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Людка Сільнова — адна з самых адметных беларускіх паэтэс, у творчай 

скарбонцы якой сабрана шматжанравае суквецце вершаў. Яна аўтарка 

зборнікаў вершаў «Ластаўка ляціць…» (1993), «Рысасловы» (1994), 

«Зачараваная краіна» (2007), «Горад Мілаград» (2016), фантастычных 

коміксаў «Агністыя дзьмухаўцы» (1997), кнігі вершаў з прысвячэннем 

«Зеленавокія воі і іх прыгажуні» (2001), кнігі літаратуразнаўчых твораў 

«Крышталёвы сад» (2007).  

Творчасць Л. Сільновай непарыўна звязана з вобразамі кнігі і космаса. 

Такую сувязь яна адчула яшчэ ў дзяцінстве: «Чытаць я навучылася яшчэ да 

школы, у 1962 г. напярэдадні адкрыцця эры касманаўтыкі… Пагэтаму 

чытанне ў мяне да гэтага часу асацыятыўна звязана з асваеннем касмічнай 

прасторы і асабістай ініцыятывай. А таксама — з радасцю!» [1, с. 81]. 

Пазней далучыўся аўтарытэт бібліятэкі. Гэтыя дзіцячыя ўражанні цалкам 

прадвызначылі будучы лёс дзяўчыны — і прафесію, і любімы занятак. 

Адсюль і шчырае захапленне самой матэрыяй слова, літарай, літаратурай. 

Паэтэса пазней прызналася: «Не ў хаце — каханкаю, гаспадыняй, // У княстве 

кнігі жыву княгіняй. // І ўсе майго жыцця авантуры — // Старонкі прыгожай 

літаратуры» [4, с. 147]. Космас і жыццё на іншых планетах сталі тэмай 

самага першага твора шаснаццацігадовай Людкі Сільновай «Прыпавесці пра 

блакітную дзяўчынку», які, на жаль, не быў тады надрукаваны. За сваю 

прыхільнасць аўтарку нават назвалі «адной з самых касмічных сучасных 

беларускіх паэтак»” [2]. 

Першы верш паэтэсы «Давайце вокны мыць» быў надрукаваны ў 

рэспубліканскай газеце «Чырвоная змена» 12 ліпеня 1985 г. у падборцы 

твораў сяброў літаратурнага аб’яднання «Крыніцы», кіравала якім Раіса 

Баравікова. Ужо ў сваім першым зборніку вершаў «Ластаўка ляціць…» 

маладая аўтарка надрукавала два вершы, звязаныя з асобай паэтычнай 

настаўніцы («Чараўніца») і ўласнай рэакцыяй на першапублікацыю 

(«Першапублікацыя»): як быццам яна разбіла шкло і вывалілася з таго акна ў 

вялікі свет. 

Людка Сільнова заўсёды вельмі адказна ставіцца да ўсяго, што звязана 

з літаратурай, кнігай, у тым ліку і да ўласнай паэтычнай творчасці. 

Усведамленню месца паэта і паэзіі ў жыцці чалавека, у Сусвеце прысвечана 

шмат твораў, ад першага да нядаўна выдадзенага зборніка вершаў аўтаркі 

«Горад Мілаград». У Л. Сільновай існуюць свае арыгінальныя 

азначэнніпаняццяў паэзіі і паэта: «О вершаскладанне! // Ты — узіранне // У 

чорнае чэрава студні // У свята і ў будні...» [3, с. 31], «Паэт — факір на час, 

// Ён выдыхае фразу» [4, с. 77]. Аўтарка з уласцівай ёй вобразнасцю надзяляе 

сваю лірычную гераіню смелымі запамінальнымі номенамі-новатворамі: «Ты, 



паэтка, // Ты, вар’ятка, // Песня-Спетка, // Душа-ў-Пятка! <…>Глупства-

Сведка, // Шчасця-Матка» [3, c. 46], або ў пазнейшым вершы, як у песні У. 

Высоцкага, параўноўвае сябе са скалалазкай: «Не паэтка я, а скалалазка; // 

Віртуальнасць вабіць, а не казка» [4, с. 117]. Яна шчыра прызнаецца, што 

шчасліваятолькі «У тыя дні, // калі радкамі трызню…» (верш-фэнтазі «Муза 

і меч») [4, с. 127]. 

Самапачуванню паэта ў сучасным грамадстве Л. Сільнова прысвяціла 

асобны раздзел у кнізе «Горад Мілаград» — «Паэт у мегаполісе», дзе яна 

мэтанакіравана раскрывае ўсе грані быцця творцы. У вершы «Апошні 

прарок» аўтарка ўказвае паэту на яго апошняе месца ў сацыяльнай іерархіі, 

папярэджвае, што «У век // Інфармацыйнага грамадства // Не будзе дзённік 

трызненняў // Чытацца» [4, с. 118], і прамаўляе запаветныя радкі для 

кожнага сапраўднага паэта, які не прымае камерцыялізацыі літаратуры: 

«Насуперак рынкам, тэрактам, пажарам // Хай вершы ніколі не будуць 

таварам! // Яны не мастацтва, не шоу з навукай — // Расшчэплены атам, 

містэрыя гуку!» [4, с. 128]. Праз «Паэта ў мегаполісе» чытач кнігі Л. 

Сільновай трапляе ў верш-горад (верш «Нататнік»). Для паэтэсы памер 

верша — гэта тая дастатковая форма існавання, у якой змяшчаецца аб’ём 

інфармацыі, эквівалентны сучаснай гарадской прасторы. Пагэтаму 

становіцца зразумелым, што кніга вершаў «Горад Мілаград» ахоплівае яшчэ 

больш шырокі гарызонт — мегаполіс, ці, як адзначаецца ў анатацыі, 

«хуткаплыннае жыццё ў мега-горадзе будучага» [5, с. 2]. 

У паэзіі Людкі Сільновай значная ўвага надаецца кожнаму слову, 

літары. Напэўна, адсюль ні з чым не параўнальны падбор сакавітых вобразаў, 

для ўспрымання якіх, здаецца, будуць задзейнічаны ўсе пачуццёвыя органы 

чытача: «сцежкі-самаволкі», «пруты-іголкі кустоў», «вароны — як тры 

таблеткі вугалю», «след халодны, як калодзеж», «поўня-апельсін», «зорачкі 

— сплюнутыя костачкі», «хлеб-чарапаха», «жалезныя капсулы аўто» і г. д. 

Самі словы паэтэса неаднаразова надзяляе эпітэтам «дзіравыя», а працэс 

напісання верша параўноўвае з цыраваннем (вершы «Дзьмухавец», 

«Дзіравыя словы»). Слова ў аўтаркі мае выяву, гук, пах: «Яно ўсярэдзіне 

мяне, // Як мікрарадыё, пяе» [4, с. 121], і нарэшце, гэта адна з самых 

найсучаснейшых матэрый: «Да нанатэхналогій // Хачу аднесці слова» [4, с. 

121]. 

Л. Сільнова неаднаразова эксперыментуе са словам — гэта і кніга на 

цюлевай тканіне («Празрысты кот»), і на кулінарным алюмініі («Запісы на 

кулінарнай фальзе»), і папяровая самаробная кніжка «Бацькава мова» і т.п. 

(былі прадстаўлены на персанальнай выстаўцы з адпаведнай назвай «Рыфмы 

колеру» ў 2001 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі). Паэтэса выдае 

асобны зборнік «Рысасловы» — кнігумалюнкаў, графічных вобразаў слоў, 

вершаслоў, вершаваны праект уласнага слоўніка, ці, як яна сама вызначае, 

транслінгвізм. У сваёй «Вялесаўскай лекцыі» (Інаўгурацыйнай прамове 

падчас атрымання літаратурнай прэміі «Гліняны Вялес») аўтарка прызналася, 

што «прыйшла да адчування, што форма таго меркаванага ідэальнага верша 

павінна быць досыць сціслай, а словы, за кошт гэтай сцісласці, павінны стаць 



больш светлымі і зыркімі. Паступова верш змяншаўся — да некалькіх 

радкоў, словаў… І вось, нарэшце, засталося адно толькі слова. “Слова, — 

гэта не ўмоўны знак для выражэння думкі, а мастацкі вобраз, выкліканы 

найжывейшымі пачуваннямі, якія прырода і жыццё выклікалі ў 

першабытным чалавеку”, — сцвярджаў Вацлаў Ластоўскі» [5, с. 130]. 

Яшчэ адзін наватарскі жанр Л. Сільновай — кніга фантастычных 

коміксаў «Агністыя дзьмухаўцы» — у анатацыі вызначаны як «візуальная 

проза», але сама паэтэса ўдакладніла, што гэта самая што ні ёсць паэзія 

кахання, выказаная сюжэтнай нізкай аўтарскіх малюнкаў з сімвалічнымі 

малюнкамі. У інтэрв’ю з аўтарам артыкула Л. Сільнова зазначыла: «Я 

адношу сваю творчасць да авангардысцкага, эксперыментальнага кірунку, 

нават у нечым… фальклорнага. Тут галоўнае — сам матэрыял мовы, яе 

рытму, гукавой афарбоўкі і маральныя адносіны аўтара да людзей, рэчаў, з’яў 

і свету навокал… Яна (аўтарка часта падзяляе сябе з лірычнай гераіняй і 

гаворыць аб ёй у 3-й асобе — І.Ш.) гуляла ў розныя фармалістычныя і 

рэалістычныя кірункі літаратуры: мадэрнізм, сімвалізм, імажынізм, акмеізм, 

сюррэалізм, дадаізм, фальклорна-абрадавыя практыкі, постмадэрнізм і інш., 

адстойваючы мову і яе магчымасці. І ў той жа час сама я прыхільніца старой 

паэтычнай школы, сілаба-танічнага верша. Так, як ні дзіўна, таго самага 

“парадна-вайсковага” рыфмаванага верша і “святочна-народнага”, крыху 

хаатычнага верлібра (які стаў ужо таксама традыцыйным, амаль народным, 

нават сучасным гарадскім фальклорам, у нечым хіп-хопам, вершам без 

дзяржаўных межаў)» [з асабістага архіва аўтара].  

Сапраўды, падобным кангламератам, на першы погляд, і паўстае яе 

«Горад Мілаград». Аўтарка, не асцерагаючыся звузіць кола сваіх чытачоў, 

дзёрзка прызначае яе сучаснаму, найперш гарадскому, чытачу з добрай 

адукацыяй. Так, даволі натуральна выглядаюць у гэтай прасторы творы, 

прысвечаныя ўрбаністычнаму пейзажу. Але, паглыбіўшыся ў тэкст, бачым, 

што прасторава-часавыя межы сучаснага горада значна пашыраюцца — у 

зборніку перакрыжоўваюцца пейзажы розных гарадоў (Мінск, Маладзечна, 

Вілейка, Вільня, Полацк і інш.), прычым з розных гістарычных перыядаў. 

Гэты выхад у кнізе па-за рэальнасць добра праілюстраваны на вокладцы — 

над паўразрушанымі будынкамі старажытных сабораў лунаюць талеркі 

нееапазнаных касмічных аб’ектаў. 

Назва кнігі — горада Мілаград суадносіцца з імя аўтаркі — Людміла, 

ёй, як філолагу, здольнаму бачыць прыхаваны сэнс у кожнай частцы слова, 

яго літары, да спадобы гэтыя спалучэнні «мілая людзям», «мілы горад». Але, 

на наша здзіўленне, паэтэса прызналася, што ў Беларусі існуе населены пункт 

з такой назвай — вёска ў Гомельскай вобласці [з асабістага архіва аўтара]. 

Сваю лірычную гераіню аўтарка называе Людкай (на выбар такой формы імя 

паўплывала песня «Людка» славутых «Песняроў» на словы Янкі Купалы, 

якая была вельмі папулярнай у пачатку 1980-х гг.), ёсць у паэтэсы нават 

мініяцюрныя вершы-тлумачэнні «Людка — адзінка вялікага люду…» (нізка 

«Зярняты»), «Людка, Людка… // Бога любка» [5, с. 178], а нядаўна паэтэса 

агучыла яшчэ адну «формулу жыцця» — яе імя — «гэта скарочанае поўнае 



“ЛЮ(дміла) Д(анілаўна) КА(пуцкая) СІЛЬНОВА”» [з асабістага архіва 

аўтара]. 

Але нягледзячы на ўсе шматлікія жанрава-стылёвыя эксперыменты ў 

паэзіі Людкі Сільновай галоўны аб’ект яе творчасці — чалавек. Яе заўсёды 

хвалюе, як ён сябе пачувае ў гэтым сучасным інфармацыйным свеце, што 

пастаянна трансфармуецца, ці застаецца ў яго вольнага часу і месца для 

шчырасці, сяброўства, кахання: «Кожны хоча, каб яго любілі, // Лашчылі і 

чысцілі падкрыллі… // Кожны хоча… А ці кожны — можа?» [5, с. 178]. 

Аўтарка неаднаразова шукае сэнс жыцця: «Кнігу жыцця якім разам чытаю!» 

[5, с. 98], і часам прыходзіць да высноў: «Жыццё — авантура, прыгода і 

подзвіг! // (Не жарт, не насмешка, не карыкатура.)» [5, с. 85], «Жыццё — 

гульня. У шахматы ці нешта // Падобнае…» [5, с. 163]. І нарэшце яе 

лірычная гераіня знаходзіць ачышчальную раку: «Яна цячэ паўз нас, рака, // І 

не з вады, не з малака — // Са слоў, што творацца ў малітвах, // Узносяцца ў 

духоўных бітвах. // Быць хрысціянінам: абмыцца // Вадой — і ў хвалях 

растварыцца» [5, с. 154], знаходзіць сваю дарогу ў Храм: «Далёка — ліха, 

натоўп, трыбуны. // Дарогай ціхай іду ў Храм» [5, с. 157]. Паэтэса знаходзіць 

сэнс існавання: «…Тады зрываецца малітва // З сасмяглых вуснаў, і ў душу // 

Сыходзіць мір… Псалтыр адкрыты. // Чытаю, думаю, пішу» [5, с. 159], 

быццам занава адкрываючы сэнс свайго творчага прызначэння: «І кагосьці 

маё слова сагрэе, // І кагосьці мая лыжка накорміць…» [5, с. 152]. 

Паэзія Людкі Сільновай займае асобае месца сярод твораў беларускіх 

аўтараў другой паловы ХХ — пачатку ХХІ стагоддзяў. Яе вершы-малюнкі, 

«самаробныя» кнігі ў стылі «хэнд-мэйд-бук» або «арт-бук» сталі прыкладам 

адлюстравання новых авангардных, мадэрнісцкіх кірункаў як у сусветнай, 

так і ў беларускай літаратуры напрыканцы ХХ ст. Прычым аўтарка па-

майстэрску захоўвае баланс паміж формай і зместам, чаго так часта бракуе 

сучасным маладым паэтам, якія ў пагоні за эксперыментатарскім абліччам 

твора забываюць пра яго ідэю. Ідэйна-эстэтычнае напаўненне твораў Л. 

Сільновай грунтуецца ў першую чаргу на класічнай кніжнай культуры. 
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