
У НАС НОВАЯ КАЛЕГА 
 

Рашэннем Прэзiдыума Грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» ад 11 лiпеня 2019 
года рэспубліканская літаратурная арганізацыя і яе Гродзенскае абласное аддзяленне 
папоўнілiся новым членам. Пасля аднагалоснага зацвярджэння кандыдатуры на 
рэспубліканскім узроўні нашай новай калегаю стала паэтка, празаік, перакладчык, эсэіст 
Таццяна Лашук з Гродна. 
 

 
Таццяна Ігараўна Лашук 

 
Лашук Таццяна Ігараўна родам з Лiды, але больш за дваццаць гадоў з'яўляецца гродзенкай. 
Нарадзiлася ў 80-х. Закончыла ГрДУ імя Янкі Купалы. Працуе настаўнікам гісторыі ў гімназіі № 3 г. 
Гродна. З'яўляецца куратарам школьнага музея Вольгі Соламавай. Вядзе выхаваўча-патрыятычную i 
краязнаўчую працу даследчыка-следапыта. За кароткі час здолела праявіць сябе як дасведчаны 
распрацоўшчык фiласофскай i тэасофскай тэматыкi ў мастацкай і мастацка-дакументальнай 
гiстарычнай прозе. Гэта азначае, што на працягу двух апошніх гадоў ѐю створана і апублікавана 
некалькі без перабольшання знакавых, рэзанансных твораў. У цэнтры ўвагі пісьменніцы – старонкі 
гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі. Да 500-годдзя Беларускага 
кнігадрукавання ў рэспубліканскім літаратурным часопісе “Нѐман” (№ 3, 2017) апублікавана аповесць 
“Экзамен”, прысвечаная постацi Ф.Скарыны. Твор атрымаў станоўчыя водгукі крытыкаў і чытачоў. 
Творы Т.І.Лашук можна сустрэць на старонках рэспубліканскіх выданняў: “Літаратура і мастацтва”, 
“Полымя”, “Нѐман” і іншых. Аўтар аднолькава эфектыўна валодае беларускай і рускай літаратурнымі 
мовамі. Дагэтуль у актыве пісьменніцы ўжо былі плѐннае супрацоўніцтва з Гродзенскім абласным 
аддзяленнем СПБ, шматразовыя перамогі ў рэгіянальных і міжнародых літаратурных конкурсах, 
шматлікія ўзнагароды. А пачынала пiсьменнiца, як i многiя з нас – з паэзii.  
 

Лета 2017 года прыносіць Таццяне поспех нацыянальнага маштабу – другое месца ў Рэспубліканскім 
літаратурным конкурсе Саюза пісьменнікаў Беларусі “Скарынавай душой узлашчанае слова” (за эсэ “Аб 
чым спявае жалейка”). Галоўнай дзеючай асобай сюжэтаў Т.Лашук з'яўляецца тыповы прадстаўнік 



грамадства, чалавек у пошуку свайго месца пад сонцам, чалавек як асоба, як носьбіт вечных 
каштоўнасцяў, чалавек са сваімі прынцыповымі поглядамі на рэчаіснасць, адметнасцямі і рысамі 
характару. Чалавек у моцных абдымках сваѐй эпохi.  
 

Творчасць Таццяны Лашук – гэта пастаянны пошук адказаў на выклікі часу, на лѐсавызначальныя 
пытанні да творцаў і захавальнікаў нашай культурнай спадчыны. У пэўным сэнсе фiласофiя творчасцi 
пiсьменнiцы – гэта складаны выбар памiж розумам i пачуццѐм, таму што яна сумяшчае ў сабе 
прынцыпы навуковасцi i мастацкасці. Адзіны, самы галоўны крытэрый, якім кіруецца аўтар – гэта 
гармонія, гармонія ва ўсім: у выбары тэмы, у пабудове кампазіцыі, суб'ектава-аб'ектнай арганізацыі 
твораў, у стварэнні іх сацыяльна-псіхалагічнай змястоўнасці. Інакш кажучы, паводле Таццяны Лашук, 
літаратура апраўдвае сваю сутнась у тым выпадку, калі з’яўляецца не толькі сугучнай духоўнаму 
пошуку аўтара, але галоўнае – з’яўляецца цікавай, карыснай для чытача, сучаснай, актуальнай, 
універсальнай; нясе ў сабе элементы дыялогу пакаленняў і светапоглядаў; вучыць, выхоўвае, 
ачышчае; фактычна з’яўляецца чымсьці большым, чым проста мастацтвам.  
 

Гродзенская пісьменніца добра ўсведамляе непарыўнае адзiнства творчасці і грамадскай дзейнасці. 
Таццяна – актыўны член Грамадскага дыскусійнага клуба “Словадром”; падчас яго пасяджэнняў горача 
адстойвае прынцыпы гістарычнай справядлівасці і гуманізму, выступае за праўдзівае і аб'ектыўнае 
адлюстраванне нават самых неадназначных эпізодаў нашай гісторыі. Эстэтыка для пісьменніцы 
немагчымая без этычнай асновы, філасофія немагчымая без жыццѐвых назіранняў, дыдактыка 
немагчымая без асабіста атрыманых урокаў жыцця. Таццяна Лашук – магістр гістарычных навук, а 
таксама эсэіст, публіцыст, паэтэса, перакладчык; прызѐр Міжнароднага конкурсу паэтычных перакладаў 
“Берега дружбы” (Расія, 2018), удзельнік II Міжрэгіянальнага форума маладых літаратараў (Мінск, 
2018), пераможца мiжнароднага Конкурсу эсэ да 100-годдзя Аляксандра Салжаніцына (Масква, 2018).  
 

Жанчына-лiтаратар імкнецца самастойна, без старонняй дапамогі пашыраць свае гарызонты, ва ўвесь 
голас заяўляць пра сябе ў Рэспубліцы і за яе межамі. Жыццѐ пісьменніцы ў мастацтве ѐсць нястомны 
рух. Сфера захапленняў і асабістых інтарэсаў Таццяны разнастайная, кругагляд характарызуецца 
багаццем. Напрыклад, пісьменніца паспяхова гуляе ў папулярную тэлегульню “Что? Где? Когда?”, 
дасылаючы пытанні і дамагаючыся перамог над знатакамi. Таму што яна эрудыт, пастаянна чытае, 
папаўняе багаж ведаў, трэнiруе iнтэлект.  
 

Галоўнай падзеяй у творчай біяграфіі Таццяны Лашук стаў выхад кнігі ў суаўтарстве з маскоўскай 
пісьменніцай Наталляй Алеевай пад назвай “Стрела, запущенная в вечность” (выдавецтва “Сибирская 
Благозвонница”, Масква, 2017. Наклад 5000 асобнікаў). У кнігу ўвайшла падборка апавяданняў Таццяны 
Лашук “Свете тихий” пра няпростыя лѐсы вядомых жанчын, прадстаўніц розных гістарычных эпох, 
жонак не менш вядомых гістарычных персанажаў. А зусім нядаўна пісьменніца пачала супрацоўніцтва з 
аўтарытэтным літаратурным часопісам "Новый мир" (Масква). З прыходам Таццяны Лашук у СПБ 
арганізацыя, безумоўна, атрымае новы імпульс актыўнасці і прагрэсу, адкрые новыя цікавыя 
перспектывы. Вельмi важна, што да нас прыйшоў чалавек малады і энергічны, у якога наперадзе цэлае 
вялізнае жыццѐ. Сваім жыццѐвым патэнцыялам і зарадам энергіі пiсьменнiца здольная павесці за 
сабой, зацікавіць і натхніць асабістым прыкладам іншых прадстаўнікоў маладога пакалення i канешне, 
падтрымаць, дзе трэба, старэйшых таварышаў, ветэранаў. 
 

Мы ад усѐй душы віншуем Таццяну Iгараўну Лашук з уступленнем у шэрагі Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, жадаем ѐй моцнага здароўя, сямейнага шчасця, жадаем дасягнуць як мага больш у прафесіi і 
на творчым шляху. Хочацца выказаць надзею на тое, што для нашай новай калегi прысутнасць у 
шэрагах Саюза пiсьменнiкаў Беларусi стане не толькі прыступкай да асабістых мэтаў, але праявай 
любовi да роднага Слова, павагi да чытача, а таксама прыкладам добрасумленнага стаўлення да iдэi 
cаюзнасцi – той, што аб'ядноўвае i натхняе ўсіх нас. 
 

ГАА СПБ 

Фота прэс-службы СПБ-Гродна 

https://vk.com/wall-111388086_2258
http://pisateli.by/2017/223.pdf


 
Гродзенская пісьменніца Таццяна Лашук атрымлівае пасведчанне члена СПБ з рук старшыні 

арганізацыі М.І.Чаргінца. Мінск, Дом літаратара. 11 ліпеня 2019 года.  

 

 


