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           Празаік, сябар Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюза пісьменнікаў Беларусі 

Мікалай  Елянеўскі нарадзіўся ў вёсцы Лунін 5 красавіка 1948 года. Бацька 

працаваў бухгалтарам, а маці пасля яго заўчаснай смерці была калгасніцай. Юнак 

пасля заканчэння сярэдняй школы ў  роднай вёсцы (1966) паступіў у Мінскае 

паліграфічнае вучылішча. Практыку праходзіў у лунінецкай раённай газеце і 

адначасова працаваў у ёй фотакарэспандэнтам. У час службы ў войску (1969 – 

1970) пісаў у армейскую газету. Здольнага салдата з Палесся заўважылі ў яе 

рэдакцыі і прапанавалі  паступіць на журналісцкі факультэт Львоўскага вышэйшага 

вайскова-палітычнага вучылішча. Пасля яго заканчэння каля 25 гадоў працаваў у 

армейскіх газетах у Расіі, Германіі і Ташкенце. 

           Пасля распаду СССР Мікалай Елянеўскі быў дэмабілізаваны і вярнуўся на 

радзіму.  Жыў з сям’ёй у вайсковым гарадку пад Баранавічамі. У 1999 годзе 

пераехаў у Пінск і ўзначаліў раённую газету “Полесская правда”. 

          Жывучы ўдалечыні ад радзімы, сувязі з ёю не губляў. Большасць адпачынкаў 

праводзіў у Луніне ў роднай хаце. Тут ён сябраваў з вядомым на Лунінеччыне 

кавалём і краязнаўцам Васілём Карпцом. Той зацікавіў вайсковага журналіста 

былым святаром Лунінскай царквы, аўтарам першай беларускай граматыкі 

Платонам Ціхановічам. Пачаліся пошукі самой граматыкі, першая частка якой 

была завершана ў 1875 годзе, а таксама раскрыццё біяграфіі П.М. Ціхановіча. Гэта і 

складае змест рамана-хронікі (такое жанравае вызначэнне даў твору аўтар) “Время 

пастыря”, апублікаванага ў часопісе “Нёман” (2007, №4).  У 2011 годзе раман 

выйшаў асобным выданнем.           

          Значную частку рамана-хронікі  М.Елянеўскага складае апісанне пошукаў 

“Беларускай граматыкі” Платона Ціхановіча, хоць на той час яна была ўжо 

вядомая. У Вільні з рукапісам пазнаёміўся Генадзь Каханоўскі, якога Ціхановічам 

зацікавіў таксама Васіль Карпец. Артыкул краязнаўца пра працу святара з Луніна 

змешчаны ў яго кнізе “Адчыніся, таямніца часу…”. Была ўжо і ў  лунінецкім 

раённым музеі першая беларуская граматыка. Тым не менш урыўкі з яе, уключаныя 

Міколам Елянеўскім у свой твор, чытаюцца з цікавасцю.  

          Другую палову кнігі складае апісанне Міколам Елянеўскім звестак з біяграфіі 

лунінскага святара. У выніку доўгіх пошукаў высветлілася, што Платон Ціхановіч 

нарадзіўся ў 1838 годзе ў ваколіцах Вылазаў на Піншчыне. У Лунін святар быў 

накіраваны адразу пасля заканчэння Мінскай духоўнай семінарыі. Мікола 

Елянеўскі раскрывае асветную, царкоўна-пастырскую дзейнасць свайго героя. 

          Для твора “Время пастыря” характэрны экскурсы ў даўнюю і пасляваенную 

гісторыю, устаўкі пра выдатных тагачасных святароў, уключэнне ўрыўкаў з 

царкоўных кніг, са святарскіх артыкулаў. З гэтых кампанентаў твора Мікалай 

Елянеўскі паўстае вернікам, які перакананы, што бездухоўнасць сучаснага 

грамадства бярэ пачатак з часоў, калі вялася барацьба з рэлігіяй, калі вынішчаўся 



 

 

такі вызначальны пласт духоўнага жыцця народа, як вера ў Бога і багацейшая 

духоўная літаратура, калі знішчаліся храмы.  

         Раман-хроніка “Время пастыря” адзначаны дыпломам першай прэміі па 

вынікам Рэспубліканскага конкурсу на лепшае адлюстраванне гісторыі і сучаснасці 

беларускага праваславія ў сродках масавай інфармацыі.  

         Мікалай Васільевіч Елянеўскі друкаваўся ў айчынных часопісах “Нёман”, 

“Маладосць”, “Беларуская думка”, расійскіх часопісах “Наш современник”, 

“Москва”, расійскім літаратурным альманаху “Братина”, выданнях “Литературная 

газета”, “Литературная Россия”, ваенных часопісах “Cоветский воин”, “Крылья 

Родины”, у шэрагу калектыўных зборнікаў.  

           Мікалай Елянеўскі з’яўляецца аўтарам  дакументальнага зборніка “Небесный 

штурмовик”, рамана-хронікі “Время пастыря”, рамана “Наперсный крест”, 

аповесцей і апавяданняў. 

            У 2007 годзе за дакументальную аповесць “Хлебный крест” і цыкл нарысаў 

удастоены звання лаурэата прэміі Беларускага саюза журналістаў.  

            Лаўрэат конкурса 2007 года за лепшы нарыс  пра сучасніка, які праводзіўся 

Брэсцкім аблвыканкамам сярод журналістаў і СМІ вобласці.  

У студзені 2013 года Мікалая Елянеўскага не стала. Не стала пісьменніка з 

Божай іскрынкай  і надзвычай зычлівага, дабрэйшай душы чалавека.  Да свайго 65-

га  дня нараджэння ён не дажыў крыху менш за тры месяцы. Засталіся не 

выдадзенымі некалькі рукапісаў. Сябры і калегі па пяру М.Елянеўскага 

спадзяюцца, што яны абавязкова ўбачаць свет у выглядзе асобных кніг.  
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