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Эматыунасць як катэгорыя тэксту – фундаментальная катэго-

рыя лiтаратуразнаучай эматыялогii.У эматыуным тэксце вылучаюцца

тры узроунi бытавання эмоцыi: эмацыянальнае узрушэнне, якое стано-

вiцца штуршком для напiсання твора, адлюстраванне эмацыянальна-

га узрушэння аутара у тэксце з дапамогай розных мастацкiх сродкау

i эмацыянальнае уздзеянне твора на чытача. Базавыя паняццi эматыя-

логii – эмоцыя, эматыу, эмацыянальнасць, эматыунасць, эматыуная

асоба, эматыуныя сродкi становяцца iнструментарыем для аналiзу паэ-

тычных творау.

Эматыунасць актуалiзуецца у мастацкiм тэксце праз сукупнасць

тэкставых кампанентау – паказчыкау эматыунасцi, г. зн. упле-

ценых у тэкставую тканiну эмацыянальна зараджаных слоу, фраз,

сказау, якiя прама цi апасродкавана указваюць на характар аутарскiх

эматыуных iнтэнцый, эксплiцытна выражаных цi акрэсленых у тэкс-

це, i мадэлююць верагоднае эмацыянальнае рэагаванне чытача на

тэкставую рэчаiснасць, апрадмечваюць фрагменты ведау пра свет,

якiя з’яуляюцца цi становяцца эмацыягеннымi1. Такiя кампаненты вы-

лучаюцца звычайна у мастацкiм творы сваëй асаблiвай знакавасцю,

1 С. В. Гладьо, Эмотивность художественного текста: семантико-когнитив-
ный аспект (на материале современной англоязычной прозы): автореф. дис. ...
канд. филол. наук: 10.02.04, Киев 2000, с. 6.
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скiраванай на фiксацыю рознага эмацыянальнага стану аутара/лiрыч-

нага героя.

Да эматыуных сродкау адносяцца, напрыклад, паэтычны сiнтак-

сiс, сiнтаксiчная будова сказау, розныя тыпы iнверсii, марфалагiчныя,

кшталту суфiксау суб’ектыуных адносiн, i фанетычныя элементы –

алiтэрацыя i асананс, камунiкатыуныя тыпы выказвання i г. д. Пi-

сьменнiк для перадачы эмацыянальных станау/настрояу карыстаецца

таксама рознымi вiдамi пауторау, узмацняльнымi зваротамi, экспрэсiу-

нымi звароткамi, разгорнутымi метафарамi, задзейнiчае парцэляцыi,

элiпсiсы i змены у парадку слоу для дасягнення эматыунага эфекту.

I гэты пералiк далëка няпоуны.

Эмоцыя можа прысутнiчаць на некалькiх узроунях адначасова,

уздзейнiчаць на канвергенцыю (зблiжэнне) розных стылëвых сродкау,

фiгур, тропау на эмацыянальнай прасторы твора. Пры гэтым адзiн

i той жа мастацкi троп, да прыкладу, можа разглядацца праз прыз-

му эматыунай ролi на розных узроунях арганiзацыi паэтычнага твора

з рознымi эматыунымi устаноукамi i адпаведна сэнсамi. А значыць, ма-

стацкае слова (троп) валодае валентнасцю – здольнасцю нарошчваць

семантыку за кошт эмацыянальных канатацый i эматыуных значэн-

няу, якiя не толькi надаюць яму мнагазначнасць, але i пашыраюць

магчымасцi ужывання слова у розных кантэкстах, у якiх выяуляюцца

новыя прамыя (аутарскiя неалагiзмы) i пераносныя значэннi. Такi во-

браз паэтычнай эмоцыi выступае пад назвай эматыва.

Аналiз канкрэтнага паэтычнага твора, вобразна-выяуленчых срод-

кау у паэтычным тэксце дапамагае апiсаць эмацыянальнасць аутара

праз спектр эматыуных сродкау/эматывау, якiя як тыпалагiзуюць яго

творчасць, так i вылучаюць сярод многiх iншых. З дапамогай ды-

хатамii тыповае/адрознае (новае) мы вызначаем узаемазалежнасць

элементау у межах эматыуных мадэлей аутарскага самавыражэння.

I менавiта практыка лiтаратуразнаучага даследавання тэксту праз

правядзенне усебаковага аналiзу тэксту актуалiзуе з’яуленне канцэп-

цый, якiя дапамагаюць унiфiкаваць/дыферэнцыяваць нашы уяуленнi

наконт ролi эмоцыi у мастацкiм тэксце.

На прыкладзе аналiзу верша як бы iмiтуецца працэс паступовага

уз’яднання розных кампанентау эмацыянальнасцi/эматыунасцi у ма-

дэлi твора i адпаведна паступовага яго стварэння, пачынаючы ад

творчай задумы i завяршаючы тэкстам як рознаузроуневым утварэн-

нем. Як трапна зауважыу Е. Фарына, калi у мове узроунi iерархiчныя

надбудоуваюцца адзiн над другiм, то у лiтаратуры яны сiмультан-

ныя, i кожны з iх па-свойму семантызуе i упарадкоувае прадмет вы-
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казвання, г. зн. свет твора. З гэтага пункту гледжання, уласна ка-

жучы, без рознiцы, у якой паслядоунасцi разбiраць узроунi лiтаратур-

нага утварэння, ад мадальных жанравых рамак да дыстынктыуных

фанемiчных прыкмет або у адваротным парадку2.

Вывучэнне эмоцыi, эматыва, эмацыянальнасцi i эматыунасцi

у якасцi пастаянных чыннiкау паэтычнага твора актуальна па пры-

чыне iх катэгарызацыi як неад’емных кампанентау лiтаратурнага

аналiзу паэтычнага твора, якi праводзiцца пры вывучэннi мастац-

кiх творау у школе i ВНУ. Калi звярнуцца да агульнапрынятай на

сëнняшнi дзень схемы аналiзу паэтычнага твора у школе, то зварот

да спосабау раскрыцця эмацыянальнасцi аутара i эматыуных сродкау

тэксту застаецца часта за яе межамi. Аднак на шматлiкiх фiлалагiч-

ных сайтах i форумах iнтэрнэта у метадычных распрацоуцах аналiзу

спецыфiка эмацыянальнасцi аутара i эматыунасцi твора уводзiцца як

абавязковая характарыстыка, напрыклад:

Схема аналiзу лiрычнага твора

1. Кароткiя звесткi пра аутара (перш за усë тыя, што дапамагаюць

лепш зразумець спецыфiку дадзенага твора).

2. Гiсторыя напiсання твора (пры неабходнасцi).

3. Жанр твора (грамадзянская, iнтымная, рэлiгiйная, пейзажная, фi-

ласофская лiрыка i г. д.).

4. Вядучы матыу верша, яго сувязь з iншымi вершамi у зборнiку i ва

усëй творчасцi пiсьменнiка.

5. Кампазiцыя твора.

6. Ключавыя вобразы твора.

7. Якiя моуныя сродкi спрыяюць эмацыянальнаму раскрыццю твора

(лексiка, тропы, фiгуры, фонiка), якiм чынам?

8. Вершаскладанне (вiды рыфмау, спосаб рыфмоукi, вершаваны па-

мер, выгляд страфы), яго роля у раскрыццi вядучага матыву

твора.

9. Вынiк (пачуццi i разважаннi, выклiканыя творам)3.

Безумоуна, у праграме выкладання беларускай лiтаратуры у ВНУ

аналiз паэтычнага твора, у параунаннi з вышэйпрадстауленым, бу-

дзе пауставаць у значна пашыраным i паглыбленым варыянце, з увя-

дзеннем многiх iншых аспектау. Напрыклад, iдэйна-вобразны узровень

2 Ежы Фарино, Введение в литературоведение, Санкт-Петербург 2004, с. 434.
3 План аналiзу паэтычнага твора [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://
shostak.ucoz.ua/publ/2-1-0-26. [10.12.2018]
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(iдэi, матывы, вобразы), стылiстычны узровень (тропы i сiнтаксiч-

ныя фiгуры), фанiчны узровень (метрыка, рытмiка, строфiка, рыф-

ма) разглядаюцца праз агульныя характарыстыкi мастацкага свету

твора – час, прастору, пункт погляду аутара, праз кантэкстуаль-

ны аналiз (з гiсторыка-бiяграфiчным, культуразнаучым каментары-

ямi, тыпалагiчнымi параунаннямi з iншымi тэкстамi аутара/iншых

аутарау), з выяуленнем суб’ектна-аб’ектных адносiн у творы, дыяды

“аутар–чытач” i многага iншага у прадстауленым i iншым парадку.

Паняцце эматыунасць у лiтаратуразнаучай iнтэрпрэтацыi твора пры-

сутнiчае у ацэнцы усiх яго узроуняу, у той цi iншай ступенi прадвы-

значае сутнасць яго прачытання. Усë часцей паняццi эмоцыя, эмацыя-

нальнасць фiгуруюць i у метадычных дапаможнiках пры распрацоуцы

аналiзу паэтычных творау.

Увогуле свет мастака – складаны духоуны свет чалавечых сут-

насцяу, дзе сплауляюцца найтанчэйшыя i разнастайнейшыя iнтэлек-

туальныя, псiхалагiчныя, пачуццëвыя спосабы асваення жыцця, ад-

люстроуваецца пярэстая карцiна духоуных i эстэтычных памкненняу

часу, узаемадзейнiчаюць уражаннi пра мiнулае i сучаснае i г. д.4 Кож-

ны пiсьменнiк знаходзiць свае спосабы i сродкi у адлюстраваннi уну-

транага стану, светапогляду, уласных прынцыпау i многага iншага,

i робiць гэта дадзенымi яму талентам мастацкiмi спосабамi.

Прааналiзуем вершы вядомых беларускiх пiсьменнiкау Яугенii

Янiшчыц iМаксiма Танка, акцэнтуючы увагу на розных аспектах эма-

тыунасцi у паэтычных творах.

* * *

З якой вясны, з якое б та прычыны
Сярод каляных студзеньскiх снягоу
Чужога i далëкага мужчыну
Шкадую, як нязбытнага свайго.

Хiба што гэтак просяць суцяшэння
У адзiнотнай камеры цiшы;
А цi ваююць так з апусташэннем
Задушанай турботамi душы?

А ëн маучыць, далëкi той мужчына,
Яму на скронi снегу намяло.
Яго кахала дзiуная жанчына,
Яму дарыла дзiунае святло...

4 И. Г. Сапего, Предмет и форма, Москва 1984, с. 9.
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Дрыготкiя, у вачах адбiткi неба,
Як два азерцы поуныя стаяць.
I разумею: суцяшаць не трэба.
I адчуваю: позна шкадаваць5.

Пачуццë жалю у першай страфе верша Яугенii Янiшчыц «***З
якой вясны, з якое б та прычыны» становiцца дамiнантнай эмоцыяй,

якая экстрапалiруецца на эматыу «шкадую» i iм жа абумоулена, пры-

чым яно (пачуццë) усвядомленае, аутар/лiрычная гераiня задае сабе

пытанне: «...з якое б та прычыны?», iмкнецца разабрацца у супярэч-

насцях унутранага жыцця душы. Пачуццi заусëды звязаны са свядо-

масцю, яны апасродкаваны пазнаннем свету i сябе у iм. Нягледзячы на

пастауленае пытанне, гераiня ведае гэтыя прычыны, яны актуалiзуюц-

ца у азначэннях «чужы», «далëкi» i эпiтэце «нязбытны» (мужчына).

Прычым эпiтэт «нязбытны» праецыруе у нашым уяуленнi шэраг эма-

цыянальных азначэнняу: iлюзорны, немагчымы, недасягальны i г. д.,

набываючы шматзначнасць з адмоунай канатацыяй, пераутвараючы-

ся у эматыу. Афектыуная супярэчнасць «чужы», «далëкi» – «нязбыт-

ны» «свой» утварае антытэзу, з дапамогай якой i у наступных стро-

фах актуалiзуюцца эмацыянальна-пачуццëвыя супярэчнасцi. Л. С. Вы-

гоцкi лiчыць, што пакутлiвыя i непрыемныя афекты падвяргаюц-

ца некатораму разраду, знiшчэнню, ператварэнню у супрацьлеглыя

i што эстэтычная рэакцыя па сутнасцi зводзiцца да такога катар-

сiсу, г. зн. да складанага ператварэння пачуццяу... мастацтва та-

кiм чынам становiцца мацнейшым сродкам для найбольш мэтазгод-

ных i важных разрадау нервовай энергii6. Аднак асаблiвасць лiрыкi

Я. Янiшчыц у тым, што у ëй не адбываецца катарсiсу асобаснага, эмо-

цыi гераiнi праз твор не знiшчаюцца, не прыводзяць да самарэгуляцыi

псiхiчных працэсау, паэтэса зноу i зноу у розных варыянтах пастаноукi

праблемы вяртаецца у вершах да болевых месцау перажывання аб Са-

бе i Iм. Пачуццi гераiнi «апрадмечаны» фiгурай мужчыны, якi быу

каханым, а цяпер стау далëкiм. Рэтраспекцыя у былыя перажыван-

нi дапамагае ëй наноу прыйсцi да тых жа высноу, якiя былi раней

эмацыянальна насычаны, а цяпер пасля больш глыбокага спасцiжэння

самой сябе сталi больш асэнсаванымi. Пры гэтым паэтэсе даводзiц-

ца яшчэ раз перажыць мiнулае, а значыць, у творы адлюстроуваецца

5 Яугенiя Янiшчыц: творы, жыццяпiс, каментарыi / уклад. С. Калядка, Т. Аусян-
нiкавай, Мiнск 2016, т. 1, с. 219.
6 Л. С. Выготский, Психология искусства, Москва 1968, с. 271.
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здвоенае увасабленне эмоцый i пачуццяу: як факт рэальнага былога

i як эстэтызаваны факт паэзii, як першасная эмацыянальная рэакцыя

на расстанне у мiнулым i другасная рэакцыя на яго фiксацыю у паэ-

тычным творы. Памiж гэтымi катэгорыямi (эмоцыя i пачуццë) – ад-

легласць, якая дапамагае душэуную эмацыянальнасць зрабiць больш

высакароднай, акультурыць, эстэтызаваць, пераутварыць у з’яву ма-

стацкай творчасцi.

Другая страфа верша суцэльна эматыуная, рытарычна завостра-

ная i iнтэрсуб’ектыуная: у рытарычных пытаннях як сiгналах аб кры-

зiсе у адносiнах няма самога пытання, але ëсць пастаноука праблемы,

скiраваная у камунiкатыуную прастору, да людзей («гэтак просяць?»,

«ваююць?»). Там, у дачыненнях людзей яна шукае iдэальнае, узор-

нае, лепшае, што павiнна вызначаць паразуменне, i ад людзей чакае

прысуду. Гэта тая метамова, праз якую яна iмкнецца зразумець, чаму

лëс яе надзялiу «адзiнотнай камерай цiшы», «апусташэннем душы».

«Адзiнкавасць» адзiноты гераiнi (у-сабе, для-сябе) экстрапалюецца на

«усеагульную» мараль (Iншы-ува мне), каб асэнсаваць i атрымаць «су-

цяшэнне» для збалелай душы.

У трэцяй страфе перажыванне гераiнi нiбы узнiмаецца над кан-

крэтыкай «задушанай турботамi душы», паэтэса пераходзiць ад «я»

(першай асобы займеннiка, выражанага у першай страфе праз дзеяслоу

«шкадую») да «яна» («Яго кахала дзiуная жанчына, / Яму дары-

ла дзiунае святло...»), у якiм знаходзiць адлюстраванне абагульненне

уласнай ролi у Яго лëсе з пазiцыi так званай аб’ектывацыi эмацыяналь-

на-пачуццëвага – «дзiуная жанчына» як увасабленне лепшых якасцей

асобы з пазiцыi Iншага, «дзiунае святло» як метафара гарачага пачуц-

ця кахання. Паралелiзм у паэтычным сiнтаксiсе завастрае увагу на ан-

таганiзме двух станау душы – разумовага (таму i з’яуляецца нарэшце

спакойная iнтанацыя у канстатацыi факта адчужэння памiж Iм i Ëю:

«А ëн маучыць, далëкi той мужчына, / Яму на скронi снегу намяло...»,

а затым «I разумею: суцяшаць не трэба»), i пачуццëвага, эмацыяналь-

нага (праз выключэнне «я» i зварот да ацэнкi Iншага, праз акцэнт на

адчуваннi: «I адчуваю: позна шкадаваць»).

В.Макарэвiч адзначау: Каханне у творах Янiшчыц вельмi i вельмi

няпростае. Яно гарачае i неутаймаванае, але больш пакутнае i ба-

лючае, чым радаснае i шчаслiвае. I усë ж, якое б яно нi было, гэта

пачуццë заусëды шчырае i чалавечнае. Няхай гэта каханне па сваëй

сутнасцi хутчэй за усë драматычнае, мы верым у яго вялiкую ачыш-

чальную сiлу, у гуманiстычны i аптымiстычны пачатак. У любую

эпоху яно рабiла чалавека больш прыгожым, чулым, далiкатным у ад-
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носiнах да iншых7. I апошняя страфа верша «***З якой вясны, з якое
б та прычыны...» таму прамое пацверджанне: у метафарычным вобра-

зе, ускладненым параунаннем, нiбы застыла пытанне «чаму?», скiра-

ванае у Неба: «Дрыготкiя, у вачах адбiткi неба...».

Мастацкая прастора твора арганiзавана на апазiцыi «нiзу» – ча-

лавечых страсцей i «верху» – неба у вачах як увасаблення веры у па-

вароты лëсу, у змены кардыяграмы лëсу, як малiтвы да Бога. На ад-

ным баку – цьмянасць, непаразуменне, горыч, перажываннi, на дру-

гiм баку – святло, чысцiня у напоуненых слязамi вачах, быццам двух

поуных азерцах. Падобная арганiзацыя мастацкай прасторы верша вi-

давочна указвае на тое, што духоунасць перажывання – адзнака лi-

рыкi кахання Я. Янiшчыц. Святло – гэта аура паэтычнага таленту

Я. Янiшчыц, нягледзячы на драматычную падкрэсленасць творчага

самавыяулення паэтэсы у апошнiя гады. Святло яе душы i духу кiрава-

ла лiрычнай паэзiяй, напоуненай меладычнымi музычнымi гукамi,шы-

рокай палiтрай фарбау, метафарычна-асацыятыунымi вобразамi. Але

яно не змагло перамагчы боль непаразумення, не змагло запалiць ка-

ханне. На аснове аналiзу верша Я. Янiшчыц можна сцвярджаць, што

пачуццëвасць яе паэзii лiрычна-драматычная, яна актывiзавала iнтэ-

лектуальныя, асацыятыуна эмацыянальныя фактары рэакцыi асобы

на праблемы асабiстага жыцця i абумовiла выяуленне у першую чаргу

эстэтычных i маральных пачуццяу.

Безумоуна, перад намi узор iнтымнай лiрыкi, у якой агаляюцца

пачуццi, выносяцца з прасторы душы на паверхню i аддаюцца на пры-

суд свядомасцi. Лiрыка кахання (прысвечана узаемаадносiнам дваiх)

i iнтымная лiрыка (адлюстроувае праблемы асабiстага, прыватнага

жыцця аутара/героя) – гэта найбольш эматыуная па сваëй прыродзе

лiрыка, бо у ëй прадметам апiсання, разважанняу паустае сфера жыцця

душы асобы. Узнiкае пытанне, цi кожны факт гэтага жыцця павiнен

набываць мастацкую форму, пераутварацца у факт паэзii? Пытанне

хутчэй рытарычнае, таму што у святле сучасных тэндэнцый «у чала-

веку няма нiчога брыдкага», можна усë паказваць i усë абмяркоуваць.

Крытэрыi эстэтычнага размываюцца, а асоба аутара выступае сама-

годнай i абмежавальнай iнстанцыяй (якая мае каштоунасць сама па

сабе i якая вызначае межы дазволенага) у iх актуалiзацыi праз улас-

ную творчасць.

7 В. Макарэв iч, З любовi i жалю, “Полымя” 1989, № 10, с. 199.
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Эматыунасць у паэзii Максiма Танка, безумоуна, адрознiваецца ад

эматыунасцi лiрычных тэкстау Яугенii Янiшчыц. I у першую чаргу

гэта абумоулена рознымi гендарнымi ролямi пiсьменнiкау у лiтара-

туры, а таксама сутнаснымi адрозненнямi у мужчынскiм i жаночым

светапоглядах. Звернемся да верша Максiма Танка «***Спрадвеку»,
напiсанага у 1977 годзе:

Спрадвеку

Абследуем галактыкi.
I пакуль што нiдзе,
Апроч Зямлi,
Не знайшлi слядоу
Жыцця.
Калi сапрауды
Мы – самотныя у сусвеце,
Як жа нам трэба з табой

Даражыць нашай

Дружбай!8

У вершы вылучаюцца дзве часткi, першую умоуна можна назваць

iнтэлектуальна-рацыянальнай, другую – сэнсава-эмацыянальнай. Аб-

грунтуем нашы высновы. Звязаны такi падзел у першую чаргу з харак-

тарам падачы iнфармацыi, цi слоунага мастацкага матэрыялу: у пер-

шай частцы аутар апелюе да аб’ектыуных фактау («нiдзе не знай-

шлi слядоу жыцця, апроч Зямлi»), абапiраецца на апошнiя навуко-

выя даныя. Канстатацыя факта у першай частцы сыходзiць з «ха-

лоднага пазнання» (тэрмiн псiхалогii): аутарскае выказванне грун-

туецца на агульных ведах, яго развагi абумоулены «рацыянальным»

мысленнем. Максiм Танк распавядае пра эксперыментальныя пошукi,

якiя вядуць людзi («спрадвеку абследуем галактыкi»), якiя яшчэ доу-

жацца па часе (на гэта указвае таксама цяперашнi час дзеяслова аб-

следуем), i нам зразумела жаданне аутара суб’ектыунае «узмацнiць»

аб’ектыуным. У асэнсаваннi другой часткi неабходна абапiрацца на

так званае «гарачае» эмацыянальнае мысленне, якое б дамагло злу-

чыць разам апiсаныя факты з фактамi уласнага жыцця у iнтэрпрэта-

цыi сiтуацыi (з’явы, падзеi, учынку i г. д.). Аднак аутар/лiрычны ге-

рой не проста перажывае пэуную сiтуацыю i адпаведна знаходзiцца

8 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 5: Вершы (1972–1983), падрыхт. тэкстау i ка-
мент. В. У. Карачун, Т. У. Мархель, Мiнск 2008, т. 5, с. 130.
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у перажываннi пэуных эмоцый, ëн iмкнецца выйсцi за межы вузкай

прыватнай сiтуацыi i узняцца у разумовых працэсах да аб’ектывацыi

фактау, за якiмi вынiк яго пазнання i вызначэнне быцiйных каштоу-

насцей.

Максiм Танк апiсвае падзеi, эмацыянальна рэагуе на розныя сiтуа-

цыi i гэтым устанаулiвае памiж iмi эматыуную сувязь. Тэарэтычная

рацыянальная пасылка, па вялiкiм рахунку, павiнна прыводзiць да та-

кiх жа рацыянальных тэарэтычных/практычных высноу. У вершы ж

парушаюцца логiка i прамая асацыятыуная сувязь памiж абстракцыя-

мi (няма слядоу жыцця – даражыць дружбай), i на змену канстатацыi

аб’ектыуных фактау прыходзiць суб’ектыуна-эмацыянальная ацэнка.

Устанаулiваецца так званая неiдэнтыфiкацыйная сувязь (паняцце ло-

гiкi) памiж часткамi агульнага паэтычнага выказвання.

Эматыунасць выказвання другой часткi грунтуецца на аутарскай

ацэнцы: ад канстатацыi непрыемнага факта (мы – самотныя у сусвеце)

аутар рушыць да больш складанай высновы аксiялагiчнага парадку

(даражыць нашай дружбай). Прычым выснова мае адрасную скiрава-

насць: аутар гаворыць не пра дружбу увогуле, а пра нашу (выражаную

прыналежным займеннiкам) дружбу, сяброуства канкрэтных людзей.

У другой частцы верша Максiма Танка адчувальны алюзii на пала-

жэннi экзiстэнцыяльнай фiласофii, i непасрэдна на тэзiс аб адзiноце

чалавека на зямлi. Сказ пачынаецца з даданай часткi са значэннем

умовы (Калi сапрауды / Мы – самотныя у сусвеце...), падобная пабу-

дова сказа перадае у выказваннi няпэунасць, дапушчэнне, умоунасць,

т. зв. гiпатэтычную мадальнасць, i таму яно (выказванне) губляе кан-

крэтыку, слушнасць, уласцiвыя яму у першай частцы твора. Аутар,

з аднаго боку, нiбы сцвярджае сваiм творам тэзiс экзiстэнцыялiстау,

з другога – падвяргае яго сумненню, асэнсаванню з пазiцыi магчымас-

цi/немагчымасцi.

У знешне простым тэксце (верш складаецца з 11 радкоу, вылу-

чаюцца дзве сэнсавыя часткi) канцэптуальна ускладнена iдэя твора:

нам няпроста адразу спалучыць адцягненыя сэнсы двух перадумоу

паэтычнага доказу – адсутнасць жыцця на зямлi з сяброуствам двух

людзей. Аутарская логiка у развагах нiбы узводзiцца на дысанансе:

памiж заяуленымi у тэксце спосабамi доказу i абвяржэння не бачна

прамых сувязей. Калi ж адасобiцца ад гарызантальнага успрымання

тэксту, вiртуальна узняцца над iм (так званы рух па вертыкалi), то

мы зауважым адсутнасць сувязнога звяна – яшчэ адной сэнсавай част-

кi памiж наяунымi, у якой бы адбыуся пераход ад агульначалавечых

сэнсау (1-я частка) да прыватных, суб’ектыуных (2-я частка).
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У аргументах аутара не хапае яшчэ адной спасылкi, якая б узнавi-

ла цэласнасць алгарытма прачытання верша i ëн стау бы празры-

стым i вiдавочным, як матэматычны доказ складанай тэарэмы. Ад-

нак, як не аднойчы на гэта звяртау увагу сам Максiм Танк, на-

прыклад, у дзëннiках ад 15.I. 1978: Стараюся пiсаць лаканiчна. Ча-

самi, з даужэйшага верша пакiдаю толькi некалькi строф цi радкоу.

Толькi мой друг Якау Хелемскi, пры перакладзе, часта запауняе мае

прабелы, але ад гэтага свабодны верш толькi праiгрывае9. З другога

боку, пасля запаунення тэкстам сэнсавага «прагалу» згубiлася б тая

чароунасць i таямнiчасць у стварэннi мастацкага твора, якая узнiкла

дзякуючы парушэнню фармальнай логiкi у пабудове аутарскага разва-

жання i мыслiцельнага ланцужка. У захаваннi гэтай чароунасцi знач-

ную ролю набыла другая эмацыянальная частка з прысутнай у ëй выс-

новай, народжанай эмацыянальным кагнiтыуным працэсам асэнсаван-

ня – ад адзiноты выратуе сяброуства. За гэтай ацэнкай – суб’ектыуны

працэс iнтэрпрэтацыi сiтуацыi. Аднак калi падысцi да прачытання

твору з пазiцыi чытача-iнтэрпрэтатара, карыстаючыся доказам ад

процiлеглага, то узнауленне трэцяй часткi можна здзейснiць за кошт

сумiравання наяуных спасылак – рацыянальнай (няма слядоу жыцця)

i эмацыянальнай (даражыць нашай дружбай). У вынiку гэтай аперацыi

можам выйсцi на высновы iншага, антрапалагiчнага характару: каб

наша Зямля не стала падобная на iншыя мëртвыя галактыкi без пры-

сутнасцi жыцця, трэба не заставацца адзiнокiмi i не памiраць у адзi-

ноце, а iмкнуцца да су-пражывання, су-дакранання з iншымi на шляху

у Вечнасць.

Мы паспрабавалi спраектаваць яшчэ адну кагнiтыуную мадэль

прачытання паэтычнага твора, свабодную ад патрабаванняу пэунай

логiкi i мовы яе рэалiзацыi, але з улiкам сэнсавай скiраванасцi аутар-

скiх тэзiсау, якiя прадуцыруюцца тэкставай рэальнасцю, i новыя шляхi

у асэнсаваннi верша вывелi нас да пераутворанай чытацкай свядо-

масцю iдэi твора, сэнсавым ядром якой з’яуляюцца эматывы «самот-

ныя», «даражыць». Аутар, абапiраючыся на уласную эмацыянальна-

сць у паэтызацыi канкрэтных фактау быцця, прыводзiць чытача да

высноу аб сапраудных каштоунасцях у яго жыццi, уводзiць эмацыя-

нальную ацэнку у развагi пра адзiноту. Яго доказы у другой част-

цы верша суправаджаюцца клiчнiкам, якi выконвае ролю эматыунага

9 М. Танк, Збор творау: У 13 т., т. 10: Дзëннiкi (1960–1994), падрыхт. тэкстау
i камент. У. М. Казбярук, А. У. Бразгуноу, А. Р. Шакун. Мiнск 2010, с. 348.
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маркера-сцвярджальнiка аутарскай пазiцыi. У Максiма Танка «шчы-

рае сяброуства» не проста паэтычны вобраз цi прадмет разваг, гэта

сэнсавы цэнтр аутарскага выказвання з аксiялагiчным напауненнем,

з якiм звязаны у творы розныя аспекты iнтэрпрэтацыi.

Мастацкая эмоцыя заусëды актывiзуе думку, разумовы працэс,

скiроувае чытача да асэнсавання прачытанага, у вынiку прыводзiць

да пэуных высноу як рухавiкоу яго уласнага iснавання. Эмоцыя у паэ-

тычным творы апелюе у роунай ступенi i да эмоцыi-пачуцця, i да дум-

кi, актывiзуючы у чытача эмацыянальнае мысленне i iнтэлектуаль-

ныя пачуццi (паняцце, звязанае з працэсам пазнання у любой дзейнасцi

творчай скiраванасцi).
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EMOTIVITY AS A CRITERION OF ARTISTIC QUALITIES IN THE ANALYSIS
OF MAKSIM TANK’S AND JAUHENIJA JANISZCZYC’S WORKS

The aim of the paper is to demonstrate mechanisms of methodological aspects
of emotivity in specific poetic works. Theoretical principles of literary emotiology
as a new direction in studying poetry have been discussed and proposed. Research
tools to analyze poetic works have been defined. They include such concepts as emo-
tion, emotive, emotionality, emotivity, emotive personality, emotive devices. Short
definitions of the terms, as well as their role in describing an author’s emotionality
have been given. The analysis of Janiszczyc’s and Tank’s poems has revealed their
emotivity and its markers. Several functions of emotive devices and their stylistic
purpose as well as the ways of organizing a text in the analyzed works have been
presented.

Key words: emotionality, emotivity, emotion, emotive, emotive tools, Janiszczyc’s
poetry, Tank’s poetry, analysis of poetic work.


