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Эмоцыя паэтычнага твора

С.У. Калядка, Лiтаратуразнаучая тэорыя паэтычнай эмоцыi,Мiнск: Бе-
ларуская навука, 2018, 350 с.

У 2018 годзе у выдавецтве “Беларуская навука” пабачыла свет манагра-
фiчная праца кандыдата фiлалагiчных навук Святланы Уладзiмiрауны Каляд-
кi “Лiтаратуразнаучая тэорыя паэтычнай эмоцыi” з мiлымi смайлiкамi на вок-
ладцы. У беларускiм лiтаратуразнаустве ды i на былой постсавецкай прасто-
ры гэта першая праца падобнага кшталту, хоць, як пераканауча даводзiць
аутарка кнiгi, эмоцыi з’яуляюцца неад’емнай часткай усiх узроуняу арганiза-
цыi паэтычнага твора. Слова-вобраз i славесны рад на полi паэтычнага твора
выяуляюцца праз сэнсавы, кагнiтыуны, ацэначны, прадметна-вобразны, эма-
цыянальна-пачуццëвы кампаненты у iх рухомасцi, узаемаабумоуленасцi (...)
Эмоцыя уваходзiць у фанетычны (гукапiс), лексiка-марфалагiчны, сiнтаксiч-
ны, рытмiка-iнтанацыйны, меладыйны узроунi верша, выступаючы як у сваiм
прамым выражэннi, так i у якасцi узмацнiцеля: да прыкладу, уздзейнiчае на
сiнтаксiчныя фiгуры у сюжэтна-фабульным iх размяшчэннi, на фанетычны
строй у вобразным адлюстраваннi i г. д.1

Назва кнiгi адлюстроувае тэарэтычны характар праведзенага даследаван-
ня, скiроувае на яго прадмет i аб’ект, звязаныя з паэзiяй.

Манаграфiя якраз i з’яуляецца лагiчным працягам шматгадовых дасле-
даванняу беларускай паэзii С. Калядкай. Сфера навуковых iнтарэсау даслед-
чыцы – тэарэтычная паэтыка, гiсторыя лiтаратуры, гендарныя даследаваннi,
тэксталогiя, творчасць Максiма Танка, Яугенii Янiшчыц, а таксама сучасных
паэтау. Яна працавала над укладаннем васьмi тамоу Збору творау Максiма
Танка у 13 тамах (2006–2012), разам з Т.П. Аусяннiкавай – над чатырохтом-
ным выданнем “Яугенiя Янiшчыц: творы, жыццяпiс, каментарыi” (апублiка-
ваны тры тамы, 2016–2019). Менавiта шматгадовая праца над даследаван-
нем творчасцi Я. Янiшчыц i М. Танка, вынiкi якой выкладзены у манагра-
фiях С. Калядкi “Непрыручаная птушка Палесся: творчая iндывiдуальнасць
Яугенii Янiшчыц” (2007) i “Максiм Танк: новыя факты, матэрыялы, iнтэрпрэ-
тацыi” (2014), тэксталагiчная падрыхтоука iх тэкстау да друку вызначыла

1 С. У. Калядка, Лiтаратуразнаучая тэорыя паэтычнай эмоцыi, Мiнск 2018,
с. 16.
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i выбар удзячнага матэрыялу для вывучэння функцыянавання эмоцыi у паэ-
тычным тэксце.

У цэлым у апошняе дзесяцiгоддзе выйшла не так многа тэарэтычных
даследаванняу паэзii, i грунтоуная праца С. Калядкi дазваляе запоунiць не
толькi пэуныя прабелы у тэорыi лiтаратуры, звязаныя з вывучэннем паэтыч-
най эмоцыi, але i дае метадалагiчны iнструмент аналiзу лiтаратурнага твора,
у прыватнасцi, яго зместу, дазваляе разглядаць эмацыйнае напауненне верша
як адзiн з яго вызначальных кампанентау, якi уплывае i на фармальныя прык-
меты, а нярэдка вызначае i пабудову верша, раскрыццë сэнсау. Пры гэтым

манаграфiя мае прадуманую структуру, складаецца з сямi раздзелау, у якiх
паслядоуна праводзiцца комплексны аналiз паэтычнай эмоцыi, увасабляючы
цэласную канцэпцыю эматыунасцi паэзii.

Пачынаецца манаграфiя раздзелам “Эматыунасць паэтычнага твора: да
праблемы вызначэння статусу лiтаратуразнаучай тэорыi эмоцыi”, дзе разгля-
даюцца лiнгвiстычная тэорыя эмоцый, паняцiйны апарат лiтаратуразнаучай
эматыялогii, эматыунасць як катэгорыя мастацкасцi, а таксама нараджэн-
не вобразу-эматыва, шляхi метафарызацыi i суб’ектывацыi твора. Эмоцыя
уваходзiць у жыццë асобы, уздзейнiчае амаль на усе псiхiчна-псiхалагiчныя
працэсы, i гэта не можа не адлюстравацца у паэтычным тэксце. Таму закана-
мерна з’яуленне другога раздзела “Фенаменалогiя эмоцый у суадносiнах псi-
хiчных працэсау” i зварот да духоунай сутнасцi эмоцыi, узаемадзеяння эмоцыi
i пачуцця, эмоцыi i працэсау мыслення i пазнання, эмоцыi i сэнсу. Навукова аб-
грунтавана, на прыкладах з паэзii беларускiх пiсьменнiкау даказваецца сувязь
кагнiтыунай i эмацыянальнай сфер у асобе i творы, так званага рацыяналь-
нага i эмацыянальнага.

Адметным у манаграфii з’яуляецца размежаванне эмацыянальнага i эма-
тыунага, якое адбываецца на працягу усяго даследавання, але асаблiвая увага
яму надаецца у трэцiм раздзеле: эмацыянальнае адносiцца да псiхалогii,
эматыунае – непасрэдна да тэксту. Iнакш кажучы – аутар эмацыянальны,
а паэтычны тэкст эматыуны. Здавалася б, эмоцыя не можа быць надзеле-
на тэарэтычна-мадэлюючымi магчымасцямi, аднак С. Калядка абгрунтоувае
сувязь плану зместу i плану выражэння/выяулення з тэкстаутваральным,
сэнсаутваральным i сэнсаадрознiвальным патэнцыяламi эмоцыi. Больш за тое,
у даследаваннi асэнсоуваецца, што эматыунасць ëсць выяуленне пэунай ген-
дарнай “палiтыкi” – у ëй знаходзiць адлюстраванне адрозненне «мужчынска-
га» i «жаночага» пiсьма.

Бадай, цi не найбольшую цiкавасць, на маю думку, выклiкае чацвëрты
раздзел, дзе размова iдзе пра уздзеянне эмоцыi на мастацкi свет аутара:
нестандартны паварот да ментальнай сферы патрабавау дакладнасцi хiрурга
у правядзеннi тыпалогiй. Эмацыянальны канцэпт i мастацкiя сродкi яго ства-
рэння, эмацыянальны канцэпт «песня» у творчасцi Максiма Танка i Яугенii
Янiшчыц, мадэляванне канцэптау, аутарскай канцэптасферы i правядзенне
канцэптнага аналiзу – гэты шэраг i iншыя вызначэннi, праз якiя раскрываецца
уздзеянне аутарскага настрою на эмацыянальную карцiну свету, – ëсць новае
слова у тэарэтычнай паэтыцы. Аутарка даследавання вельмi тонка i умела

пашырае значэннi вядомых паняццяу i пры неабходнасцi уводзiць новыя:
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распрацоука метадалагiчных прынцыпау эматыунасцi патрабавала стварэння
адпаведнага ëй iнструментарыю. Думаецца, дзякуючы манаграфii С. Каляд-
кi распачынаецца новы напрамак гiсторыка-тэарэтычных даследаванняу праз
прызму эмоцыi – лiтаратуразнаучая эматыялогiя, i у названым даследаваннi
абазначаны шматлiкiя праекцыi у праблемнае поле эматыялогii, на аснове якiх
варта будаваць новыя канцэпцыi, а з iх дапамогай яшчэ больш раскрыецца псi-
халагiчная глыбiня аутарскага самавыяулення.

У наступным раздзеле даследчыца паглыбляецца у эмацыянальны свет

аутара, закранаючы аспекты творчай сублiмацыi, сацыяльны дыскурс фар-
мiравання эматыунай асобы, псiхалагiчныя аспекты творчасцi, экзiстэнцыю
аутара, што разглядаецца праз прызму новых напрамкау даследавання – гра-
маталогiю i скрыпторыку. Перспектыуным для далейшага вывучэння стала
размежаванне аутарау як розных тыпау творчай асобы у лiтаратуры на ад-
паведна розныя тыпы эматыуных асоб. Гэты падыход, несумненна, будзе цi-
кавы не толькi даследчыкам, але i самiм творцам, якiя iмкнуцца зразумець
прыроду тых працэсау, што адбываюцца пад час творчага азарэння, у вынiку
успрыняцця iх творау чытачом.

Узаемадзеянню аутара i чытача прысвечаны шосты раздзел. Пры гэтым
даследчыца разглядае аутара як эмацыянальнага суб’екта i засяроджае увагу
на розных этапах яго эвалюцыi, а да праблемы чытача падыходзiць як да праб-
лемы аб’екта i суб’екта у мадэлi-градацыi эмацыянальных рэакцый. Трыа-
дзiнства аутар-тэкст-чытач раскрываецца праз апiсанне розных спосабау
перадачы эмоцыi. Даволi нечаканымi сталi вынiкi выкарыстання метадау
рэцэптыунай эстэтыкi: С. Калядка гiпатэтычна прадставiла i апiсала роз-
ныя тыпы эмацыянальнай рэакцыi чытача на прачытанне твора, акрэслiла
пяць асноуных тыпау эматыуных асоб чытача, з якiх можа быць утворана цэ-
лая класiфiкацыйная сiстэма падтыпау. Эмацыянальны свет чытача – “балю-
чае” пытанне нашай сучаснасцi, бо ад гэтага таксама залежыць яго чытацкая
актыунасць i фармiраванне пэунага попыту на кнiгу.

I нарэшце, у апошнiм раздзеле манаграфii С. Калядка апiсвае механiз-
мы выяулення эматыунасцi на розных узроунях арганiзацыi паэтычнага тэкс-
ту, разглядае эмоцыю як складнiк стылю, асэнсоувае яе уплыу на выяуленне

эматыуных жанравых разнавiднасцей i модус мастацкасцi, аналiзуе выражэн-
не эматыунасцi праз фабулу, сюжэт, кампазiцыю i паэтычны сiнтаксiс. Асаблi-
ва каштоуным падаецца падрабязны i пераканаучы аналiз мастацкiх паэтыч-
ных тэкстау Я. Янiшчыц iМ. Танка, на прыкладзе якiх абгрунтоуваюцца тэзi-
сы аутаркi. Эматыуны аналiз будзе карысным i з чыста практычнага пункту
гледжання: гэта узор для выкладчыкау, студэнтау, настаунiкау, школьнiкау,
як трэба аналiзаваць верш з улiкам яго эматыунасцi.

Несумненнай тэарэтычнай вартасцю, навiзной манаграфii з’яуляецца тое,
што прапанаваная С. Калядкай канцэпцыя угрунтавана на разглядзе паэтыч-
най эмоцыi у сукупнасцi розных аспектау: псiхалагiчных, фiласофскiх, культу-
ралагiчных, сацыялагiчных, этычных, уласна эстэтычных i г. д. Такi падыход
можна назваць мiждысцыплiнарным, ëн дазваляе ахапiць максiмальна шыро-
кае кола навуковых праблем. Шматвектарнасць i тэарэтычная глыбiня пра-
ведзенай работы над паэтычнай эмоцыяй сведчаць аб высокiм узроунi аналi-
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зу, аб iмкненнi да адкрыцця новага лiтаратуразнаучага напрамку даследаван-
ня, таму абсалютна заслужана праца Святланы Уладзiмiрауны была высока
ацэнена лiтаратурнай i навуковай грамадскасцю i атрымала Нацыянальную
лiтаратурную прэмiю Рэспублiкi Беларусь у намiнацыi “Лепшы твор лiтара-
турнай крытыкi i лiтаратуразнауства” за 2018 год.
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