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ЭМАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬI ЭМАТЫЎНАСДЬ: 
ПАДСТАВЫ РАЗМЕЖАВАННЯ

1. Уводныя заўвагі. Вядома, рацыянапьнаму ў маўленні спадарожнічае 
эмацыянальнае як другі неад’емны кампанент чалавечага інтэлекіу: «“ча- 
лавек разумны” -  гэта абавязкова яшчэ і “чалавек эмацыянальны”» [3, с. 8]. 
Пытанні эмацыянальнасці маўлення, выражэнне псіхічныхрэакцый вербаль
ным! сродкамі абумовілі станаўленне і развіццё новай памежнай дыс- 
цыпліны -лінгвістыкі эмоцый (або эматыўнайлінгвістыкі, ці эматалогіі), 
“аднаго з перспектыўных напрамкаў сучасных даследаванняў, які мае вы- 
разную прагматычную скіраванасць” [3, с. 3]. Праблемнае поле эматалогіі 
ўключае пытанні як уласна лінгвістычныя, так І псіха-, сацыя-, этналінгві- 
стычнага характару.

2. Катэгорыя эмацыянальнасці. Эмоцыі і пачуцці як фенаменальныя 
праявы чалавечай псіхікі з’яўляюцца аб’ектам даследавання для многіх навук: 
псіхалогіі, фізіялогіі, філасофіі, сацыялогіі, педагогікі, літаратуразнаўства,
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лінгвістыкі і інш. Кожнай з іх уласцівы свой падыход да вывучэння эмацыя- 
нальнай сферы чалавека і сваё разуменне яе сутнасці.

Так, у псіхалогіі эмацыянальнае і рацыянальнае ўключаюцца ў псіхала- 
гічную будову асобы і знаходзяцца ў дынамічным адзінстве, чым тлумачыц- 
ца дамінаванне то аднаго, то другога ў дзейнасці чалавека (пры захаванні 
абодвух кампанентаў).

Абагульнена, эмоцыі -  гэта спосаб стаўлення чалавека да рэчаіснасці ў 
выглядзе непасрэдных перажыванняў: “Пачуцці чалавека адлюстроўваюць 
будову яго асобы, выяўляючы яе накіраванасць, яе ўстаноўкі: што пакідае 
чалавека абыякавым і што закранае яго пачуцці, што яго радуе і што пры- 
мушае сумаваць, звычайна ярчэй за ўсё выяўляе -  а часам выдае -  сапраўд- 
ную яго сутнасць” [5, с. 247].

Дыскусійны характар мае праблема суадносінаў эмоцый і пачуццяў. 3 
аднаго боку, гэтыя паняцці ўтвараюць іерархічную сістэму формаў адлюст- 
равання рэчаіснасці: эмоцыі падпарадкоўваюцца пачуццям, з’яўляючыся 
больш элементарнымі эмацыянальнымІ рэакцыямі ў параўнанні з пачуццямі. 
3 другога боку, эмоцыі і пачуцці цесна звязаныя паміж сабой, таму могуць 
не адрознівацца, а разглядацца як адна псіхічная з’ява, тэрміналагізаваная 
як “эмоцыя” ў шырокім сэнсе.

3 пазіцый псіхалогіі эмацыянальнае жыццё чалавека разглядаецца як 
шматгранны феномен, і гэтым абумоўлена існаванне мноства тэорый да- 
следавання эмоцый, у якіх вырашаюцца пытанні прыроды эмоцый; крытэ- 
рыяў эмацыянальных з’яў і іх разнапланавасці; умоў узнікнення эмоцый; 
сувязі эмоцый і працэсаў матывацыІ, эмоцый і працэсаў пазнання; функцый 
эмоцый; дынамікі эмоцый; фізіялагічных механізмаў эмоцый. Усе яны і 
многія іншыя ўтвараюць праблематыку асобнай псіхалагічнай дысцыпліны -  
псіхалогіі эмоцый, канцэптуальныя ідэі якой прадстаўлены манаграфічнымі 
і калектыўнымі выданнямі [4].

У псіхалагічнай навуцы эмоцыі размяжоўваюць з амацыянальнасцю -  
індывідуальна ўстойлівай уласцівасцю чалавека, абумоўленай яго здольнас- 
цю рэагаваць на эмацыянальныя сітуацыі. Эмацыянальнасць мае шырокі 
дыяпазон спосабаў праяўлення, куды ўключаюцца змены нейрафізіялагіч- 
нага стану арганізма, жэсты, міміка, знешні выгляд чалавека, яго паводзіны, 
а таксама маўленне.

Такім чынам, у псіхалогіі даследуецца перадусім чалавек і разнастай- 
ныя спосабы яго эмацыянальных рэакцый на раздражняльнікі.

3. К атэгоры я эматыўнасці. У лінгвістыцы, у адрозненне ад псіха- 
логіі, эмоцыі разглядаюцца цалкам з іншага ракурсу: аб’ектам даследа- 
вання выступаюць моўныя і маўленчыя механізмы абазначэння і выра- 
жэння эмацыянальных фактаў псіхікі, бо “пачуцці толькі тады набываюць
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значнасць для моваведа, калі яны выражаны лінгвістычнымі сродкамі” 
[1, с. 136].

Аднак і ў мовазнаўстве ўзнікае праблема разумения эмоцый'. эмоцыя 
паводле слоўнікатрактуецца як “душэўнае перажыванне, пачуццё” [6, с. 775], 
азначыць, тэрміны эмоцыя і пачуццё атаясамліваюцца. Супрацьлеглае мер- 
каванне выказвае А. Вяжбіцкая, падтрымліваючы многіх аўтараў, якія сцвяр- 
джаюць, што эмоцыі не могуць быць зведзены да пачуццяў [2, с. 342].

На ўзроўні мовы эмацыянальнасць як псіхалагічная катэгорыя, якая ахоп- 
лівае цэлы комплекс псіхічных рэакцый, прэзентуецца эматыўнасцю як 
моўнай катэгорыяй. Калі эмацыянальнасць характарызуе дзеянні і стан ча- 
лавека ў эмацыянальных сітуацыях і з ’яўляецца дыферэнцыяльнай рысай 
асобы, успрымальнай да такіх сітуацый, то эматыўнасць забяспечвае моўцу 
эмацыянальную разрадку праз моўна-маўленчыя сродкі. Таму эматыўнасць 
толькі адзін са складнікаў цэлага разнароднага комплексу спосабаў выра- 
жэння эмацыянальнасці, але складнік самадастатковы. Відавочна, паняцце 
эмацыянальнасці шырэйшае за паняцце эматыўнасці: эматыўнасць -  адзін з 
аспектаў эмацыянальнасці, моўна-маўленчае яе ўвасабленне.

Эматыўнасць у якасці моўнай катэгорыі правамерна разглядаць вузка, а 
менавіта на ўзроўні моўных і маўленчых сродкаў выражэння эмоцый, не 
адносячы сюды сродкі называния і апісання эмоцый і пачуццяў.

4. Высновы. Такім чынам, падставы для размежавання паняццяў “эма- 
цыянальнасць” і “эматыўнасць” ёсць, і гэта перш за ўсё аб’ект даследаван- 
ня: у псіхалогіі -  гэта чалавек і яго эмацыянальны стан, у лінгвістыцы -  гэта 
маўленне чалавека і вербальныя сродкі выражэння яго эмацыянальнага ста
ну. Эмацыянальнасць і эматыўнасць з’яўляюцца катэгорыямі розных наву- 
ковых дысцыплін -  псіхалогіі і лінгвістыкі адпаведна.
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