
НАВІНКІ КНІГАВЫДАННЯ 
 
 

ПРАЦЯГ СТАРАЖЫТНЫХ 
ТРАДЫЦЫЙ 

 
Выйшла з друку новая кніга Людмілы Кебіч 
«Трыялеты, тэрцыны, рандэлі». Рукапіс выдання 
прынѐс паэтэсе перамогу ў ІІІ Абласным конкурсе 
рукапісаў імя Цѐткі (А.Пашкевіч).  
 
«У новую кнігу Людмілы Антонаўны Кебіч «Трыялеты, 
тэрцыны, рандэлі» ўвайшлі вершы, напісаныя ў так 
званых цвѐрдых жанравых формах, якія ўпершыню 
з’явіліся ў паэтычнай творчасці ў старажытныя часы. 
Разнастайныя па тэматыцы і настроі, яны захапляюць 
чытача мастацкасцю, вобразнасцю і мілагучнасцю 
роднай мовы, якіх аўтар паспрабавала дасягнуць нават 
у гэтых  складаных формах паэзіі». (Анатацыя). 
 
Менавіта дзякуючы прадаўжэнню даўніх эстэтычных 
традыцый вершаскладання, новую кнігу вядомай 

беларускай паэтэсы з Гродна можна назваць унікальнай. Заканамернасцю бачыцца той факт, 
што рукапіс кнігі прынѐс аўтару перамогу ў абласным літаратурным конкурсе. Даследчыкі-
навукоўцы яшчэ абавязкова скажуць сваѐ слова пра гэтую кнігу. Таму што ніякага прагрэсу ў 
навуцы, ніякага наватарства ў мастацтве нельга сабе ўявіць без даніны павагі традыцыі, у якую 
б глыбокую даўніну яна ні сыходзіла сваімі каранямі. Такую даніну павагі да сярэднявечных 
паэтычных традыцый аддае аўтар зборніка лірыкі ў цвѐрдых жанравых формах. Парадокс 
нашай рэальнасці заключаецца ў тым, што менавіта традыцыі кімсьці могуць успрымацца як 
экзотыка. Але толькі не сапраўднымі аматарамі мастацкага слова, упэўненая паэтэса. У 
немалой ступені творчасць Людмілы Кебіч арыентавана на вобразнае пераасэнсаванне 
агульначалавечых каштоўнасцяў, катэгорый і паняццяў вечных, хоць сама Людміла Антонаўна 
не любіць гэты эпітэт. У любыя – няпростыя, лѐсавызначальныя, супярэчлівыя часы наша 
задача – берагчы і развіваць у сабе чалавечнасць, жыць у згодзе з прыродай, кіравацца 
хрысціянскімі запаведзямі, жыць, як падказвае чалавеку сумленне – у пэўным сэнсе гэта 
філасофская аснова чарговага перыяду творчасці паэтэсы, адлюстраванага ў новым зборніку. 
Калі мастацтва служыць сувязным звяном розных эпох і пакаленняў, сістэме чалавечых 
каштоўнасцяў нічога не пагражае. Укладам у гэты працэс – барацьбу за захаванне традыцый, за 
іх пераемнасць і развіццѐ і з'яўляецца новая кніга паэзіі Людмілы Кебіч.  
 
Кампазіцыю зборніка складаюць тры раздзелы, адпаведныя жанрам паэзіі, пералічаным у назве 
кнігі. Арыгінальныя графічныя ілюстрацыі да новага паэтычнага зборніка Людмілы Кебіч 
«Трыялеты, тэрцыны, рандэлі» выканала ўнучка паэтэсы, вучаніца гімназіі № 5 г. Гродна Алеся 
Кебіч. Кніга выдадзена ў аўтарскай рэдакцыі. Паліграфічнае выкананне – ТАА «ЮрСаПрынт».  
  



Своеасаблівым паэтычным тлумачэннем прычыны, па якой паэтэса ўзялася за напісанне 
вершаў у старажытных формах, з’явілася рандэль, змешчаная на адваротным баку кнігі. Гэта 
таксама і вынік, і лагічнае завяршэнне новага зборніка паэзіі Людмілы Кебіч. 
 
 

                        *** 
 
Трыялеты, тэрцыны, рандэлі,, 

нібы зоркі, з нябѐсаў зляцелі, 

з тых далѐкіх, славутых стагоддзяў, 

калі слова з душой былі ў згодзе. 

 

Каб аднойчы пад белаю поўняй 

дзіўны спеў маѐ сэрца напоўніў, 

трыялеты тэрцыны, рандэлі, 

нібы зоркі, з нябѐсаў зляцелі. 

 

І пачуцці мае зазіхцелі: 

да высокага неба імкнуся 

і на тое імгненне малюся, 

калі лѐсава ў сэрцы зардзелі 

трыялеты, тэрцыны, рандэлі. 
 

 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


