
У НАС НОВЫЯ КАЛЕГІ 
 

Згодна з рашэннем Пленума грамадскага аб’яднання «Саюз 
пісьменнікаў Беларусі», што адбыўся ў Мінску ў пачатку сакавіка, 
шэрагі Гродзенскага абласнога аддзялення арганізацыі 
папоўніліся двума пісьменнікамі. Навабранцамі сталі публіцыст 
Аляксандр Сявенка і празаік Кацярына Насута.   
 

Кацярына Мечыславаўна Насута – празаік. Нарадзілася 13 мая 1981 
года ў Лідзе. Закончыла Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 
Купалы па спецыяльнасці «эколаг». Магістр біялагічных навук. Першая 
кніга Кацярыны Насуты выйшла ў 2008 годзе ў расійскім выдавецтве 
«ЭКСМО». Таксама Кацярына супрацоўнічае з выдавецтвамі «Альфа-
кніга» і «АСТ», дзе публікуюцца фантастычныя раманы празаіка з 
Беларусі. Кацярынай Насутай выдадзена каля сотні (!) кніг пад 

псеўданімамі: Кацярына Лесіна, Карына Дзёміна, Ганна Цёрн і Антон 
Лік. Асноўныя напрамкі творчасці пісьменніцы: дэтэктыў з гістарычнай 
лініяй і элементамі містыкі, фэнтэзі і фантастычны любоўны раман. 
Сумежныя: казкі для дарослых, фэнтэзі, навуковая фантастыка. 
Пісьменніца з’яўляецца лаўрэатам шматлікіх прэстыжных узнагарод 
міжнароднага ўзроўню. Сярод іх: Нацыянальная літаратурная прэмія 
«Залатое пяро Русі» ў намінацыі «Проза», конкурс «ФантЛабараторная 
праца», прэмія «Бягучая па хвалях»; прэмія ЕўраКон / EuroCon (ESFS 
Awards) і іншыя.  
 

 
Кацярына Мечыславаўна Насута 

 



Постаць аўтара шырока прадстаўлена ў сетцы Інтэрнэт. Гродзенцам 
пісьменніца запомнілася ўдзелам у адкрытых грамадска-асветніцкіх 
праектах Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі – сваімі змястоўнымі і ў той жа час лаканічнымі выступленнямі 
на пасяджэннях грамадскага дыскусійнага клуба «Словадром», а 
таксама вельмі цікавым майстар-класам у рамках заняткаў Гродзенскай 
грамадскай літаратурнай школы. У 2020 годзе Кацярына Насута стала 
ўдзельнікам грамадска-літаратурнага анлайн-праекта Гродзенскай 
абласной бібліятэкі «Творы і творцы». Сярод каштоўных якасцяў 
пісьменніцы, такіх, як энергічнасць, камунікабельнасць, шырокі 
кругагляд, прагрэсіўнае мысленне, варта асобна адзанчыць 
калектывізм, гатоўнасць не толькі творча ўдасканальвацца, развівацца 
самой, але і дапамагаць іншым, падтрымліваць калег, дзяліцца з імі 
ўласным вопытам – актуальнымі ведамі, уменнямі, навыкамі – дзеля 
агульнага дабра. На сѐнняшні дзень Кацярына Мечыславаўна Насута 
знаходзіцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці, выхоўвае маленькую 
дачку. Жыве ў Гродне. Піша на рускай мове.  
 

*** 
 

Аляксандр Віктаравіч Сявенка – публіцыст, краязнаўца. Нарадзіўся ў 
1972 годзе ў горадзе Гродна. У 1995 годзе скончыў Брэсцкі політэхнічны 
інстытут, у 2002 годзе – завочнае аддзяленне юрыдычнага факультэта 
ГрДУ імя Янкі Купалы з адзнакай, у 2010 годзе – завочную аспірантуру 
ГрДУ імя Янкі Купалы па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя», таксама 
атрымаў вышэйшую ваенную адукацыю з дыпломам з адзнакай. 25 
гадоў прысвяціў службе ва Узброеных сілах Рэспублікі Беларусь. У 2006-
2010 гадах працаваў на пасадзе намесніка дэкана на адным з 
факультэтаў ГрДУ імя Янкі Купалы. У цяперашні час працуе 
журналістам.  
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Аляксандр Сявенка – вядомы калекцыянер. Сур'ѐзна захапляецца 
калекцыянаваннем рэдкіх і старадаўніх кніг; фотаздымкаў, рэгулярна 
арганізуе букіністычныя выставы, супрацоўнічае з музеямі горада над 
Нѐманам і Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я. Ф. 
Карскага, з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Артыкулы і нарысы 
Аляксандра Віктаравіча на гістарычныя, краязнаўчыя, ваенныя і 
грамадска-палітычныя тэмы з 2000 года з’яўляюцца ў калектыўных 
навуковых зборніках і перыядычным друку. Аўтар супрацоўнічае з 
такімі выданнямі, як газеты «Гродзенская праўда», «Вечерний Гродно», 
«Звязда», «Народная газета», «СБ. Беларусь сегодня», «Во славу Родины»; 
часопісы «Армия», «Гродно» і «Твой город Гродно». Аляксандр Сявенка 
з’яўляецца аўтарам кніг: «70 гадоў на варце Айчыны: гісторыя і баявы 
шлях 28-й агульнавайсковай Чырванасцяжнай арміі» (2012, у 
суаўтарстве) і «Нашчадкі слаўных традыцый. Да 75-годдзя 28-й 
агульнавайсковай Чырванасцяжнай арміі» (2017). Публіцыст 
захапляецца паэзіяй. Вершы Аляксандра Сявенкі (Александра Севенко) 
публікуюцца ў часопісе «Новая Немига литературная», у газетах 
«Гродзенскі ўніверсітэт» і «Во славу Родины», а таксама на літаратурным 
партале «Стихи.ру» і іншых Інтэрнэт-пляцоўках. У 2020 годзе Аляксандр 
Сявенка прадставіў сваю паэзію ў анлайн-праекце «Творы і творцы». 
Наш новы калега мае шматлікія ўзнагароды. Сярод іх: прэмія міністра 
абароны Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры і мастацтва за цыкл 
гістарычных артыкулаў, прысвечаных 75-годдзю Перамогі савецкага 
народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Характарызуецца як чалавек 
камунікабельны, добразычлівы, гатовы накіраваць уласныя магчымасці 
на дасягненне агульных мэтаў. Жыве ў горадзе Гродна. Піша на рускай 
мове. 
 

*** 
 
Ад імя калектыву Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ сардэчна 
віншуем празаіка Кацярыну Насуту і публіцыста Аляксандра Сявенку з 
уступленнем у Саюз пісьменнікаў Беларусі. Разам са шчырымі 
сяброўскімі пажаданнямі новым калегам моцнага здароўя і 
невычэрпнага натхнення выказваем упэўненасць у тым, што прыход у 
нашы шэрагі гэтых кампетэнтных і паспяховых людзей пойдзе на 
карысць багатым культурным традыцыям Прынѐманскага краю, а 
творчы патэнцыял новых членаў СПБ не прымусіць чытачоў айчыннай 
літаратуры доўга чакаць новыя таленавітыя творы. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 


