тэза, якая
мае алюзii да арыстоцелеускага “катарсiса”, але, не прапускаючы твор
праз уласны душэуны свет, цяжка су-перажываць, аддавацца твору
цалкам, i у вынiку перажыць душэуна-духоунае узрушэнне як вынiк
уздзеяння духоунага патэнцыялу эмоцыi твора. Умоуна, у iдэале мож-
на вылучыць дзве стадыi праходжання духоунай эмоцыi праз успры-
манне: першая – эмоцыя думкi твора “сустракаецца” з эмоцыяй чыта-
ча i адбываецца душэуны пераварот, якi прымушае чытача падклю-
чыць усю сваю душэуна-эмацыянальна-мыслiцельную сутнасць для
яе асэнсавання; другая стадыя – асэнсаваная эмоцыя, ачышчаная ад
душэуных перажыванняу, узрушэнняу, складаных рэакцый i iнш. чы-
тача, якая становiцца часткай духоунай iдэнтыфiкацыi асобы, штурш-

ком для дзеянняу, учынкау, духоунай падзеяй у iснаваннi.
Эматыунасць мастацкага твора звязана з перажываннем як псi-

хiчнай якасцю асобы. Безумоуна, дзесяць асноуных, цi базавых, эмо-
цый, названых К. Iзардам (гнеу, пагарда, агiда, гора-пакута, страх,
вiна, цiкавасць, радасць, сорам, здзiуленне), выступаюць складнiкамi
эмацыянальнасцi любой асобы, у тым лiку i пiсьменнiка. Адлюстра-
ванне розных эмацыянальных станау аутара i яго герояу у працэсе
перажывання мастацкiмi сродкамi – распаусюджаны прыëм, з дапа-
могай якога вырашаюцца розныя iдэйна-псiхалагiчныя задачы. Ад-
нак эмоцыi у розных сваiх спалучэннях як змешаныя эмоцыi раскры-
ваюцца у творы праз свае канатацыi i сэнсы, i пры дэкадыфiкацыi
вобразы мастацкага твора дзякуючы рознай эмацыянальнай падачы
выступаюць шматзначнымi. Псiхолаг Ф. Кругер лiчыу, што эмоцыя
уяуляе сабой мацярынскую першааснову iншых вiдау псiхiчных з’яу

i найбольш спрыяльную глебу для iх4. Менавiта перажыванне як псi-

3 Тамсама, с. 139.
4 Ф. Крюгер, Сущность эмоционального переживания, [у:] Психология эмоций:
тексты / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер, Москва 1993, с. 119.
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хiчная з’ява убiрае у сябе розныя эмоцыi цi iх змешаныя злучэннi.
I такое перажыванне, увасобленае у паэтычным творы, становiцца не
толькi з’явай псiхалагiчнага парадку, яно як эматыуны працэс высту-
пае у якасцi рухавiка мастацкай iдэi. Псiхолаг В. К. Вiлюнас называе
суб’ектыунае перажыванне «унiверсальнай анталагiчнай асновай псi-
хiчнага ладу»5, надаючы яму функцыi духоунай катэгорыi. Спецыфi-
кай мастацкай творчасцi з’яуляецца тое, што аутар часта раскрывае
перажыванне лiрычнага “я”/героя, сягаючы у глыбiнi яго духу/душы.
У раскрыццi падобных глыбiнных перажыванняу эмоцыi варта раз-
глядаць як усвядомленыя/неусвядомленыя феномены чалавечай псiхi-
кi. Менавiта на гэтым грунце узаемасувязi перажывання з эмоцыямi
здзяйсняюцца усе кагнiтыуныя працэсы, скiраваныя да суб’екта твор-
часцi.

Лiтаратуразнаучае тлумачэнне эмоцыi у паэтычным творы будзе
няпоуным без звароту да фiласофскiх тэорый. У ХIХ стагоддзi у наву-
ковы дыскурс фiлосафау увайшлi эстэтычныя ацэнкi, меркаваннi, пе-
ражываннi, эмоцыi. Эстэтычнае разглядалася у карэляцыi з псiха-
логiяй успрымання i пазнаваучымi працэсамi. У сваëй працы «Кры-
тыка здольнасцi разважання» (1790) Э. Кант упершыню разгледзеу
эстэтычныя эмоцыi, назваушы iх меркаваннямi густу, г. зн. эмацы-
янальнай ацэнкай, выклiканай эстэтычнымi прыхiльнасцямi аутара.
“Тое, што падабаецца пры ацэнцы”, ëсць працэсуальнай адзнакай
i характарыстыкай ацэначнай эмоцыi. I як зауважыу В. Я. Халiзеу,
пры гэтым ацэньваннi эстэтычныя эмоцыi з’яуляюцца, аднак, духоуна
зацiкауленымi (светасузiральна i асобасна) у сутнасцi прадмета6.

Лiтаратура заусëды была звернута да душы i духу чалавека, iх
удасканалення, пераутварэння, ачышчэння i г.д. I эмацыянальнасць
аутара, увасобленая у вобразах паэзii, адпавядае гэтым жа задачам:
эмоцыя павiнна быць у заусëднай сувязi з асноунай мэтай творча-
га акту, галоунымi тэмай i iдэяй твора, якiя павiнны мець агульна-
значнае эстэтычнае значэнне. Выхаваучая, аксiялагiчная, геданiстыч-
ная, камунiкатыуная, пазнаваучая, эстэтычная, сацыяльна-палiтычная
i iншыя функцыi лiтаратуры заусëды былi скiраваны на шматбаковае
фармiраванне Чалавека. У гэтым шматвектарным быццi асобы эмацы-
янальная сфера з’яуляецца злучальным мастом памiж духам i душой.
Вядомы аустрыйскi псiхолаг, псiхатэрапеут Альфрыд Лэнгле пiсау:

5 В. К. Вилюнас, Психологические механизмы мотивации человека, Москва 1990,
с. 220.
6 В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва 1999, с. 24.
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Унутраная згода жыць непасрэдна звязана з эмацыянальнасцю, па-пер-
шае, таму што эмоцыi дазваляюць iмгненна спрасцiць успрыманае, па-
кiнуушы у карцiне галоунае (дзiуная здольнасць эмоцый, якая у значнай
ступенi дапамагае нам выжываць), па-другое, яны сапрауды i iмгненна па-
казваюць на рэальную значнасць той цi iншай падзеi. Калi мы падобным
чынам апiсваем уклад эмацыянальнасцi у экзiстэнцыю, мы, тым самым,
вызначаем месца эмоцый у антрапалагiчнай карцiне, а таксама паказва-
ем на экзiстэнцыяльную задачу эмоцый – дзякуючы iм чалавек з проста
iснуючага ператвараецца у таго, якi жыве7.

Эмоцыя → эмацыянальнасць → пазнанне → экзiстэнцыя → антра-
палогiя – менавiта такiм чынам акрэслiвае Альфрыд Лэнгле уключа-
насць эмоцыi у iснаванне чалавека, надаючы ëй першасныя экзiстэн-
цыянальныя функцыi. Сваю трактоуку экзiстэнцыяльна-аналiтычнай
тэорыi эмацыянальнасцi вучоны падмацоувае вынiкамi нейрабiялагiч-
ных клiнiчных даследаванняу, якiя пацвердзiлi удзеянне эмацыяналь-
нага жыцця асобы на якасць iснавання. Калi гаварыць абагулена,
у працах Альфрыда Лэнгле Чалавек Эмацыянальны супрацьпастау-
ляецца Чалавеку “Экзистенцирующему” (у якога на першым месцы
стаiць пошук сябе), пры гэтым яны становяцца увасабленнем двух
розных адносiн да свету i сябе, i адпаведна – транслятарамi розных
моу iснавання. Абапiраючыся на несумненна доказную тэзу Альфрыда
Лэнгле, што эмацыянальнасць iстотны канстытутыуны элемент эк-
зiстэнцыi, яна злучае экзiстэнцыю з вiтальным i псiхiчным жыццëм

(vital and psychical life) i замацоувае экзiстэнцыю у жыццi або, наа-
дварот, жыццë у экзiстэнцыi8, варта акцэнтаваць увагу на вектары
экзiстэнцыяльнай скiраванасцi эмацыянальнасцi.

У лiтаратуры рэпрэзентуецца аб’ектыуны i глыбiнны погляд на
свет, фармiруецца iерархiя духоуных каштоунасцей, характэрных той
цi iншай нацыi. I у гэтых працэсах катэгорыя эматыунасцi з’яуляецца
важным кампанентам. Эмацыянальнасць звязана з душой аутара
i уменнем яе раскрываць для iншага праз мастацкi твор, яна мае сувязь
з прыроднай субстанцыянальнай асновай асобы.У чалавеку усë рухаец-
ца эмоцыямi, у тым лiку яго крэатыунае мысленне, яго аксiялагiчныя

паводзiны, усе яго вербальныя рэфлексii, у тым лiку i эмацыянальныя,

– заключае лiнгвiст В. I.Шахоускi. А эматыунасць у мастацкiм творы
зарыентавана таксама на духоуную субстанцыю асобы.

7 Альфрид Лэнгле, Экзистенциально-аналитическое понимание эмоционально-
сти: теория и практика, “Национальный психологический журнал” 2015, № 1(17),
с. 28.
8 Тамсама.
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Разгледзiм у сувязi з гэтаю тэзай верш Яна Чыквiна “За тым му-
рам”, напiсаны у 1995 годзе:

Ведаю, ведаю – свет быу перада мною!
Але й ведаю, што ëн iснуе са мною, ува мне i праз мяне
ды будзе – калi мяне не стане.
I ведаю – верай – што раней не было мяне такога,
што Жыццëм к жыццю паклiканы, пэуна, цалкам выпадкова
з ланцуга арганiкi, невядома як доугага.

I хтосьцi дау мне разуменне сябе i свету,
i патрэбу будавання сэнсу для вялога i малiкага,
i каб ведау, што Жыццë – хоць вечнае – для мяне
не вечнае. Яно сталася тут, на гэтай планеце, знiчам
у парыве таемным чагосьцi да нечага таямнiчага
i, споунiушы сваë прызначэнне, жыццяу не пытаючы,
перацячэ праз усë вядома жывое i род чалавечы
i станецца формай, вiдавочна, яшчэ больш дзiвосна-магiчнай –
Але ужо там, за тым мурам, адкуль нi Слова, нi Рух нас не паклiчуць!9

Аутар (у вершы прысутнiчае менавiта аутар, а не лiрычны герой,
якi выяуляецца у дзеяслоуных формах i асабовых займеннiках у форме
1-ай асобы) апелюе да мыслiцельных працэсау (ведаю), да пазнання
жыцця ва усiх яго праяуленнях дзеля самаiдэнтыфiкацыi i самапазнан-
ня. Рацыë у аснове фiласофскага разважання пра жыццë, асэнсавання
яго нiбы у трох часавых вымярэннях – мiнулага, цяперашняга i бу-
дучага часу. Прычым Ян Чыквiн фiласофствуе не пра уласнае iсна-
ванне у падзеях, а абстрагуецца ад матэрыяльнага свету, узнiмаецца
над iм, “упiсваючы” сваë жыццë у Быццë iснага (у Я. ЧыквiнаЖыццëм
к жыццю паклiканы). Самаусведамленне нiбы праходзiць па некаль-
кiх прыступках: з “выпадковасцi” з’яулення на свет (пры гэтым эма-
цыянальны фактар уваходзiць у самаацэнку), з нечаканасцi адкрыцця
у сабе таленту разумець сябе i свет аутар прыходзiць да вызначэння
уласнай ролi у жыццi – будаваць сэнсы для вялога i малiкага. За быц-
цам гульнëй у словы “вялы i малiкi” – бачыцца шматзначны паэтыч-
ны ход: зафiксаваць узаемапераходы з’яу за кошт словаутваральных
працэсау. Сапрауды, у нашым жыццi вялiкае у пэуных сiтуацыях
пераутвараецца у малое, а малое пры пэуных умовах набывае знач-
насць вялiкага. Пераутвораныя словы – вялы i малiкi – з’яуляюцца
эматыуным цэнтрам твора, праз прызму гэтых пераутварэнняу аутар

9 Я. Чыкв iн, Адно жыццë. Выбранае, Беласток 2009, с. 197.
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глядзiць на свет, на уласнае жыццë. Экзiстэнцыяльны парадокс i тра-
гедыя чалавека у тым, што ëн павiнен ствараць сваiм жыццëм сэнсы,
аддавацца усëй iстотай паклiканню, валодаючы iнфармацыяй аб ка-
нечнасцi уласнага iснавання (Жыццë – хоць вечнае – для мяне не веч-

нае). Кожны чалавек – гэта асобнае прызначэнне, роля, якiя ëн павiнен
выканаць да канца. У аутара пазiтыуны розум, ëн не перажывае эк-
зiстэнцыяльнага крызiсу з-за эмацыянальнага напружання памiж ве-
даннем i верай, таму яго жыццë i там, за тым мурам абавязкова на-
будзе форму яшчэ больш дзiвосна-магiчную. У вершы не сустрэнем
слоу дух, духоунасць, аднак менавiта дух як вышэйшая здольнасць
чалавека, якая дазваляе яму стаць суб’ектам асобаснага самавызна-
чэння, асэнсаванага ператварэння рэчаiснасцi, кiруе мастацкiмi сэнса-
мi твора. Эматыунасць тэксту прадвызначаюць пауторы (ведаю, мяне,
жыццë, свет, вечнае), якiя паустаюць дамiнантамi у эмацыянальным
аутарскiм выказваннi. А таксама сiнтаксiчныя канструкцыi, у якiх су-
стракаюцца iнверсiя, пераносы радкоу, чаргаванне кароткiх i доугiх
сказау, наяунасць працяжнiкау на месцы адсутных членау сказа, роз-
ныя па памеры строфы i iнш., якiя канстатуюць хваляванне аутара, пе-
рарывiстасць дыхання пры выказваннi, эмацыянальную узбуджанасць.
Эмоцыi, такiм чынам, суправаджаюць фiласофскiя развагi Яна Чыквi-
на, узмацняючы iх уздзеянне на чытача, акцэнтуючы увагу на самым
важным, iстотным для аутара, а таму паустаюць рэгулятарамi сама-
iдэнтыфiкацыйных працэсау.

Сëння не паустае пытання, цi могуць разнастайныя эмацыяналь-
ныя перажываннi стаць тым багажом, з якiм аутар рушыць у свет ма-
стацкай творчасцi. Псiхолагау, фiлосафау, лiтаратуразнауцау турбуе
у большай ступенi пытанне змястоунасцi гэтых эмоцый, напоуненасцi
пераутваральнай энергетыкай. Арыентуючыся на палажэнне, выказа-
нае яшчэ М. Бахцiным, што творчасць – гэта першапачаткова каг-

нiтыуна-дыялагiчная актыунасць суб’екта10, аутару варта помнiць
пра адказнасць за тых, на каго скiраваны энергетычны паток эмо-
цый, пра наступствы, якiя чакаюць чытача пасля судакранання з гэтай
сiлай.

У даследаваннi “Фiласофская антрапалогiя” П. Шульц iмкнецца
данесцi думку, што эматыунасць звязана з духоунасцю непасрэдна:
звычайна псiхалогiя i антрапалогiя праводзяць адрозненне памiж ця-

леснасцю, пачуццëвасцю i духоунасцю чалавека (...) Псiхiчная плынь

10 М. М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, Москва 1979, с. 132.
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эматыунасцi цячэ быццам бы памiж цялеснасцю i духоунасцю, не

аддзяляючыся ад iх, хутчэй, яна нейкiм чынам наблiжаецца да iх

i аб’ядноувае iх. З гэтага вiдаць, што мы не маем намеру атая-

самлiваць эматыунасць са здольнасцю адчуваць11. Нам iмпануе дум-
ка П. Шульца аб тым, што выразнасць дзеянняу чалавека зыходзiць
з яго эматыунасцi, напоуненасцi эмоцыямi. На узроунi адкрыцця на-
мi успрымаецца яго тэза пра сувязь эмоцыi з трансцэдэнтнасцю асо-
бы: Гэты эматыуны рэзананс у чалавеку, яго якасцi i сiла, што

з’яуляюцца цалкам iндывiдуальнымi, па-свойму вызначаюць якасць

i сiлу трансцэндэнтнасцi асобы i у кожным выпадку ствараюць яе

аснову у чалавеку12. I яго развагi пра прарыу асобы да новага антала-
гiчнага узроуню i выхад за межы чалавечага iснавання, пра шлях да
вышэйшай рэальнасцi i Абсалюту звязаны з пачуццëва-эмацыянальнай
сферай чалавека, прычынна-вынiковай узаемаабумоуленасцю эмоцый
i пачуццяу, звернутых да духоунасцi, што адлюстравана у вершы Яна
Чыквiна “За тым мурам”.

У сучасных псiхалагiчных даследаваннях актуалiзуецца тэзiс: дум-
ка не перадаецца, а толькi узбуджаецца праз слова, – што напрамую
звязана з эмацыянальным светам асобы, са здольнасцю правiльна эма-
цыянальна адрэагаваць на атрыманую iнфармацыю, а затым яе асэн-
саваць. Дзеяслоу “узбуджаецца” убiрае у сябе увесь спектр эмацыя-
нальных рэакцый. Псiхолагi iмкнуцца патлумачыць непарыуную су-
вязь мыслення i эмацыянальнага стану асобы праз змест i формы вы-
казанага слова. У нашым выпадку напiсанае слова мае яшчэ больш
магчымасцей уздзеяння на эмоцыi чытача, таму што валодае камбiна-
торнай амбiвалентнасцю – здольнасцю у розных камбiнацыях i кан-
тэкстах выступаць у сваëй дваiстасцi прамога i пераноснага значэння,
а то i палярнасцi розных сэнсау. Гэтыя магчымасцi слова дазваляюць
iнтэнсiфiкаваць адныя эмоцыi чытача i “прытупiць” iншыя. I толькi
такая думка знаходзiць свайго адрасата, якая, прапушчаная

праз яго эмацыянальныя рэгулятары, трапляе на узровень

асэнсавання, а затым i уздзеяння на свет асобы. Прааналiзуем,
як “узбуджаецца” думка у вершы Галiны Тварановiч “***Якою мушу
быць”, напiсаным у 1990 годзе.

11 П. Шульц, Философская антропология. Введение для изучающих психологию,
Новосибирск 1996, с. 62.
12 Тамсама, с. 64.
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Якою мушу быць,
каб не здарожыцца раней часу
i не спазнiцца на сустрэчу з сабою?

Што мушу рабiць,
каб спраудзiць наканаванае ад веку,
ды не заблытаць свой лëс,
а Спатканнем шлях зямны завершыць?

Мауклiвы прастор. Цiшыня.
Зялëныя парасткi Надзеi13.

У вершы Галiны Тварановiч, як i у вершы Яна Чыквiна, уздыма-
ецца важная праблема самаiдэнтыфiкацыi асобы. Але калi Ян Чыквiн
разглядае экзiстэнцыю асобы у маштабе агульначалавечага, быцiйнага
асэнсаванага, яго дух акцэнтуе аб’ектыуную значнасць свайго зместу,
то у вершы Галiны Тварановiч аутар нiбы узiраецца у самую сябе,
iмкнецца разгледзець сябе iсную, сапраудную, тую, якой яна павiн-
на прайсцi свой шлях. Не спазнiцца на сустрэчу з сабою – экстра-
палiруецца хутчэй не на дух, а на душу з яе стыхiяй эмацыянальных
перажыванняу. Сузiранне (якою мушу быць) i вызначэнне сэнсау, якi-
мi могуць прадвызначацца дзеяннi (што мушу рабiць) – на гэтых ас-
новах будуецца экзiстэнцыяльная сутнасць верша Галiны Тварановiч.
У параунаннi з творам Яна Чыквiна, у якiм дух аутара моцны, цвëрды,
а мыслiцельныя працэсы узаемазвязаны з разумовым сузiраннем улас-
нага акрэслiвання як асобы, у творы Галiны Тварановiч уключаюцца
у развагi чыста па-жаночы эмацыянальныя непакой, хваляванне, пера-
жыванне (каб не здарожыцца, каб спраудзiць наканаванае ад веку, каб
не заблытаць свой лëс). Злучнiк каб у па-мастацку агучаных рытарыч-
ных пытаннях да самой сябе указвае на наяунасць пэуных умоу самаз-
дзяйснення. Сустрэча з сабою i праходжанне зямнога шляху у адзiнай
правiльна абранай духоунай iпастасi – гэта i ëсць галоуная умова экзi-
стэнцыi гераiнi. Асоба не можа быць Духоунай без Бога – пра гэта уся
творчасць Галiны Тварановiч. Гэта духоунасць трансцэндэнтнасцi,
малiтвы, веры, надзеi, любовi, без якiх iснаванне у зямным канечным
свеце не мела б сэнсу. Апошнiя два радкi верша знакавыя у акрэслi-
ваннi праекцый асобы у будучыню. Гераiня iмкнулася пабудаваць ды-
ялог з Усявышнiм, аднак у вынiку здабывае Сусвет з яго бясконцасцю
i маучаннем. Але... апошнi радок цалкам эматыуны, у iм зялëным коле-
рам абудзiлася Надзея на атрыманне адказау на свае пытаннi. Зялëны

13 Г. Тваранов iч, Бурштынавы яблыкя, Беласток 2010, с. 78.
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парастак слова памiж чорна-белымi балючымi рэфлексiйнымi словамi
ажыуляльным акордам надзеi эмацыянальна загучау у фiнале твора.
Духоуныя сiлы у асобе мацуюць душэуныя i дапамагаюць жыць – да
гэтых высноу прыводзiць нас творчасць Галiны Тварановiч.
Эмацыянальны свет асобы – гэта i ëсць першакрынiца творчага

пачатку. Эмацыянальная уключанасць асобы пiсьменнiка у свет вы-
ступае умовай назапашвання i канцэнтрацыi чалавечых перажыван-
няу, пра якiя яму хочацца гаварыць. Праявы пачуццяу, iх пазнаваль-
ная скiраванасць (П. Шульц), а таксама факт iх пранiкнення у свядо-
масць фармiруюць у кожным пiсьменнiку яго iндывiдуальную здоль-
насць адчуваць i перадаваць гэтыя адчуваннi праз мастацкiя вобразы.
Здольнасць адчуваць, iнтуiтыуна спасцiгаць каштоунасцi жыцця – пе-
радумова эмацыянальнасцi асобы, а вось уменне перадаць усю гаму
адчуванняу у iх паунаце i канцэнтраванай ëмiстасцi як каштоунасць
жыцця – гэта ужо перадумова таленту. I гэтымi працэсамi рухаюць
эмоцыi.

Высновы: у мастацкай творчасцi эмоцыi характарызуюцца як
духоуныя пры умове iх увасаблення у творы з высокай духоунай
тэматыкай i праблематыкай. Духоуная эмоцыя звязана з чысцiнëй
намерау, з дабратворнымi памкненнямi, са шчырымi i светлымi пачуц-
цямi аутара. У першую чаргу эмоцыi i пачуццi як духоуныя феноме-
ны выяуляюцца у паэзii, у якой прэвалюе бiблейская тэматыка, пры-
сутнiчае размова аутара з Богам, абазначана трансцэдэнтная скiра-
ванасць памкненняу у вечнасць. Эмацыянальнае прадчуванне сустрэ-
чы з Богам часта становiцца зместам духоунай споведзi. Эмоцыi ду-
шы, звязаныя з верай у Бога, называюцца духоунымi. У свецкай лiта-
ратуры духоунасць эмоцый абумоулена духоуным пазнаннем законау
жыцця. У творчасцi любога аутара ëсць вершы, у якiх ëн акрэслiвае
свае прыярытэты у выбары стратэгiй iснавання, адлюстроувае iерар-
хii у сваëй сiстэме духоуных каштоунасцей. У такой паэзii духоуныя
эмоцыi i пачуццi паяднаны з думкай, пазнаннем, самаасэнсаваннем,
насычаны энергетыкай iншага парадку – “духоунасцю духу”, да якой
аутар прыйшоу / да якой iмкнецца яго душа / якую ëн успрымае
у якасцi iдэальнай рэальнасцi iснавання i г.д. Духоунае пазнанне
адлюстравана у творы праз перажыванне, рэфлексiю, медытацыю,
у аснове раскрыцця iдэi твора паустае успрыманне сэрцам, адчу-
ванне душой. Феномен духоунай эмоцыi неабходна вывучаць праз фiла-
софскi, сацыяльна-маральны, рэлiгiйны, культурна-гiстарычны аспек-
ты дзеля атрымання аб’ектыунай ацэнкi твора. Сэнсавае напауненне
галоунага кода духоунай эмоцыi павiнна быць суаднесена з духоуным
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сэнсам усëй культуры, толькi пры такой умове мы можам сцвяр-
джаць наяунасць у аутарскiм самавыяуленнi духоуных арыенцiрау.
Духоуны сэнс аутарскага выказвання/яу арганiзоувае тэкст, эмацыя-
нальнасць пры гэтым прырошчваецца да духоуных сэнсау твора
у якасцi пазнаваучай устаноукi iх спасцiжэння, вербалiзацыi, вытлума-
чэння i iнш. Эмоцыя актывiзуе аутарскiя iнтэнцыi у стварэннi-паута-
рэннi праз вобразы паэзii духоуных сэнсау вечнасцi. Духоуны сэнс тво-
ра, падсвечаны рознымi эмоцыямi, прачытваецца з дапамогай розных
культурных, нацыянальных, гiстарычных i iншых кодау. Але менавiта
гэтыя розныя эмоцыi уздзейнiчаюць на iнтэрпрэтацыю увасобленага
у iдэi твора вечнага праз зменлiвае, рухомае. Цi iнакш, эмоцыя ак-
тывiзуе застылыя сэнсы вечных вобразау паэзii. Сутнасны, глыбiнны
духоуны сэнс чалавечага iснавання наноу рэканструiруецца у розных
творах, i у гэтых творчых працэсах варта улiчваць шматслойнасць
падтэксту, шматпланавасць зместу i шматзначнасць эматыунага зна-
чэння / эматыунай канатацыi вобразнага слова, якiя у сукупнасцi пра-
цуюць на феномен духоунасцi мастацкага тэксту.
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S UMMARY

SPIRITUAL ESSENCE OF EMOTIONS IN POETRY

The article deals with the relationship between emotions and inspiration with
artistic fantasy, and also determines its impact on the process of the birth of poetic
work. The spiritual essence of emotions is an important constant in the author’s
artistic world. The relationship between emotions and sensual – spiritual spheres
of a person’s life is defined. The connection between emotions and cognition, moti-
vation of activity, transcendence is proved. The specificity of revealing emotions in
the poetic works of Jan Czykwin and Halina Twaranowicz, ways of disclosing the
spiritual essence of emotions in their poems are analyzed. The researcher comes
to the conclusion that an author’s emotional sphere in the emergence of a creative
idea and its realization in an artistic text play an important role.

Key words: emotion, emotive, emotivity, poetic text, cognition, spirituality.

S T R E S Z C Z E N I E

DUCHOWA ISTOTA EMOCJI W UTWORZE POETYCKIM

W artykule omówiono związki między emocjami a natchnieniem i artystyczną
fantazją. Wskazano także na ich wpływ na proces powstawania utworu. Duchowa
istota emocji jest ważną stałą w artystycznym świecie autora. Omówiono także re-
lacje między emocjami a uczuciową i duchową sferą życia ludzkiego, oraz związek
emocji z poznaniem, motywacją i transcendencją. Przeprowadzono analizę specyfi-
ki ukazywania emocji w utworach J. Czykwina i H. Twaranowicz. Autor artykułu
formułuje wniosek, że sfera emocjonalna w pojawieniu się twórczej myśli i jej wy-
rażenie w tekście pełnią ważną rolę.

Słowa kluczowe: emocje, emocjonalny, emocjonalność, tekst poetycki, poznanie,
duchowość.


