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* * *
Дзя во чае проз ві шча Лі дзіі 

Львоў ны — Кач коў ская. Ара бей 

яна ста ла ў га ды вай ны, ка лі з 

га лод на га Мін ска з'е ха ла ў Шчу-

чын («За ход ні кі ле пей жы лі»), 

ка лі («Дзі цем...») вый шла там за-

муж...

Яе Аляк сей за гі нуў у фа шысц кіх 

за сцен ках. А проз ві шча яна па кі ну-

ла — пом ніч кам. Мо жа, та му, што 

са ма трой чы ста я ла пад ду лам піс-

та ле та.

* * *
Са Шчу чы на ма ла дая ўда ва 

вяр та ец ца ў раз бу ра ны Мінск, да-

моў, да ма ці. І Кан драт Кра пі ва (як 

зям ляк і тро хі сва як) улад коў вае 

яе на ра бо ту ў... дом Мі ха ся Лынь-

ко ва, стар шы ні Са ю за бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў. Дзяў чы на па рад куе 

там па пе ры, ад каз вае на тэ ле-

фон ныя зван кі... По тым — і з той 

жа мі сі яй — трап ляе ў дом Яку ба 

Ко ла са.

Трап ляе, як пры зна ец ца, у ко ла 

вя лі кіх лю дзей гэт кай жа вя лі кай 

дур ні цай — ні чо га, мож на ска заць, 

не ра зу ме ю чы і ні чо га не за піс ва-

ю чы. Хі ба...

Не як у Са юз пісь мен ні каў за-

ві та ла цёт ка Ула дзя, уда ва Ян кі 

Ку па лы, па хва лі ла ся скар бам — 

дву ма бру соч ка мі мы ла, адзін з 

якіх, згле дзеў шы по зірк, ад да ла 

дзяў чы не.

Усё жыц цё пісь мен ні ца пом ні-

ла гэ ты па да ру нак і са ма ах вот на 

куп ля ла роз ную дра бя зу на кшталт 

мы ла, шам пу няў, крэ маў...

* * *
Кні гу аб раз коў «По шу кі іс ці ны», 

з якой па ча ло ся зна ём ства, Лі дзія 

Львоў на пад пі са ла ад да ным пад-

піс чы цам і аў та ркам «Звяз ды». 

Вод гу кі бы лі са мыя не ча ка ныя. 

Лі лія За рэ цкая з Па стаў шчы ны на-

пі са ла пісь мен ні цы, што, за ха піў-

шы ся чыт вом, за бы ва ла кар міць 

па рсюч ка, а по тым вы шы ла ёй 

па ду шач ку; Ні на Бур ко з Бя рэ зін-

шчы ны «мо ду ўзя ла» пры сы лаць 

«гу ма ні тар ку» ў вы гля дзе роз ных 

вяс ко вых пры сма каў («З яе мяд-

ком і цвік пра глы неш», — ка за ла 

гас па ды ня, а ў ха ла дзіль ні ку заўж-

ды тры ма ла ка ва ла чак вяс ко ва га 

са ла); Ан та ні на Ера ме е ва з Ра га-

чоў шчы звя за ла пры го жыя пры-

хват кі для га ра ча га, а ку хон ныя 

до шчач кі, зроб ле ныя Соф' яй Ку-

сян ко вай, пісь мен ні ца, пры знаў шы 

за тво ры мас тац тва, па ве сі ла на 

сця ну — ка рыс тац ца не ста ла.

* * *
Лі дзія Львоў на бы ла доб рай 

гас па ды няй. Да апош ня га са ма 

мы ла і пра са ва ла (на ват па сцель-

ную бя ліз ну, ча го мно гія ўжо не 

ро бяць), хі ба на пры кан цы — ста ла 

да зва ляць звод най сяст ры па чыс-

ціць вок ны і пры браць у ква тэ ры; 

уме ла шыць і вы шы ваць кры жы-

кам, уме ла га та ваць, але... шка-

да ва ла на гэ та ча су.

Яна ж ста ра ла ся ні ко га ні аб 

чым не пра сіць. Адзі нае — заў сё-

ды пы та ла ся: «А но вую кніж ку вы 

мне пры нес лі?»

Чы та ла шмат (Талс той, Пуш кін, 

Бы каў, за ад ну зі му — ці не ўсяго 

Ко ласа, Але на Бра ва, Ула дзі мір 

Сця пан, ус па мі ны Кар пю ка, Та ра-

са, Ша ран го ві ча...). І ўсё — пас-

ля апе ра цыі на ва чах, у аку ля рах, 

праз лу пу, што, вя до ма ж, ня зруч-

на!

Пры но шу план шэт. Па каз ваю, 

як на ім вы браць кні гу, як па вя лі-

чыць шрыфт, як «пе ра горт ваць» 

ста рон кі.

Лі дзія Львоў на тры мае гэ тую 

на ва мод ную цац ку ў ру ках, дзі ву-

ец ца і пра маў ляе сваё ка тэ га рыч-

нае «не», бо кні га ёсць кні га — на-

воб ма цак, на пах, на шор гат ста-

ро нак.

Хто б спра чаў ся...

* * *
«Не ка лі я вы да ла кні гу і за га на-

рар ку пі ла да чу, — ка за ла пісь мен-

ні ца, — ця пер, каб кні гу вы даць, 

трэ ба да чу пра даць».

Хоць па праў дзе пра да ва ла ся 

яна зу сім не та му: з га да мі Лі дзіі 

Львоў не ўсё ця жэй бы ло неш та ра-

біць там і на ват прос та ез дзіць.

А па зям лі пісь мен ні ца су ма ва-

ла.

Каб хоць кры ху су няць гэ ты 

сум, я ку пі ла ёй два цяж кія па ке ты 

грун ту і дзве ве лі ка ва тыя скрын кі. 

У ад ной гас па ды ня вы рошч ва ла 

агур кі (мы пад вяз ва лі іх уверх па 

акне), у дру гой — па мі до ры, кроп... 

У доб ры год са свай го «ага ро да» 

пісь мен ні ца... ра бі ла за кат кі.

* * *
...На да чы ў яе (ма лень кай, 

утуль най і амаль пра да дзе най) мы 

гас ці лі толь кі ад ной чы — з па ліц 

мы за бра лі кні гі («А то но выя гас-

па да ры яшчэ спа ляць»), вы ка па лі 

не каль кі шмат га до вых кве так.

Лі дзія Львоў на пры яз джа ла по-

тым на на ша ле ці шча іх «пра ве-

даць», ра да ва ла ся, што ўсё рас це, 

што квет нік но сіць яе імя, што на 

до ме, ка лі да бу ду ем, мо жа з'я віц ца 

ме ма ры яль ная дош ка: маў ляў, тут 

гас ці ла слын ная бе ла рус кая пісь-

мен ні ца...

Яна ра зу ме ла жар ты.

* * *
Аў та рка не каль кіх ра ма наў, 

апо вес цяў і мност ва апа вя дан-

няў Лі дзія Ара бей у апош нія га ды 

пра ца ва ла ў мод ным жан ры нон-

фікшн — ня вы ду ма най лі та ра ту-

ры, — пі са ла аб раз кі (ча сам — з 

ад на го, двух ска заў)...

Жанр — на ама та ра, але ж, на 

мой по гляд, на ват не бу ду чы ім, 

нель га не зняць ка пя люш пе рад 

ад мыс ло вым па рад кам слоў, пе рад 

на поў не на сцю іх сэн сам і праў дай.

...Бы ло: у ад ным з аб раз коў я 

па зна ла ся бе і жах ну ла ся: на па-

пе ры, у не каль кіх ска зах бы ло тое, 

што ка ме нем ля жа ла на сэр цы, ча-

го са ма яшчэ не ра зу ме ла, а зна-

чыць, вы ка заць не маг ла. У пісь-

мен ні цы — гэ та атры ма ла ся.

За во чы мы зва лі яе Най муд-

рэй шай.

* * *
Ві таль ні ў ква тэ ры Лі дзіі Львоў-

ны, мож на ска заць, не бы ло. Быў 

даў га ва ты ка лі дор — ве шал ка 

спра ва, па лі ца для абут ку зле ва. 

Па куль рас пра на ла ся-ра зу ва ла-

ся, гас па ды ня неш та га ва ры ла, 

уваж лі ва азі ра ла, у чым прый шла, 

за ўва жа ла аб но вы. І са ма ў свае 

амаль 90 за ста ва ла ся Жан чы най: 

са чы ла за ва гой і хі ба ў баль ні цы 

на сі ла ха лат. А так — пры го жая 

спад ні ца, свет лая коф тач ка (не ча-

га шэ ра га яна не лю бі ла), брош ка, 

пярс цё нак, ду хі, па ма да... Яна па-

спе ла па ба чыць свет: па бы ваць у 

Кі таі, Ка на дзе, Злу ча ных Шта тах, 

Япо ніі, Фран цыі... Не ка жу чы ўжо 

пра Поль шчу, Бал га рыю, наш Да-

лё кі Ус ход, Крым...

Пы таю, дзе ха це ла ся б жыць? 

Не па ду маў шы, ка жа: «У Ка на-

дзе». Па ду маў шы: «Толь кі тут, 

до ма».

Бы лі і раз мо вы пра мо ву. «Пі са-

лі б па-рус ку, — ча сам за во дзі ла 

я, — больш бы вы да ва лі ся, ме лі 

чы та чоў, вя до мас ці, гро шай...» На 
што Лі дзія Львоў на толь кі ўсмі ха-
ла ся: «Зо лат ка, я рус кую ве даю 
і люб лю, але яна не мая, не род-
ная, бо род ная ў ча ла ве ка ўсё ж 
ад на».

* * *
Пісь мен ні ца збі ра ец ца на вя-

сел ле (за муж ідзе Лі леч ка — су-

сед чы на дач ка).

— А што ж, — пы таю, — надзе -

не це?

— З гэ тым не бя да, — уз ды хае 

сяб роў ка, — а вось з абут кам...

— Дык мо жа, у кра му?..

— Не, у мя не туф лі кі ёсць.

Лі дзія Львоў на сы хо дзіць у ін шы 

па кой і вяр та ец ца з па рай абут ку.

— Вось, гля дзі це, — смя ец-

ца, — но выя... На смерць ку пі ла, 

але і на вя сел ле сха джу.

...Пас ля яго, іду чы да моў, яна 

за неш та за ча пі ла ся, упа ла, і я та-

ды на бра ла ся на хаб ства спы таць: 

«Дык мо жа, усё ж кі ё чак?»

— Не дож де тесь! — змя ніў шы 

мо ву, за яві ла пісь мен ні ца і сло ва 

гэ та стры ма ла.

* * *
Лі дзія Львоў на «клас нень ка», 

як ка жа ад на з на шых сяб ро вак, 

гу ляе ў шах ма ты. Не са мной — 

з Та неч кай. Яна ж — вя до мы кі на-

апе ра тар Тац ця на Ло гі на ва — пра-

ца ва ла з му жам Лі дзіі Львоў ны і 

па ва жа ла яго на столь кі, што ўсе 

20 (!) га доў пас ля смер ці ста ра-

ла ся, хоць зрэд ку, на вед ваць яго 

ма гі лу і яго ўда ву...

Але ў шах ма ты амаль не вый-

гра ва ла.

* * *
У Лі дзіі Львоў ны цу доў ная па-

мяць — у доб рай ты ся чы аб раз коў 

яна ні дзе, мож на ска заць, не паў-

та ра ец ца! Апроч та го...

Не як яна спы та ла: ці доб ра 

нам бы ло ў ад па чын ку, на мо ры? 

«Доб ра, — уз дых ну ла, — ды ма ла: 

толь кі, зда ец ца, пры еха лі, а ўжо: 

«Прощай, сво бод ная стихия...»

Лі дзія Львоў на тут жа па знае 

верш лю бі ма га Пуш кі на і ўжо чы-

тае са ма:

— В последний раз пе ре до 

мной ты катишь вол ны го лу бые и 

блещешь гор дою кра сой...

...По тым — па тэ ле фо не — (ёй 

амаль 90!) мы час та на па мяць чы-

та ем вер шы. І свят лее ве чар, і да 

леп ша га мя ня ец ца на строй.

* * *
Праз да ро гу ў пісь мен ні цы парк 

Ча люс кін цаў і Ба та ніч ны сад. Коль-

кі ра зоў уга вор ваю сха дзіць, па-

гля дзець на цві ту чы бэз, на ру жы 

ці гла ды ё лу сы.

«На пус тое» (хоць я так не лі чу) 

яна прос та шка дуе ча су. Ча ла век, 

як по тым на пі ша, мо жа быць без 

ру кі, без на гі, на ват без абедз вюх 

і пры гэ тым за ста вац ца май страм. 

І мо жа быць фі зіч на зграб ным, 

пры го жым і ра зам з тым ка ле кам, 

ка лі ён гуль тай.

* * *
Пісь мен ні ца не лю бі ла раз ма-

рож ваць ха ла дзіль нік... Ка жу, што 

су час ныя гэ та га не па тра бу юць, 

і ў на ступ ны пры ход, мож на ска-

заць, ня мею: на кух ні — но вень кі 

«Ат лант»!

— Ад куль? Хто да па мог?

— Я — са ма. Хто ж мне да па-

мо жа? — з лёг кім фор сам ка жа 

гас па ды ня.

І по тым, за гар ба тай, апа вя дае, 

як гэ ты но вы ха ла дзіль нік пры вез-

лі, як яна за літр га рэл кі «на ня ла» 

ней кіх бу даў ні коў, каб вы кі ну лі 

ста ры.

— А ён спраў ны? — па ці ка ві лі ся 

муж чы ны.

— Так.

— Во! Дык мы яго ў сваю кап-

цёр ку за бя ром!

...Га рэл ку муж чы ны за бра лі так-

са ма.

А вось но вы тэ ле ві зар куп ля лі 

мы. Лі дзія Львоў на ўклю ча ла яго 

зрэд ку і вель мі вы ба рач на: гля дзе ла 

толь кі тое, што вар та гля дзець. І жа-

ха ла ся ад та го, коль кі бру ду і роз най 

ду ра ты вы лі ва ец ца з гэ тай скрын кі 

на га ло вы і ў ду шы лю дзей.

Што крыўд на, ка за ла, яны ж са-

мі іх «пад стаў ля юць».

* * *
У кніж най ша фе пісь мен ні цы 

ча ты ры па лі цы кніг з аў то гра фа-

мі. Яна доў га пра ца ва ла ў вы да-

вец твах «Мас тац кая лі та ра ту ра», 

«По лы мя», шмат ка го рэ да га ва-

ла, мно гіх, ві даць, пад трым лі ва-

ла, за асоб ных — на ват ва я ва ла. 

«Я ні ко лі не ста ра ла ся да га дзіць 

на чаль ству», — ска жа ў сва ім 

апош нім ін тэр в'ю. І гэ та бу дзе чыс-

тая праў да.

* * *
Лі дзія Львоў на крыў дзі ла ся на 

баць ку: ён скон чыў жыц цё са ма губ-

ствам, ка лі да чуш цы бы ло два гад-

кі: «Ён кі нуў мя не ма лень кую...»

Ча сам мы раз ва жа ем, як маг-

ло б склас ці ся яе жыц цё, ка лі б 

баць ка жыў, ка лі б не бы ло, мяк ка 

ка жу чы, су ро ва га ай чы ма, ка лі б 

не вай на...

Ра зам пры хо дзім да вы сно вы, 

што ўсё, вя до ма ж, атры ма ла ся б 

па-ін ша му.

І ні хто не ве дае, як!

* * *
Зда роўя ў яе не бы ло з ма ла до-

сці. Не каль кі апе ра цый, у тым лі ку 

на сэр цы, ін ва лід насць. І ква тэ ра 

на вы со кім трэ цім па вер се. Ад нак 

пісь мен ні ца амаль што дня са ма 

ха дзі ла то па роз ных спра вах, то 

хоць да паш то вай скрын кі, каб за-

браць га зе ты.

* * *
Лі дзія Львоў на рых туе вы бра-

нае для се рыі «Бе ла рус кі кні га-

збор».

— І што ж вы бі ра е це? — пы-

таю яе.

— Я ве даю што.

...По тым, ка лі кні га вый дзе, я 

ўба чу, што там — апроч мас тац-

кіх тво раў — да ку мен таль ная апо-

весць «Ста ну пес няй».

Га доў 50, ка лі не бо лей, Лі дзія 

Львоў на (да рэ чы — кан ды дат 

філа  ла гіч ных на вук) вы ву ча ла 

жыц цё і твор часць Цёт кі — Ала і-

зы Па шке віч. Ха це ла, зна чыць, каб 

чы тач іх ве даў.

* * *
...На 89 мы па да ры лі Лі дзіі 

Львоў не пляш ку фран цуз ска га 

кань я ку. Шчы ра ка жу чы, спа дзя ва-

лі ся па каш та ваць. Ад нак гас па ды-

ня па ста ві ла яго за шкло ў бу фе це 

і ска за ла: «Ад кры ем на 90».

Зда ец ца, пер шы раз пад ма ну-

ла: не да жы ла.

Але ж кань як ці гар ба ту 27 чэр-

ве ня мы па-ра ней ша му п'ём: за 

свет лую па мяць пісь мен ні цы — а 

вар та б і пісь мен ні каў! — якія ву-

чы лі, ву чаць і бу дуць ву чыць нас 

жыць (і да жы ваць так са ма...). Пры-

чым не толь кі пры кла дам сва іх 

лі та ра тур ных ге ро яў, але і сва ім, 

улас ным.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

«Ка лі я чы таю кні гу, мне зда ец ца, што яна жы вая і гу та рыць 

са мной».

Зна ё мае ад чу ван не — ці не так?

Зна чыць, зна ё мае і жа дан не на пі саць (гэ та, му сіць, не ка лі?) 

аў та ру, па зва ніць, па дзя ка ваць...

Што ён? За ін шых не ска жу, бо не ве даю, а пісь мен ні ца 

Лі дзія Ара бей мой ма на лог спы ні ла ка рот кім: «Вам спа да ба ла-

ся?.. То пры ходзь це, я пад пі шу вам кні гу».

З та го пер ша га пры хо ду да апош ня га бы ло амаль дзе вяць га-

доў, без ліч су стрэч... І сён ня, у яе (свет лай па мя ці!) 95, грэх 

хоць штось ці не ўспом ніць.

«Ка лі нех та тры мае тваю 
ру ку, ці мо жа ў ця бе быць 
свой по чырк?»

«За ва рож вае ра ка. Яна плы ве 
і плы ве, і ўдзень, і ўно чы, 
ва кол усё мя ня ец ца, а яна 
плы ве. Як жыц цё».

«Не трэ ба здзяйс няць 
ге ра іч ных подз ві гаў, 

трэ ба прос та не ра біць га дас цяў»

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.
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