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ПРАБЛЕМАТЫКА “ЗАЦЕМАК З ЛЕВАЙ КІШЭНІ”
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The  book  «Zaciemki  z  levaj  kisheni»  («Notes  from  the  Left  Pocket»)  by  a  well-known  poet,
proseman  and  reviewer  Leanid  Halubovich  collects  the  notes  made during  9  years.  In  this  article  the
attempt to define the main problems that the author is concerned with was made.

Апошнім  часам  у  крытычных  артыкулах  Леаніда  Галубовіча  можна
сустрэць  іранічныя,  яўна  неадабральныя  ў  дачыненні  да  схематычных,
спрошчаных  падыходаў  да  літаратуры,  выказванні:  «Зазвычай  у  большасці
рэцэнзій  прасочваецца  адна  і тая  ж метода: паэт  піша  пра  прыроду  (цытата),
пра патрыятызм і любоў да Радзімы (цытата), пра каханне (цытата) і г.д.» [3,
293]; «Я  не  з  тых,  хто  прэпаруе  і раскладае  вершы  па  палічках  і раздзелах  –
гэта  грамадзянская  лірыка,  а  гэта  нацыянальна-патрыятычная,  гэта  твор  пра
прыроду,  а  гэта  пра  каханне,  тут  метрыка  такая,  а  там  рытміка  гэткая…» [4,
320].  Думаецца,  падобныя  закіды  мусяць  перасцерагаць  калег  ад
павярхоўнасці  і  змушаць  да  большай  адказнасці.  Тым  больш,  што  крытык
паказвае шлях, які падаецца слушным: «пра яе [паэзіі – А. К.] сутнасць трэба
гаварыць,  хоць  і  наўзбочнымі,  але  яе  ж  катэгорымі,  шукаючы  высокі
чалавечы дух творцы ў  яго  спрадвечным  прыземленым  быцці»  [4, 321]. Калі
сыходзіць  з  такой  пазіцыі  і  мець  на  ўвазе,  што  вышэй  працытаванае
датычыцца  не  толькі  паэзіі,  але  любога  сапраўды  мастацкага  твора,  то
становіцца  больш  зразумелай  наступная  зацемка,  якая  можа  выклікаць  у
патэнцыйнага  даследчыка  пачуццё  няёмкасці:  «Літаратура  –  гэта  маё
асабістае жыццё. І я папрасіў бы вас не ўмешвацца ў яго, калі вы не жадаеце
несці роўную са мной адказнасць за тое, што са мной адбываецца…

А вы ж не жадаеце, праўда?» [2, 149]
Аналіз  мастацкага  тэксту  пры  такім  падыходзе  робіцца  справай

адказнай  і  ў  пэўнай  ступені  сапраўды  прыватнай,  бо  ўвага  найперш  мусіць
быць скіраванай на выявы духу, светапоглядную сістэму аўтара.

«Зацемкі  з  левай  кішэні»  Л.  Галубовіча  набліжаюцца  да  дзённікавых
запісаў,  чытач  зможа  назіраць  пэўныя  падзеі  з  жыцця  літаратурнага  кола
(знутры  і  з  нечаканага  ракурсу) і  з  жыцця  краіны  ды  свету,  якія  становяцца
нагодай  для  асэнсавання,  роздуму,  ацэнкі  і  перамяжоўваюцца  з  асабістымі
назіраннямі.  Апошнім  у  кнізе  адводзіцца  значна  большае  месца.  У  адзінае
цэлае  ўсе  зацемкі  з’яднаныя  праз  асобу  аўтара,  праз  яго  мысленне  і
светапогляд.  Хоць  некаторыя  з  іх  звязаныя  таксама  тэматычна  або  аднымі  і
тымі ж персанажамі і, адпаведна, размешчаныя паслядоўна.

Валянцін  Акудовіч  вызначае  «Зацемкі  з  левай  кішэні»  як  мета-эсэ:
«кожная  зацемка  Галубовiча  ёсць  нiшто  iншае,  як  мiнi-эсэ,  а  з  другога  боку,
усе  разам  яны  —  гэта  адно  бясконцае  мета-эсэ»  [1].  Падставай  для  гэтага,
відавочна,  сталася   суб’ектыўнае  аўтарскае  мысленне,
iнтэлектуальна-эмацыянальнае самавыяўленне. 

Падаецца,  сутнасна  паняцце  «інтэлігібельнае  самавыяўленне»  (паводле



В. Акудовіча)  у  пэўнай  ступені  супадае  з  «высокім  чалавечым  духам»
(паводле  Л. Галубовіча),  у  абодвух  выпадках  маецца  на  ўвазе
індывідуальнасць  і  каштоўнасць  асобы,  яе  мыслення,  дзейнасці,  духоўнага
жыцця.  Зацемкі  сталіся  менавіта  тым  жанрам,  у  якім  найбольш  поўна  можа
выявіцца  суб’ектыўны  пачатак,  а  адпаведна  і  мысленне,  гарэнне,  або  праца
духу. З патрэбы намацваць каардынаты быцця і з самакаштоўнасці мыслення
для аўтара і ўзнікла гэтая кніга.  Прынамсі,  «мысліць», «думаць», «разумець»
–  вельмі  важныя  для  Л. Галубовіча  паняцці,  якія  складаюць  аснову  яго
жыццядзейнасці:  «Люблю  слухаць,  а  калі  сказаць  больш  дакладна  –  хачу
зразумець…» [2,  37],  «Люблю  проста  думаць… Я  –  не  літаратар,  я,  перш  за
ўсё, – задумшчык… Я і жыццё  сваё задумаў так,  каб даўмецца  яго  сутнасці»
[2,  39],  «…мысленьне  змушае  мяне  рухацца…» [2,  71];  «Мяне  захоплівае  не
столькі  сутнасць,  колькі  сам  працэс  мыслення  –  чалавек  у  слове  і  слова  ў
чалавеку» [2, 80].

Мысленне  пісьменніка  часам  пакутліва-балючае,  часам
супакоена-прыемнае,  але  заўсёды  скіраванае  найперш  на  спазнанне  быцця  і
ўласнай існасці. Апошняе, як ні парадаксальна, апынаецца досыць складанай,
амаль невырашальнай задачай. Прызнаць пэўныя свае якасці, усвядоміць сябе
ў  вызначаным  коле:  сямейным,  прафесійным  –  таксама  крок  да
самаспазнання,  але  звышмэта  –  знайсці  ў  сабе  сваю  сутнасць  –  вярэдзіць  і
застаецца  практычна  недасяжнай:  «О  Госпадзе,  хто  я  і  што  я?!  Позняй
гадзінай  сяджу,  абхапіўшы  галаву  рукамі,  і  пакутую  ад  няведання  сутнасці
сваёй…» [2, 28]. 

Гэтае  пакутлівае  самакапанне  мае  сваю  высакародную  мэту:  «Чаго  я
хачу?  Смешна  сказаць:  памерці  са  здаровай  душой…»  [2,  56].  Усе  гэтыя
зацемкі,  па  сутнасці,  і ёсць  сумленная,  а  месцамі  і балюча  сумленная  рэвізія
ўласнай  душы.  Нават  значна  аддаленыя  ў  часе  згадкі  не  даюць  забыцца  на
пачуццё  віны,  і  нават  незалежныя  ад  аўтара  падзеі,  якім  быў  толькі
выпадковым  сведкам,  выклікаюць  пачуццё  адказнасці  і  спрычыненасці:
«Нарэшце  ўсё  ж  выходзім  з  метро  і,  здаецца,  перастаем  чуць  той  жудасны
нечалавечы крык… Аднак, гэта не так: унутры нас чалавек крычыць да нас!»
[2, 151]. Уласнае жыццё,  свядома ці падсвядома, ацэньваецца ў  адпаведнасці
з  безумоўным  маральным  аўтарытэтам:  «Толькі  нядаўна  вычытаў  у  Зоські
Верас, што ў 1916 годзе, жывучы ў Менску, ужо моцна хварэючы на сухоты,
наш Максім Багдановіч адмаўляўся на шкоду здароўю ад цукру і піў гарбату
несалоджанай,  саромеючыся  душой  перад  малымі  згаладалымі  дзецьмі
імперыялістычнай вайны… 

<…> А  з  галавы  не  выходзіць  даччынае,  штодзённа-навязлівае: «Тата,
купі «Марс»… «Снікерс»… гумку… марозіва…» Я па магчымасці купляю, бо
сам  усё  гэта  люблю  –  салодкае,  не  гаворачы  ўжо  пра  тры  абавязковыя
лыжачкі да кубка чаю…

Магчыма, таму і не маю такой кніжкі «з друкарні пана Марціна Кухты»,
а  маю  іх  аж  некалькі  з  агульнанароднага  паліграфкамбінату.  І,  можа,  таму
словы ў маіх кніжках, хоць і падобныя да Максімавых, ды колер, пах і сэнс у
іх  ужо  іншы…  Што  і  казаць  –  заварка  імпартная  і  цукру  без  меры…  Губы
зліпаюцца – вусны нямеюць…» [2, 100].



Такая гіперсумленнасць і шчырасць ёсць патрэбай душы, погляд аўтара
скіраваны  ўнутр,  а  не  на  чытача,  таму  ў  падобных  зацемках  няма  і не  можа
быць  пазёрства  ці  самалюбавання.  Уласнае  жыццё  і  ўласная  асоба  часам
ацэньваюцца  аж  занадта  рэзка  і  невысока.  Папрокі  самому  сабе  ў
абломаўшчыне,  свядомым  рабстве  выглядаюць  празмерна  катэгарычнымі  на
фоне тых маральных асноў, якія выкрышталізоўваюцца ў зацемках: «Ідучы да
свайго, не тапчы чужога» [2, 14], «…найвялікшая мудрасць – гэта заставацца
чалавекам пры ўсякім рэжыме і да таго ж, па магчымасці, не адседжвацца…»
[2,  130].  Гэтыя  і  падобныя  маральныя  імператывы  паказваюць,  наколькі
важны  для  Л.  Галубовіча  так  званы  «маральны  капітал»  –  захаванае  чыстае
сумленне і незаплямленая душа. 

Трэба  сказаць,  што  рэвізія  адбываецца  не  толькі  ва  ўласнай  душы  –
асэнсоўваюцца  і ацэньваюцца  пэўныя  з’явы,  падзеі,  сучаснікі.  Але  заўважна
змяняецца  «градус»  ацэнкі.  Знешнія  падзеі  могуць  успрымацца  з  іроніяй,
расчараваннем, але няма той суворасці і роспачнай бязлітаснасці, з якой аўтар
часам  судзіць  уласнае   жыццё.  Нават  сімпатыя,  замілаванне,  выкліканыя
людскімі  словамі,  учынкамі,  могуць  пераходзіць  у  самарэфлексію,  вынік
якой – незадаволенасць сабой. 

Усё  вышэйсказанае,  аднак,  зусім  не  азначае,  што  аўтар  «Зацемак…»
займаецца  выключна  прыдзірлівым  аглядам  сваёй  асобы.  Наадварот,  ён  мае
смеласць успрымаць сябе цвяроза, не хаваць, што ёсць яму чым і ганарыцца, і
гэтаксама  цвяроза  ўспрымае  жыццё  і  яго,  магчыма,  і  не  заўсёды
справядлівую, раўнавагу: «Часта ў сваім жыцці даводзілася чуць выслоўе: не
ўмееш  ты  жыць.  І  за  гэтым  «не  ўмееш»  інтуітыўна-падсвядома
падразумявалася: не  ўмееш  красці,  не  ўмееш  хлусіць,  не  ўмееш  прагінацца  і
г.д.  Гэтага  я  сапраўды  не  ўмею.  Таму  і  маю  тое,  што  маю…  Як  мелі  мае
бацькі, дзяды і прадзеды…

Якая  ж  частка  людства  павінна  «ўмець  жыць»,  а  якая  –  «не»,  каб
чалавечае жыццё ўсё-ткі працягвалася?» [2, 51].

Цалкам  натуральна,  што,  увасабляючы  ў  сабе  іпастасі  паэта,  празаіка,
крытыка, Леанід Галубовіч асэнсоўвае і жыццё-ў-літаратуры.  Будучы досыць
крытычным  у  дачыненні  да  сябе  («Колькі  часу  я  загубіў  на  бяздарныя
вершы?!»  [2,  55]),  часам  расчараваным  большасцю  літаратараў,  ад  якіх  не
аддзяляе  і  сябе  («Наша  пісьменніцкае.  Увесь  час  хочам  спасцігнуць  глыбіні
ўласнай  душы.  А  там  усё  так  мелка  і  каламутна…»  [2,  26]),  аўтар  схільны
даваць  і  выключна  высокія  ацэнкі:  прынамсі,  ён  першым  называе  Алеся
Разанава  геніем,  а  таксама  акрэслівае  кола  тых  паэтаў,  якія  адпавядаюць
надзвычай высокім патрабаванням: «І дух, і быццё, у рэшце рэштаў, павінны
быць  на  ўзроўні  паэтычнай  метафары…»  [2,  26].  Да  ліку  такіх  абраных
аднесеныя  А. Сыс,  А. Разанаў,  М. Стральцоў,  У. Караткевіч.  Здаецца,  толькі
выпадкова не згаданы тут М. Купрэеў, талент якога прызнаны і бясспрэчны.

Л. Галубовіч – адзін з тых нешматлікіх цяпер паэтаў, хто не саромеецца
прызнавацца  ў  абагаўленні  слова,  паэзія  ўяўляецца  яму  адпрыроднай,
стыхійнай з’явай: «У паэзіі няма ні тэорыі, ні практыкі… Бо іначай – як жа з
нерукатворнасьцю!?» [2, 17]. Пры гэтым ён прызнае і прымае і другі полюс –
«апалонаўскі»  тып  творчасці,  які  прадстаўляюць  імёны  таленавітыя  і



сапраўды  выбітныя:  М. Багдановіч,  М. Стральцоў,  А. Разанаў,  А. Мінкін.
Стаўленне  да  слова  ў  Л. Галубовіча  гэткае  ж  адказнае,  абачлівае,  як  і  да
ўласнага жыцця. Творчасць успрымаецца як цуд, дараванне звыш і ўрэшце як
сродак  спазнаць  сябе.  У  ёй  не  можа  быць  месца  паспешлівасці,  слоўнай
пустаце.  Важна  своечасова  адчуць,  калі  словы  перастануць  здзіўляць,  а
вершаваныя  радкі  мець  хоць  якое  дачыненне  да  паэзіі:  «Да   выказваньня
«Паэты паміраюць рана» я  дадаў бы: «Але многія яшчэ доўга пішуць» [2, 6].
Бо  калі  верш  –  гэта  «твая  душа,  дух  твой,  твая  зямная  сутнасьць,  тваё
чалавечае  апраўданьне  перад  небам»  [2,  21],  то  і  адказнасць  за  ўсё,  што
прамоўлена  неабавязковага  і няшчырага,  цалкам  кладзецца  на  аўтара.  Таму і
мусіць паэт быць чалавекам неардынарным, чуйным, каб адразу ж заўважыць
згасанне  паэзіі,  і праўдзівым,  каб  не  падманваць  у такім  выпадку  ні  сябе,  ні
чытача. 

Паэзія  –  гэта  таксама  і  вырак  быць  не  падобным  да  ўсіх,  а  значыць,
пачувацца  самотным.  Гэтая  самота  набывае  ўсё  большы  маштаб:  адзінота
сярод  людзей  –  не  толькі  адзінота,  але  і  варожасць  чарады  пакаленняў
(«Здаецца,  бальшавікоў  агораю.  Магчыма,  Бог  дасць,  перажыву
камсамольцаў… І ўсё ж піянеры ды акцябраты мяне даканаюць…» [2, 78] – і
ўрэшце  неадпаведнасць  самому  часу,  сучаснасці:  «Чалавек  імкнецца  быць
роўным Богу – і Бог паскарае рытм жыцця…

Я  –  адстаю,  адстаю…  Але  –  застаюся.  У  сваім  часе.  З  сябе  не
выбежыш…» [2, 112].

Зрэшты, літаратура, якая становіцца адной з прычын такой вымкнутасці
з  тлумнага  людскога  свету,  адначасова  ёсць  і  перавагай,  жаданым  і
шчаслівым  прытулкам  душы:  «Каму  мулка  ў  грамадстве,  таму  ўтульна  ў
літаратуры»  [2,  78].  І  гэтае  вечнае  замкнёнае  кола,  у  якім  адна  і  тая  ж  рэч
можа  быць  і  пакараннем,  і  паратункам,  становіцца  ўвасабленнем  самога
жыцця, у якім усё ўраўнаважана. 

Варта,  аднак,  заўважыць,  што  самота  не  ўспрымаецца  трагічна.
Вернасць свайму, аддаленаму,  а не сённяшняму часу,  тоесная вернасці сабе і
спрадвечным  каштоўнасцям.  Адзінота  сярод  людзей  спрыяе  здумленню  і
мацуе дух, хоць, зрэшты, гэтая адзінота не ёсць абсалютнай, бо: «Былі людзі,
без  якіх  я  не  нарадзіўся  б,  і ёсць  людзі,  без  якіх  я  не  жыў  бы,  і будуць  тыя,
дзеля якіх я памру…» [2, 8].

Асэнсоўваючы  быццё,  Л.  Галубовіч  нават  самыя  звыклыя,  побытавыя
рэчы  звязвае  ў  нечаканыя  паралелі,  як,  да  прыкладу,  у  наступнай  зацемцы:
«Сёлета  многа  сліў.  Ужо  некалькі  лапаў  абламалася  пад  цяжарам  пладоў…
Згінаемся, ломімся пад тым, што самі й спараджаем…» [2, 131], або ўзводзіць
іх  да  сімвалаў,  як  у  тэматычна  блізкай  зацемцы:  «Дачка  збірае  розныя
прыгожыя каменьчыкі.  І ўжо засыпала імі амаль увесь бабін стол… Колькі ж
камянёў  назапасіць  яна  яшчэ  і  на  чыю  галаву  яны  абрынуцца?  І  на  маю,
ведама,  бо  сам  жа  і  дапамагаю  ёй  збіраць…»  [2,  48].  Пэўныя  тэксты
набліжаюцца  да  прыпавесцей,  напрыклад,  гісторыя  пра  хворую  цётку,  якая
перажывае, што не можа назбіраць дзецям малін, а дзеці тым часам занятыя і
знаходзяць процьму прычын, каб не ехаць да маці [2, 87], іншыя – уяўляюць
сабой  дасціпныя  афарызмы:  «Калі  б  кожны  жыў  так,  як  пра  яго  кажуць  на



хаўтурах, то зямны сьвет быў бы ідэальным…» [2, 102]. 
Глыбокія,  дасціпныя,  абгрунтаваныя  ўласным  багатым  досведам

назіранні  ўсё  ж  не  замінаюць  Л.  Галубовічу  прызнаваць  бяссілле  чалавека  
разгадаць  і  акрэсліць  жыццё:  «Відаць,  так  і  памру,  не  ведаючы,  што  такое
жыццё» [2, 13]. 

І  ўсё  ж  самай  таямнічай  і  самай  вярэдліва-спакуслівай  застаецца  тэма
смерці: «часцей  за  ўсё  я  разважаю  пра  смерць,  якую  хацелася  б  зразумець  і
ўсвядоміць…»  [2,  24];  «Гавораць,  што  я  шмат  пішу  пра  смерць.  Гэта  –  так.
Але  ў  сваіх  словах  я  намагаюся  ўраўнаважыць  Яе  з  Жыццём.  Спрабую  даць
смерці  права  на  жыццё»  [2,  70].  Смерць  асэнсоўваецца  як  філасофская
катэгорыя,  якая  не  адмаўляе  жыццё,  а  ў  нечым  нават  роўная  нараджэнню:
толькі ў калысцы і ў труне чалавек ясны і зразумелы. Пачуццё самотнасці, не
проста сярод людзей,  але і ў  гэтым свеце,  у зямным існаванні  («І згорбленай
плоццю,  і  бяскрылай  душой  адчуваю,  як  няўтульна  мне  на  гэтай  зямлі»  [2,
45]),  спрыяе  таму,  што  смерць  успрымаецца  нечым  належным  і  нават
чаканым.  Свой  час  падаецца  прамінулым:  «Пры  адчыненым  акне  летнім
спякотным  днём  услухваюся  ў  дзіцячы  розгалас  у  двары.  Самотны,  я
ўслухваюся ў будучае, ужо не чуючы там свайго голасу…» [2, 56].

Аднак  усё  гэта  датычыцца  смерці  як  абстрактнай,  безадноснай
катэгорыі.  Смерць  рэальная  і  блізкая  (прыспешаная  смерць  бацькі  і  нават
гібель  мышы,  кацянят)  выклікаюць  балючае  перажыванне  ўласнай  віны  і
пачуццё шкадавання. 

Парадаксальна,  але,  знаходзячыся  між  дзвюх  супрацьлеглых,
антанімічных  катэгорый,  Л. Галубовіч  не  адмаўляе  першую  і  сцвярджае
другую:  «Жыць  хочацца  заўсёды,  нават  замысліўшы  самагубства»  [2,  19].
«Жыць  трэба  да  самай  смерці…»  [2,  93];  «Чалавек  жыве  ў  звязку  з  усім  і
толькі таму зусім не памірае» [2, 97].

Такім  чынам,  «Зацемкі  з  левай  кішэні»  Л.  Галубовіча  не  даюць  нейкіх
пэўных  адказаў,  але  яны  і  не  маюць  на  мэце  такой  утылітарнай  функцыі  –
быць  камусьці  падручнікам  ці  правадніком  у  гэтым  свеце.  Гэта  споведзь
перад  сабою,  але,  дзякуючы  яркай  індывідуальнасці  аўтара,  яго  чалавечай
абаяльнасці,  яна  становіцца  цікавай  чытачу.  Асноўная,  найбольш  важная
этычная  катэгорыя  для  Л.  Галубовіча  –  сумленнасць.  І  гэтаму  сумленнаму
погляду  на  сябе  і  свет  уласцівая  найперш  не  маштабнасць  і  шырыня,  але
заглыбленасць  і  аб’ёмнасць,  што  якраз  і  дазваляе  заўважаць  нешта  новае,
нечаканае і істотнае.
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