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Рэ дак цыю шу ка лі 
раз вед чы кі

Ула дзі мір Амель я нюк — 
ле ген да бе ла рус кай жур-
на ліс ты кі. Ства рыць га зе ту 
ў мір ны час — спра ва скла-
да ная і над звы чай ад каз ная, 
а тут вай на, ва кол — во ра гі 
і здрад ні кі. Але ўсё ж, 18 мая 
1942 го да, у за ня тым фа шыс-
та мі Мін ску, «Звяз да» ад на ві-
ла сваю дзей насць.

Дзякуючы найперш Ула дзі-
мі ру Сця па на ві чу га зе та за клі-
ка ла на род зма гац ца з во ра-
гам, вы кры ва ла хлус лі вую па лі-
ты ку аку пан таў. Як бы ні ха це лі 
апош нія, спы ніць жур на лісц кае 
сло ва ім не ўда ло ся — ты раж у 
дзве ты ся чы эк зэмп ля раў ра-
зы шоў ся па го ра дзе і пры лег-
лых да ста лі цы вёс ках. Га зе та 
дай шла да Ба ра на віч, Ор шы, 
Баб руй ска, Го ме ля, яе чы та лі ў 
пар ты зан скіх атра дах.

Тра пі ла яна і ў ру кі да во-
ра гаў. Для по шу ку пад поль-
най дру кар ні з Бер лі на вы клі-
ка лі во пыт ных раз вед чы каў. 
Гіт ле раў цы ве да лі: па гі бель 
са май вя до май і аў та ры тэт-
най бе ла рус кай га зе ты — 
ор га на Мінска га гар ка ма 
КП(б)Б — на ня се не па праў ны 
ўрон пад поль на му ру ху. Толь-
кі рэ дак цыю яны так і не знай-
шлі (а між тым, пер шы ну мар 
«Звяз ды» та ем на на бі раў ся 
ў ня мец кай дру кар ні!). За тое 
вы са чы лі та го, дзя ку ю чы ка му 
га зе та раз ля це ла ся па Бе ла ру-
сі, — 26 мая 1942 го да Ула дзі-
мі ра Амель я ню ка застрэлілі ля 
Чыр во на га кас цё ла...

Ма ці Ге роя
Праз 20 га доў пас ля Пе ра-

мо гі ад важ ны пад поль шчык і 
та ле на ві ты жур на ліст па смя-
рот на стаў Ге ро ем Са вец ка га 
Са ю за — па доб ных пры кла-
даў за га ды Вя лі кай Ай чын най 
у гіс то рыі СССР не бы ло.

Толь кі па ра да вац ца вы со-
кай уз на га ро дзе асаб лі ва не 
бы ло ка му: баць ку Амель я-
нюка за бі лі аку пан ты, сяст ра 
тра пі ла пад бам бёж ку на па-
чат ку вай ны, лёс жон кі з сы нам 
доў гі час быў не вя до мы. Ма-
ці Ула дзі мі ра Амель я ню ка не 
ста ла ў 1945-м, праз не каль кі 
дзён пас ля Пе ра мо гі, — жа но-
чае сэр ца не вы тры ма ла па кут, 
якія пры нес ла іх сям'і вай на.

Аб тым, што Паў лі на Амель-
я нюк не да жы ла да та го мо-
ман ту, ка лі яе сын стаў Ге ро-
ем, аў та ру гэ тых рад коў ста ла 
вя до ма дзя ку ю чы ад на му ці ка-
ва му да ку мен ту, зной дзе на му 
ў На цы я наль ным ар хі ве Бе ла-
ру сі. У сва іх ус па мі нах Паў лі-
ну Сця па наў ну згад вае пад-
поль шчы ца Ма рыя Рын ке віч, 
якая ўдзель ні ча ла ў вы дан ні 
пад поль най «Звяз ды».

«Ёй бы ло 60 га доў, — 
свед чыць пад поль шчы ца. — 
Вай на на нес ла шмат 
го ра: раз бі ла вя лі кую 
друж ную сям'ю (за гі-
ну лі муж, сын, дач ка, 
уну кі). Аку пан ты з ку-
ля мё та аб стра ля лі іх 
ха ту. Яна ба чы ла спа-
ле ны го рад, шы бе ні-
цы, слё зы ма ця рок. 
Але гэ та не зла ма ла 
ма ці, жан чы ну, ча-
ла ве ка. Для ўве ка-
веч ван ня яе свет лай 
па мя ці пра па ную доб-
ра ўпа рад ка ваць яе 
ма гіль ны па го рак (яна 
па ха ва на на мо гіл ках 
па Даў га брод скай)».

Доў га ду маць, пра якія 
мо гіл кі ідзе раз мо ва, не 
прый шло ся. На су час най 
Даў га брод скай па ха ван няў 
ня ма. Блі жэй шыя мо гіл кі — 
Вай ско выя. Тым больш, што 
ў га ды вай ны там ха ва лі, ды і 
пас ля Пе ра мо гі тут зна хо дзі лі 
апош ні пры ту лак.

Ад шу каць ма гі лу 
ча ла ве ка, усіх сва я коў 
яко га, па ра ней шых 
пе ра ка нан нях, за бра-
ла вай на, бы ло рэд кай 
уда чай. Яшчэ боль шай 
не ча ка нас цю — уба-
чыць па ха ван не доб ра-
ўпа рад ка ва ным. Тое, 
што пры стой нае мес-
ца спа чы ну «да ра гой 
ма ці і ба бу лі» за бяс-
пе чы лі «дзе ці і ўну кі», 
як на пі са на на па ста-
мен це, мя не ўво гу ле 
аша ла мі ла — ка гось ці 
з Амель я ню коў вай на 
па кі ну ла жы вы мі?

«Дзе ці мае — 
укра ін цы, 
але Ва ло дзю 
мы на зы ва лі 
«пска вар»

Не ўза ба ве зда гад кі 
па цвер дзі лі ся. На па-
жаў це лых ад ча су ар-
ку шах, зной дзе ных у ар хі ве, 
дроб ны мі лі та ра мі, вы ве дзе-
ны мі ад ру кі, чы таю ўспа мі ны 
Паў лі ны Амель я нюк, які мі яна 
па спе ла па дзя ліц ца не за доў-
га да сва ёй смер ці. Да ку мент 
свед чыць: Паў лі на Сця па наў на, 
па на цы я наль нас ці ўкра ін ка, 
на ра дзі ла ся ў бы лой Бе ла стоц-
кай воб лас ці. Там жа і вый шла 
за муж за ўкра ін ца — Сця па на 
Кан дра та ві ча, які зай маў ся рэ-
ва лю цый най дзей нас цю.

«Ка лі па ча ла ся ім пе рыя ліс-
тыч ная вай на, я бег ла з дзець-
мі (у мя не быў хлоп чык і дзяў-
чын ка) да Ваў ка выс ка, — ус па-
мі нае Паў лі на Амель я нюк. — 
По тым усёй сям' ёй, ра зам 
з му жам, бег лі ў Пскоў скую 
гу бер ню. На стан цыі Дно яму 
ўда ло ся ўлад ка вац ца пі са рам 
у ва ен най хле ба пя кар ні. Там 
бы лі да 1917 го да. На стан цыі 
Дно на ра дзі ла ся ў мя не трэ цяе 
дзі ця, той са мы Ва ло дзеч ка, 
які ця пер за гі нуў...»

Зноў у Бе ла русь сям'ю 
Амель я ню коў пры вя ла служ-
ба баць кі: спа чат ку ён пра ца-
ваў ва ен ным ка мі са рам у Ор-
шы, з 1922 па 1932 гады быў 
аб' езд чы кам мінск ага ляс ніц-
тва, а по тым яны пе ра еха лі ў 
Дзяр жын скае ляс ное ўпраў-
лен не, дзе жы лі да вай ны.

«Ста рэй шы сын мой пра-
ца ваў зем ля ме рам у Бе ра зі-
не, скон чыў зем ле ўпа рад ка-
валь ны тэх ні кум у Ма гі лё ве, 
по тым быў у ар міі па пры зы-
ве, пас ля пра ца ваў нар ка мам 
саў га са, — пра цяг вае жан-
чы на. — У яго свая сям'я. З 
пер шых дзён сы шоў у ар мію, 
ні чо га пра яго больш не ве-
да ем. Ёсць чут кі, што быц цам 
бы ў па ло не. Дач ка мая вый-
шла за муж за ка пі та на, ме ла 
два іх дзя цей. Яны жы лі за Бе-
ла сто кам, на па гран зас та ве. 
Што з імі — не вя до ма. Сы нок 

ма лод шы, Ва ло дзя, ву чыў ся 
ў КІ Жы. Дзе ці мае — укра ін-
цы, але Ва ло дзю мы на зы ва лі 
«пска вар».

Вя до ма, што вай на Ула дзі-
мі ра Амель я ню ка за ста ла ў 
Бе ла сто ку, дзе трэ ця курс нік 
пра хо дзіў прак ты ку. 26 чэр-
ве ня 1941 го да, па ра не ны ў 
га ла ву, ён вяр нуў ся ў Мінск. І 
як свед чыць ма ці, «з пер шых 
дзён па чаў да па ма гаць па лон-

ным пе ра адзя вац ца, каб бег-
чы, по тым знай шоў та ва ры-
шаў. Ва ло дзя ка заў, каб я ні-
чо га не ка за ла баць ку, але ён 
усё ве даў. Ды і як не ве даць. 
З ме сяц у нас ля жаў хво ры 
ра дыст, так са ма зва лі Ва ло-
дзем. Мы яго вы да ва лі за бра-
та ня вест кі. По тым ад пра ві лі 
ў атрад да пар ты за наў. Яшчэ 
пры нем цах ён пе ра да ваў пры-
ві тан не. Бег з па ло ну і ха ваў ся 
ў нас ка пі тан Сяр гей. Ён меў 
ор дэн за Іс па нію. По тым яго 
арыш та ва лі: ві да воч на, здаў-
ся. Два ра зы ён пры хо дзіў да 
баць кі. З гес та паў цам. «Не ха-
вай сы на, усё роў на пра па ла, 
баль ша ві кі больш не вер нуц-
ца, — ска заў му жу ён. — Пе-
ра дай сы ну, ня хай пра цуе на 
ка рысць гес та па...»

«Ва ло дзя быў 
ма лень кім, але ўжо та ды 
яго ад роз ні ва ла жа дан не 
ўсё да вес ці да кан ца...»

Сён ня гэ тая жан чы на, 
якой мы ўдзяч ны за сы на-ге-
роя, спа чы вае ў пры го жым 

мес цы, ка ля царк вы. 
Ня гле дзя чы на та кую 
коль касць страт, за 
яе ду шу ёсць ка му 
ма ліц ца. Ма гі лу сва-
ёй ба бу лі, якую ні ко лі 
не ба чы ла, да гля дае 
пля мен ні ца ле ген-
дар на га жур на ліс та 
На дзея Амель я нюк, 
дач ка Ва ло дзе ва-
га бра та. За піс ку з 
прось бай ад гук нуц ца 
жан чы на знай шла по-
бач з пом ні кам, ка лі 
чар го вы раз пры еха-

ла да па ха ван ня. Не ўза ба ве ў 
рэ дак цыі пра гу чаў доў га ча ка-
ны зва нок. І вось я ў мін скай 
ква тэ ры Над зеі Мі ка ла еў ны 
раз гля даю ся мей ны аль бом з 
фо та здым ка мі і праг на лаў лю 
кож нае сло ва.

— Ба бу лю ха ва ла ня вест-
ка, мая ма ці, — па чы нае апо-
вед На дзея Амель я нюк (пас-
ля за муж жа яна вы ра шы ла не 
мя няць свай го проз ві шча). — 

Баць ка, яе сын, яшчэ не вяр-
нуў ся з вай ны: доў гі час зна-
хо дзіў ся ў ня мец кім па ло не. 
Паў лі на Сця па наў на па мер ла 
24 мая 1945 го да на ву лі цы 
ад раз ры ву сэр ца. Ця пер гэ-
та на зы ва юць ін фарк там... Я 
вель мі ма ла пра яе ве даю. 
Ве даю толь кі, што ўдзель ні ча-
ла ва ўся ля кіх гурт ках. Яны з 
дзя ду лем бы лі вель мі пра грэ-
сіў ны мі: за хоў ва лі пар тый ную 
лі та ра ту ру, у іх на ква тэ ры 
збі ра лі ся ак ты віс ты. 
У та кім ду ху і вы хоў-
ва лі дзя цей.

Іх бы ло трое: Ко-
ля, Зі на і Ва ло дзя. 
Мі ка лай Амель я нюк 
быў ста рэй шы за 
свай го зна ка мі та га 
бра та на пяць га доў. 
«Баць ка ка заў, што 
Ва ло дзя на ра дзіў ся 
ў кан цы го да: ці то 
ў ліс та па дзе, ці то 
ў снеж ні, — кажа 
пля мен ні ца Ге роя Са-
вец ка га Са ю за. — Ён 
дак лад на пом ніў, што 

бы ло хо лад на і на ват ля жаў 
снег. Ад куль узя ла ся да та 
на ра джэн ня 20 мая, не ве-
даю».

Па ро дзе сва ёй дзей нас ці 
гла ва сям'і час та пе ра я зджаў, 
та му дзе толь кі Амель я ню кі 
ні жы лі. Вось што пі саў пра 
гэ та Мі ка лай Амель я нюк: 
«У 1918 го дзе баць ка ўсту піў 
у пар тыю. З та го ча су па ча-
ла ся яго служ ба ў Чыр во най 
Ар міі на шмат лі кіх фран тах 
гра ма дзян скай вай ны. Пом-
ню баць ку ў ва ен най фор ме, 
з чыр во ным бан там на гру-
дзях і доў гай ка ва ле рый скай 
шаш кай на ба ку. На па са-
дзе па моч ні ка ка мен дан та 
стан цыі і ва ен на га ка мі са ра 
ў 1919 го дзе ён зма гаў ся 
су праць Юдзе ні ча і Ба ла хо-
ві ча ка ля Пско ва, у 1920—
1921-м — су праць бе ла па ля-
каў ка ля Ба ры са ва і Ор шы, 
су праць Уран ге ля — ка ля 
Джан коя і Кер чы. І ўся сям'я, 
не ад ста ю чы ад баць кі, ка-

ля сі ла па пра сто рах 
Ра сіі. У 1921 го дзе 
баць ку на зна чы лі ка-
мен дан там стан цыі 
Брэст, але па да ро-
зе ў Мінск ён сур' ёз-
на за хва рэў і вы му-
ша ны быў дэ ма бі лі-
за вац ца з ар міі. Для 
ад наў лен ня зда роўя 
яго ад пра ві лі на 
ра бо ту ляс ным аб'-
езд чы кам спа чат ку 
ў вёс ку Кай ко ва, 
ка ля стан цыі Мі ха-
на ві чы, а паз ней — 
у Ка ра лёў скае ляс-
ніц тва, што за 40 кі-
ла мет раў ад Мін ска. 
Маці, не пісь мен ная 
жан чы на, на ву чы ла-
ся чы таць і пі саць, 
і пад час ванд ра ван-
ня сям'і па да ро гах 
гра ма дзян скай вай-
ны яна, як ні хто, здо-
ле ла вы ха ваць нас 
у лю бо ві да Ра дзі мы. 

У рэд кія воль ныя хві лі ны яна 
лю бі ла чы таць Пуш кі на, Го-
га ля, Лер ман та ва, і ў ляс ным 
до мі ку, дзе мы жы лі, з ця-
гам ча су з'я ві ла ся не вя лі кая 
біб лі я тэ ка, якой ка рыс та лі-
ся і дзе ці з су сед ніх вё сак. 
У 1924 го дзе пас ля смер ці 
Ле ні на мы ў ся бе до ма ар-
га ні за ва лі ле нін скі ку ток, 
дзе бы лі са бра ны парт рэ ты 
пра ва ды ра, кні гі і бра шу-
ры пра яго, ра зам з ін шы мі 

дзець мі раз вуч ва лі вер шы, 
пры све ча ныя Ула дзі мі ру Іль-
і чу, спра ба ва лі вы пус каць 
на сцен га зе ту. Ва ло дзя быў 
зу сім ма лень кі, але пры маў 
са мы жы вы ўдзел. Ужо та ды 
ён вы лу чаў ся да пыт лі вас цю, 
на стой лі вас цю і жа дан нем 
усё да вес ці да кан ца...»

«Ма гі лы дзядзь ка 
не мае...»

У па ве дам лен ні аб гі бе лі 
сы на, якое атры ма ла Паў лі-
на Сця па наў на ад Бе ла рус-
ка га шта ба пар ты зан ска га 
ру ху, да тай смер ці Ула дзі-
мі ра Амель я ню ка зна чыц ца 
30 мая 1942 го да. Па вод ле 
той жа кры ні цы, баць ка ге роя 
быў за бі ты ра ней — 9 мая.

— На коль кі я ве даю з ся-
мей ных раз моў, дзя ду лю за-
му чы лі ў Трас цян цы, — рас-
каз вае На дзея Мі ка ла еў на. — 
Ба бу ля не ад ной чы на зы ва ла 
проз ві шча здрад ні ка (сён ня 
на ўрад ці ўспом ніш), але дак-
лад на ён быў не адзін...

Ап тэ ка не па да лёк ад Чыр-
во на га кас цё ла, ка ля якой за-
бі лі Ула дзі мі ра Амель я ню ка, 
пра цяг лы час з'яў ля ла ся для 
пад поль шчы каў мес цам пе-
ра моў. Вось і та ды там бы ла 
пры зна ча на яў ка...

— Яго це ла ля жа ла ка ля 
ап тэ кі не адзін дзень, — удак-
лад няе пля мен ні ца пад поль-
шчы ка. — Ба бу ля ба чы ла 
гэ та, але ні чо га зра біць не 
маг ла. Ма гі лы дзядзь ка не 
мае...

Ня ма яе і ў яго род най 
сяст ры. Па да ро зе ў эва ку а-
цыю ў ма шы ну, у якой еха ла 
Зі на Амель я нюк, тра пі ла бом-
ба... За гі ну ла ра зам з дву ма 
дзець мі. Яе муж, ва ен на слу-
жа чы, з вай ны не вяр нуў ся...

— А як склаў ся лёс у жон кі 
і сы на Ула дзі мі ра Амель я ню-
ка? — гэ тае пы тан не не дае 
спа кою не ад на му па ка лен ню 
«звяз доў цаў».

— Ра зам з ма ёй ма май 
Лі да еха ла ў эва ку а цыю. 
Іх дзе ці, мой родны брат Ся-
ро жа і Ге на Амель я нюк, па-
мер лі па да ро зе. Пас ля вай-
ны Лі да вый шла за муж, жы ла 
ў Маск ве. Ад дру го га шлю-
бу на ра дзі ла сы на. Па мя таю, 
як ад ной чы яна пры яз джа ла да 
нас у вёс ку. Па куль бы ла жы-
вая, пад трым лі ва ла стасункі 
з ма ёй ма май.

Па мяць лю біць ці шы ню
Для Мі ка лая Амель я ню ка, 

пер шын ца Сця па на Кан дра-
та ві ча і Паў лі ны Сця па наў ны, 
вай на па ча ла ся ў 1941-м. 
Ка ля Ор шы часць, у якой ён 
слу жыў, тра пі ла ў акру жэн не. 
Доў гія тры га ды ён зна хо дзіў-
ся ў па ло не, за гэ ты час змя-
ніў не адзін канц ла гер, але 
вы жыў. Пас ля вы зва лен ня 
са юз ні ка мі тра піў у аме ры-
кан скую ды ві зію, у скла дзе 
якой і за кан чваў вай ну. Да-
моў вяр нуў ся ў 1946-м: на Ра-
дзі ме яго ча каў лёс во ра га 
на ро да.

Але гор шым для Мі ка лая 
Амель я ню ка бы ло ін шае — 
у паў пус той ха це яго ча ка-
лі толь кі жон ка і ста рэй шы 
сын... Тут, на Чар ны шэў ска-
га, 11, дзе збі ра лі ся пад поль-

шчы кі, яны і жы лі 
па пер шым ча се. 
«Я па мя таю гэ ты 
дом, — ус па мі нае 
На дзея Амель я-
нюк. — Ужо там не 
жы лі, а ма ма ўсё 
ва дзі ла па каз ваць. 
Баць кі па жа ні лі ся 
ў 1935-м. Да вай-
ны жы лі з ба бу-
ляй і дзя ду лем, да 
Паў лі ны Сця па наў-
ны ма ці пры еха ла 
і та ды, ка лі вяр ну-
ла ся з эва ку а цыі. 
У баць кі так са ма 
бы ла бронь, але ён 

пай шоў у ар мію...»
Удзель ні  кам Вя лі  кай 

Ай чын най Мі ка лая Амель-
я ню ка пры зна лі амаль на-
пры кан цы жыц ця. Ён яшчэ 
па спеў рас ка заць пра сваю 
вай ну, пра лёс зна ка мі та га 
бра та: вы сту паў у дру жы-
нах імя Ула дзі мі ра Амель я-
ню ка, быў час тым гос цем у 
Дзяр жын скай шко ле №2, дзе 
бу ду чы ге рой пра ца ваў пі я-
нер ва жа тым, за пра ша лі яго 
і ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны му-
зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. Ме на ві та ту ды, 
не за дум ва ю чы ся, брат пад-
поль шчы ка ад даў і Зор ку Ге-
роя, пры свое ную па смя рот-
на Ула дзі мі ру Амель я ню ку 
да 20-год дзя Пе ра мо гі.

Мі ка лай Амель я нюк пай-
шоў з жыц ця ў 1988 го дзе. 
Яго жон кі, Лю бо ві Ан то наў-
ны, якая ве да ла пра лёс гэ-
тай ге ра іч най сям'і больш чым 
хто, не ста ла ўся го не каль кі 
га доў та му. Яны сціп ла да жы-
ва лі свой век у Мін ску, ні ко лі 
не пры кры ва лі ся подз ві га мі 
сва іх бліз кіх — лі чы лі, што па-
мяць лю біць ці шы ню.

Ме на ві та та му «звяз доў-
цы» доў гі час не ве да лі пра 
іх іс на ван не, хоць Мі ка лай 
Амель я нюк і быў па ста ян-
ным на шым пад піс чы кам, 

аб чым свед чаць па жаў це-

лыя га зет ныя ста рон кі, да-

та ва ныя 1960-мі, 1970-мі 
і 1980-мі га да мі мі ну ла га ста-
год дзя, якія за хоў вае сён ня 
яго дач ка. Маг чы ма, так бы ло 
б і да лей — мы ні ко лі і не да-
ве да лі ся б, што род Амель я-
ню коў, ня гле дзя чы ні на што, 
пра цяг ва ец ца. Але лёс вы ра-
шыў інакш...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

З РО ДУ АМЕЛЬ Я НЮ КОЎ
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У ся мей ным фо та аль бо ме — экс клю зіў ныя кад ры зна ка мі та га дзядзь кі.

Ула дзі мір АМЕЛЬ Я НЮК (зле ва) і Ге надзь БУ ДАЙ не толь кі 
ра зам ву чы лі ся ў КІ Жы, але по бач бы лі і ў пад пол лі. 

Фо та зды мак зроб ле ны пад час су мес най ра бо ты ў рэ дак цыі 
га зе ты «Удар нік Дзяр жын шчы ны», 1936 год.

Ка лі Ула дзі мір АМЕЛЬ Я НЮК пра ца ваў пі я нер ва жа тым у Дзяр жын скай 
ся рэд няй шко ле, ся род яго вы ха ван цаў быў сын стар шы ні Ка му ніс тыч най 

пар тыі Іс па ніі Да ло рэс Іба ру ры Ру бэн, які, як і яго на стаў нік, 
па смя рот на стаў Ге ро ем Са вец ка га Са ю за.

Брат Ге роя Са вец ка га Са ю за Мі ка лай АМЕЛЬ Я НЮК на пра ця гу 
доў га га ча су бе раж лі ва за хоў ваў па мяць сва ёй сям'і.


