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У фон дах Ма гі лёў ска га аб лас но га 

края знаў ча га му зея імя Е. Ра ма на ва 

за хоў ва ец ца ці ка вы ра ры тэт — стол, 

ін крус та ва ны фраг мен та мі каш тоў ных 

па род дрэ ва. Яго аў тар, Якаў Сця па-

на віч Ар лоў, быў вя до мым май страм-

чыр ва на дрэў шчы кам, меў та лент, як 

той ка заў, ад Бо га. Стол ра біў да вай-

ны ў па да ру нак Ста лі ну і на ват не па да-

зра ваў, якую тра гіч ную ро лю ады грае 

гэ ты твор мас тац тва для яго сям'і.

На ват фран цу зы 
бы лі ў за хап лен ні

Да вай ны шмат дзет ная сям'я Ар ло вых, 

дзе вы хоў ва ла ся чац вё ра дзя цей, жы ла ў 

вёс цы Ня да ша ва Ма гі лёў ска га ра ё на. Гас-

па дар быў вя до мы тым, што вы раб ляў са ма-

быт ную пра дук цыю: па но, рам кі, шка тул кі, 

ста лы, ку фэр кі. Ма за іч ныя ра бо ты Яка ва 

Сця па на ві ча з роз ных па род дрэ ва экс-

па на ва лі ся і ад зна ча лі ся ўзна га ро да мі на 

Су свет най вы стаў цы ў Па ры жы ў 1937 го-

дзе, на Усе са юз най сель ска гас па дар чай 

вы стаў цы ў Маск ве. Ён не ад на ра зо ва ўзна-

га родж ваў ся гра ма та мі Вяр хоў на га Са ве та 

БССР. Свае ра бо ты Ар лоў ра біў на за каз 

пар тый ных ор га наў.

Двух тум ба вы пісь мо вы стол у па да ру нак 

Ста лі ну ён стаў май стра ваць да 25-год дзя 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Вы раб быў ін-

крус та ва ны ма лень кі мі, з па ло ву за пал ка-

ва га пач ка, плас ці на мі з каш тоў ных па род 

дрэ ва і на ват меў сак рэт: ад крыць яго мож-

на бы ло толь кі з да па мо гай ад ной з цэнт-

раль ных скрынь. На сталь ні цы ён зра біў 

над піс: «Вя лі ка му пра ва ды ру Іо сі фу Ста лі ну 

ад бе ла рус кіх ся лян». Вай на па ча ла ся да та-

 го, як май стар скон чыў сваю ра бо ту...

Гіт ле ру не ад да лі
Яка ва Ар ло ва даў но ўжо ня ма ў жы вых, з 

яго пер шай сям'і за ста ла ся адзі ная дач ка — 

Лі лія Якаў леў на Піс ку но ва. Ка лі па ча ла ся 

вай на, ёй бы ло ўся го дзевяць га доў.

Аку пан ты, да ве даў шы ся пра ўні каль ны 

стол, вы ра шы лі ад пра віць яго ў па да ру нак 

Гіт ле ру. І за га да лі май стру змя ніць бы лы 

над піс на но вы — «Вя лі ка му фю рэ ру ад бе-

ла рус ка га на ро да». Той не ха цеў гэ та ра-

біць, але нем цы на стой ва лі. І та ды знай шлі 

вый сце. Зі мо вай ноч чу ў лю тым 43-га пар-

ты за ны ўзво да раз вед кі Іва на Па рхаў чэн кі 

з 620-га пар ты зан ска га атра да імя Ва сі ля 

Ча па е ва за бра лі стол і ад вез лі яго на сан ках 

у пар ты зан скі атрад. Ра зам з пар ты за на мі 

сы шоў і Ар лоў. Па сям'ю Яка ва Сця па на ві-

ча пар ты за ны па абя ца лі вяр нуц ца праз па-

ру дзён. Але не па спе лі. Нем цы да ве да лі ся 

пра знік лы стол і за бра лі сям'ю ў за клад ні кі. 

Ма ці і дзя цей ад вез лі ў тур му ў Ма гі лёў, па-

абя цаў шы ад пус ціць, ка лі вер нец ца баць ка 

ся мей ства.

Жах лі вая ца на
Лі лія Піс ку но ва аца ле ла толь кі та му, што 

ёй па шчас ці ла збег чы з ня мец кай тур мы. 

Пас ля вай ны яна скон чы ла Ма гі лёў скі пе-

да га гіч ны ін сты тут і 56 га доў пра ца ва ла на-

стаў ні цай ма тэ ма ты кі. Ка жуць час ле чыць, 

але, як мож на вы крас ліць з па мя ці той жах-

лі вы пе ры яд жыц ця.

— Ма ці што дня вы клі ка лі на до пы ты, з 

якіх яна вяр та ла ся са шмат лі кі мі па бо я мі, 

каш ля ла кры вёю, — рас каз вае жан чы на. — 

Ма лод ша га бра ці ка Ва ло дзю не мец за біў 

на на шых ва чах не каль кі мі ўда ра мі бо та па 

га ла ве. А ма ці, сяст ру і яшчэ ад на го бра та 

рас стра ля лі, бо так і не да ча ка лі ся баць кі са 

ста лом для па да рун ка Гіт ле ру...

Шмат па кут ёй да вя ло ся пе ра жыць пас ля 

ўцё каў з тур мы. Збег чы да па маг ла род ная 

цёт ка. Жан чы на пад ку пі ла па лі цая і той вы-

веў дзяў чын ку да яе. Цёт ка ху цень ка сха пі-

ла Лі лю на ру кі і па бег ла. Ма лую ха ва лі, яна 

жы ла ў роз ных сва я коў у Ма гі лёў скім ра ё не. 

Увесь час ха ва ла ся пад пад ло гай, та му што 

бы ла вя лі кая ры зы ка быць зной дзе най і рас-

стра ля най, ра зам са сва і мі даб ра дзея мі.

На ві ну пра за бой ства сям'і Якаў Ар лоў 

ус пры няў з цяж кім сэр цам, пе ра жы ваў гэ-

тую стра ту: вель мі да ра гой ца ной абы шоў-

ся май стру стол. Пас ля вай ны ён за мя ніў 

над піс на ім на звы чай ны ар на мент. А ў 

1963 го дзе, не за доў га да сва ёй смер ці, пе-

ра даў стол у Ма гі лёў скі аб лас ны края знаў чы 

му зей. Сён ня экс па нат з тра гіч най гіс то ры яй 

зна хо дзіц ца ў экс па зі цыі, пры све ча най Вя-

лі кай Ай чын най вай не.

— Не каль кі га доў та му да нас пры хо дзі ла 

дач ка май стра ад дру го га шлю бу і рас ка за-

ла не вя лі кую ся мей ную гіс то рыю, — га во-

раць за гад чы ца экс па зі цый на-вы ста вач-

на га ад дзе ла му зея Аляк санд ра БУ РА-

КО ВА. — Стол быў з сак рэ там, прос та так 

яго не ад кры еш. І баць ка гэ тым ка рыс таў ся, 

ха ваў ад ма лой цу кер кі.

Та лент у спад чы ну
Лі лія Якаў леў на пры зна ец ца, што яе 

ўвесь час ці ка ві ла неш та но вае, ёй па да ба-

ла ся ву чыц ца. Яна і шы ла, і вы шы ва ла, зай-

ма ла ся ла зой, са ма стой на асво і ла тэх ні ку 

са ло ма пля цен ня. На пен сіі яна пра цяг лы час 

вя ла гур ток па ра бо це з са лом кай і льном 

у Се му кац кай шко ле, ву чы ла дзя цей вы-

раб ляць кас цю мы з пры род на га ма тэ ры-

я лу. Пе да гог-ар га ні за тар Се му кац кай 

ВПК «Дзі ця чы сад-ся рэд няя шко ла» 

Ма гі лёў ска га ра ё на На тал ля АЗА РО НАК 

ус па мі нае, з якім за да валь нен нем пад лет кі 

спа сці га лі азы гэ та га мас тац тва. А са мым 

па пу ляр ным ну ма рам на кан цэр це пад час 

су стрэ чы вы пуск ні коў бы лі дэ фі ле ў са ла-

мя ных кас цю мах ад Лі ліі Піс ку но вай. Пра 

іх да гэ туль па мя та юць і ў Ма гі лё ве, яны 

пра во дзі лі ся ў аб лас ным края знаў чым му-

зеі і Па ла цы пі я не раў (за раз гэ та аб лас-

ны цэнтр твор час ці). Ра бо ты та ле на ві тай 

на стаў ні цы ня змен на зай ма лі пры за выя 

мес цы ў кон кур сах роз на га ўзроў ню. Ка-

лек цыя кас цю маў Лі ліі Піс ку но вай ця пер 

за хоў ва ец ца ў аб лас ным края знаў чым 

му зеі. Ад на з ра бот май стры хі ёсць на ват 

у ка лек цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — бы ла 

па да ра ва на, ка лі ён на вед ваў Ма гі лёў скі 

ра ён. Пра яе ра бо ты ра сі я не зня лі не вя ліч-

кі фільм. Лі лія Якаў леў на рас каз вае, што 

на «Да жын ках» у Баб руй ску яе кас цю ма мі 

вель мі за ці ка ві лі ся ра сій скія тэ ле ві зій шчы-

кі. Сён ня май стры ха пра цяг вае зай мац ца 

твор час цю, але ўжо не так ак тыў на. Ра зам з 

му жам Мі ха і лам Іла ры ё на ві чам пе ра бра лі ся 

на лецішча ў Ма гі лёў скі ра ён і ча ка юць, ка-

лі ўжо на рэш це скон чыц ца гэ тая пан дэ мія. 

Яна не пры вык ла ся дзець без спра вы, а 

аб ме жа ван ні пе ра шка джа юць вес ці паў-

на вар тас нае жыц цё.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з аб лас но га края знаў ча га му зея.

Праў да жыц цяПраў да жыц ця

СТОЛ З ГІС ТО РЫ ЯЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

М
і ха і лу Ці ха но ві чу з вёс кі Ду баў ля ны Мінск ага ра ё на, ка лі 

па ча ла ся вай на, ішоў двац цаць пер шы год, і ён спраў на 

нёс ар мей скую служ бу. Тры вож ная вест ка на пат ка ла сал-

да та на ба я вым, як ка жуць, па сту. Ад зван ка да зван ка — 

ад ра ніш няй тры во гі 22 чэр ве ня 1941 го да да пе ра мож на га 

мая 1945-га, — ку ды б ні вя ла фран та вая да ро га, ба ец за ста-

ваў ся вер ны ба я вой пры ся зе, тры ва ла вы но сіў усе кло па ты 

і ня го ды, год на нёс зван не чыр во на ар мей ца.

— Вель мі час та сніц ца вай на, мро іц ца, што на сту па юць 

нем цы, а яшчэ, — быц цам паў зу па мін ным по лі, ма цаю зям-

лю, неш та шу каю, — ус па мі наў Мі ха іл Ры го ра віч Ці ха но віч 

пад час на шай пер шай і апош няй су стрэ чы.

У 1989 го дзе, па ез дзіў шы па га ра дах і вёс ках краіны, я 

на рэш це су стрэў ся і з адзі ным ста ліч ным ка ва ле рам. Мі ха іл 

Ры го ра віч здаў ся мне на дзі ва спа кой ным і ўваж лі вым апа вя-

даль ні кам, па важ лі ва і цярп лі ва па ста віў ся да фо та се сіі, ра зу-

меў, што фа та гра фія — мая ра бо та і за хап лен не. Су стрэ ча з 

ве тэ ра нам для мя не бы ла быц цам уз на га ро да. А пра ўлас ныя 

ба я выя ўзна га ро ды фран та вік ска заў: «Мя не па ча лі ўзна-

га родж ваць толь кі пас ля Кур скай ду гі, а пе рад гэ тым бы ла 

аба ро на Адэ сы і Се ва сто па ля, дзе мя не моц на па ра ні ла. Але 

я за стаў ся жыць — і гэ та так са ма бы ла ўзна га ро да!»

За вай ну пе ха цін ца па ра ні ла аж но пяць ра зоў. У бай ца 

на фрон це бы ла цяж кая ра бо та — за бяс печ ваць пра хо ды 

на мін ных па лях і ха дзіць у раз вед ку.

— Лю дзі гі ну лі ў асноў ным ад мін, асаб лі ва — не аб стра-

ля ная мо ладзь, — дзя ліў ся сва ім гор кім до све дам бы лы 

сал дат. — Пас ля ра нен ня са шпі та ля ад праў ля лі ў тыл у 

за па сныя час ці, але там бы ло не вы нос на — кеп ска кар мі-

лі, шмат га ня лі і мушт ра ва лі, та му яшчэ хво рыя сал да ты 

пра сі лі ся на фронт — там бы ло кры ху ле пей.

Мі ха іл Ці ха но віч быў на вай не не адзін — яго бра ты 

Кан стан цін і Мі ка лай так са ма ва я ва лі, а баць ка зма гаў ся 

ў пар ты за нах. Ліс тоў з вай ны да до му наш ге рой не пі саў, 

бо Бе ла русь бы ла аку пі ра ва на. За тое ў яго быў свой аса-

біс ты, пад пі са ны ўлас най ру кой, па смя рот ны ме даль ён, які, 

на шчас це, яму не спат рэ біў ся.

З Ра ма нам Кро та вым, жы ха ром Пру жан, я су стрэў ся ў ся-

рэ дзі не каст рыч ні ка 1988 го да ўсё з той жа мэ тай — зра біць 

парт рэт слаў на га аба рон ца. А ра зам з тым і па слу хаць так 

зва ныя «не ста тут ныя» эпі зо ды фран та во га жыц ця. Ад нак ні 

па раз маў ляць з ка ва ле рам ор дэ на, ні зра біць парт рэ тную 

фо та се сію мне так і не ўда ло ся. Ака за ла ся, што Ра ман Ці ма-

фе е віч не лю біць зды мац ца, а з уз на га ро да мі — тым больш. 

На гэ ты конт у яго бы ла свая па зі цыя, на ват ор дэн скіх ка ло дак 

ён не меў. Мне за ста ва ла ся зда воль вац ца ад ным: зды маць 

ве тэ ра на як ёсць — пе рад до мам, у звы чай най адзе жы.

— Як ба чы це, так і зды май це, — паў та раў Ра ман Ці ма-

фе е віч. Я не ха чу быць па доб ным на тых, хто но сіць уз на-

га ро ды на па каз, дзе трэ ба і не трэ ба.

Ішоў трэ ці год пе ра бу до вы, гра мад ства на гад ва ла па ру-

ша ны пчаліны ву лей. Ве тэ ра ны вай ны пер шымі ад чу лі, што 

іх за бы ва юць, не ацэнь ва юць як ра ней. Та кія крыў ды чуў я 

ўжо ад са міх ка ва ле раў. Па мя таю та кі эпі зод і ў раз мо ве з 

ін ва лі дам вай ны, поў ным ка ва ле рам ор дэ на Сла вы Афа-

на сі ем Кляц ко, і з Сяр ге ем Сот ні ка вым, пра якіх мы пі са лі 

ў ра ней шых ну ма рах «Звяз ды». Зра зу ме ла бы ло, ча му не 

ўсе ве тэ ра ны ўспры ня лі пе ра ме ны і тыя па ве вы, якія нес ла 

пе ра бу до ва. Сва іх крыў даў не ха ваў і Ра ман Кро таў: «Мы 

іш лі аба ра няць Ра дзі му па по клі чы сэр ца, не шка да ва лі 

жыц ця, пра лі ва лі кроў, а сён ня?..»

Жы хар Ра га чоў шчы ны Ра ман Ці ма фе е віч Кро таў, ка лі па-

ча ла ся вай на, стаў на род ным мсці ўцам, а по тым ва я ваў у 

дзе ю чай ар міі. На жаль, пас ля той су стрэ чы мне больш не 

да вя ло ся па ба чыц ца з ле ген дар ным сал да там. Ён за стаў ся 

ў па мя ці і на фо та сціп лым прос тым ча ла ве кам, якім і быў на 

са май спра ве.
Ана то ль КЛЯ ШЧУ К.

Ра ман КРО ТАЎ
Ге рой на ступ на га апо ве ду 

мае не звы чай ную вай ско вую 

бія гра фію. За бя га ю чы на пе-

рад, ска жам, што вай ну Ра ман 

Кро таў скон чыў, з'яў ля ю чы ся 

гвар дыі ка за ком. Але ка зац-

тва мае, як пра ві ла, паўд нё вае 

па хо джан не — зга даць тых жа 

да нскіх, за па рож скіх ці ку бан-

скіх ка за каў. Зда ва ла ся б, што 

агуль на га з імі ў прос та га бе ла-

рус ка га хлоп ца з глы бін кі? Ад-

нак пра ўсё па па рад ку.

Ра ман Кро таў на ра дзіў ся ў 

пер шы дзень 1923 го да ў вёс цы 

Рэк та Ра га чоў ска га ра ё на ў звы-

чай най ся лян скай сям'і, скон чыў 

ся мі год ку, пай шоў пра ца ваць. 

У 1941-м ва сям нац ца ці га до вы 

юнак шчы ра ваў тэх ні кам-ме тэа-

ро ла гам на стан цыі ў Клі ча ве. 

Ка лі па ча ла ся вай на, вы ра шыў 

вяр нуц ца да баць коў.

Але доў га пад аку па цы яй Ра-

ман за ста вац ца не ха цеў і сы-

шоў у ля сы. Там ён да лу чыў ся да 

10-й Жу ра віц кай пар ты зан скай 

бры га ды Го мель ска га злу чэн ня, 

дзе ха дзіў у раз вед ку. Уво сень 

1943-га, ка лі бы лі вы зва ле ны ад 

нем цаў ус ход нія ра ё ны Бе ла ру-

сі, бры га да злу чы ла ся з час ця мі 

Чыр во най Ар міі. Хло пец ва я ваў 

на 1-м Бе ла рус кім, пас ля на 1-м 

Укра ін скім фран тах. Ён пра цяг-

ваў вес ці раз вед ку.

І вось 3 мая 1944 го да гру па 

раз вед чы каў атры ма ла за дан не 

за няць ад ну з вы шынь у Львоў-

скай воб лас ці. Чыр во на ар ме ец 

Кро таў ска рыс таў эле мент рап-

тоў нас ці — не ча ка на пад ня ўся 

ў ата ку пер шы. Ён ува рваў ся ў 

ва ро жую тран шэю, дзе трап ным 

аг нём ска сіў не каль кі нем цаў.

Гіт ле раў ская ку ля, на жаль, не 

аб мі ну ла і яго. Але ра нен не ака-

за ла ся не цяж кім, і, па куль не 

па да спе лі страл ко выя пад раз-

дзя лен ні, гвар дзе ец не па кі нуў 

тран шэю. За пра яў ле ныя доб-

лесць і муж насць ка ман да ван-

не ўзна га ро дзі ла яго ор дэ нам 

Сла вы ІІІ сту пе ні.

Са шпі таля чыр во на ар ме ец 

Кро таў вяр нуў ся ў тую ж са мую 

ро ту. І зу сім хут ка вы зна чыў ся 

пад час Львоў ска-Сан да мір скай 

на сту паль най апе ра цыі. 15 лі-

пе ня баі іш лі за вя лі кае ся ло 

Ста я наў на поў нач ад Льво ва. 

Ге рой на ша га апо ве ду дзей ні-

чаў у скла дзе раз вед валь най 

гру пы, якая не ча ка на на ткну-

ла ся на нем цаў. Па чаў ся бой. 

Ра ман Кро таў зні шчыў пад час 

яго два нац цаць гіт ле раў цаў. 

І на ват больш за тое — вяр-

нуў ся ў са вец кае раз мя шчэн-

не з доб рым «уло вам» — па-

лон ным нем цам і яго руч ным 

ку ля мё там. Быў па ра не ны і ў 

гэ тым баі, ад нак пас ля пе ра вяз-

кі пра цяг нуў вес ці пе ра стрэл ку. 

За ўзор нае вы ка нан не за дан ня 

быў ад зна ча ны ор дэ нам Сла вы 

ІІ сту пе ні.

Пас ля вы піс кі са шпі та-

ля чыр во на ар ме ец Кро таў 

быў ад ка ман дзі ра ва ны ў 11-ю 

гвар дзей скую Да нскую ка зац-

кую ды ві зію. У скла дзе Трэ ця га 

Укра ін ска га фрон ту ён прай шоў 

праз Ру мы нію, Венг рыю і Аў-

стрыю. Пры чым са мыя жорст-

кія баі раз га рэ лі ся ў Венг рыі, 

якую гіт ле раў цы пе ра тва ры лі ў 

свой аплот. Там баі іш лі з пе-

ра мен ным пос пе хам. Яно і зра-

зу ме ла — ужо зу сім бліз ка бы-

ло да не вя ліч кай анек са ва най 

Аў стрыі, ад куль ужо ру кой па-

даць да мяк ка га «пад бруш ша» 

Гер ма ніі — Ба ва рыі. Да та го ж 

нем цы не па кі да лі над зеі вяр-

нуць са бе наф та выя ра до ві шчы 

Ру мы ніі — без іх тан ка выя пад-

раз дзя лен ні маг лі спа дзя вац ца 

толь кі на ста рыя за па сы па лі-

ва ды на скла да ны і ма руд ны 

пра цэс вы твор час ці бен зі ну з 

ка мен на га ву га лю.

І вось у адзін з са ка віц кіх 

дзён гвар дыі ка зак Кро таў 

атры маў за дан не вес ці на зі ран-

не за пя рэд нім кра ем аба ро ны 

пра ціў ні ка на мяс цо вас ці на паў-

днё вы за хад ад Бу да пеш та. Ён 

свое ча со ва вы крыў, што ў ты ле 

са бра ла ся шмат пя хо ты і бра ня-

тэх ні кі, якія ме лі мэ тай раз гром 

эс кад ро наў пал ка шля хам рап-

тоў на га ўда ру. Пра гэ та бы ло 

не ад клад на апа ве шча на ка ман-

да ван не. І ка лі нем цы пе рай шлі 

ў ата ку, то мусілі ад ка ціц ца на-

зад з вя лі кі мі стра та мі.

Зда ва ла ся б, вось ён, поў ны 

ка ва лер ор дэ на Сла вы. Але, як 

і ў пер шым вы пад ку, ва ен ная 

мі тус ня згу ля ла з 22-га до вым 

хлоп цам дрэн ны жарт. Ча мусь ці 

яго прад ста ві лі да ор дэ на Сла вы 

ІІІ сту пе ні, хоць па зна ка пра тое, 

што ён ужо мае гэ тую ўзна га ро-

ду, зна чы ла ся ў да ку мен тах. Па-

мыл ка бы ла вы праў ле на толь кі 

праз 25 га доў пас ля вай ны, у 

1970-м. Прэ зі ды ум Вяр хоў на га 

Са ве та СССР пе ра ўзна га ро дзіў 

стар шы ну за па су.

Як склаў ся яго лёс у мір ны 

час? Ра ман Кро таў вяр нуў ся ў 

Бе ла русь і пай шоў ву чыц ца фі-

нан са вай спра ве. Пра ца ваў спа-

чат ку пад атко вым ін спек та рам, 

пас ля дай шоў да па са ды за-

гад чы ка ра ён на га фі нан са ва га 

ад дзе ла. У 1985-м удзель ні чаў 

у Па ра дзе Пе ра мо гі. Доў гі час 

жыў у Пру жа нах, дзе і па мёр у 

1999 го дзе ў сім ва ліч ны дзень 

22 чэр ве ня...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК,

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К (фо та).

Важ ней за ўзна га ро ды

Мі ха іл ЦІ ХА НО ВІЧ
Стар шы сяр жант Мі ха іл 

Ці ха но віч паходзіў з-пад Мінска. 

У сталіцы жыў род ны дзядзь ка, 

да яко га і пе ра браў ся Мі ха-

іл. Пас ля за кан чэн ня ся мі год кі 

юнак пай шоў у шко лу фаб рыч-

на-за вод ска га на ву чан ня, дзе 

асво іў спе цы яль насць тын коў-

шчы ка. Не ка то ры час ён па пра-

ца ваў на бу доў лях у Мін ску, а 

пас ля атры маў па вест ку з рай-

ва ен ка ма та. Бы ло гэ та ў каст-

рыч ні ку 1940-га.

Хло пца на кі ра валі ў Адэ скую 

ва ен ную акру гу, дзе асвой ваў 

са пёр ную спра ву. Пачатак вай-

ны за спе ў яго на тэ ры то рыі Мал-

до вы. Ён прай шоў праз шмат 

фран тоў — Паў днё вы, За ход ні, 

Ва ро неж скі, Цэнт раль ны і 1-ы 

Укра ін скі. Ча ты ры ра зы быў па-

ра не ны. Удзель ні чаў у аба ро не 

Адэ сы, Се ва сто па ля, у Кур скай 

біт ве і шмат лі кіх на сту паль ных 

апе ра цы ях. Да рэ чы, ме на ві та 

пад Кур скам ён зда быў пер шую 

ба я вую ўзна га ро ду — ор дэн 

Чыр во най Зор кі. Гру па са пё раў

пад ка ман да ван нем Мі ха і ла 

Ці ха но ві ча зра бі ла не каль кі пра-

хо даў у за га ро джах пра ціў ні ка. 

Дзя ку ю чы гэ та му пя хо та змаг ла 

пе рай сці ў на ступ...

Пад час ба ёў за вы зва лен не 

Жы то мі ра і Кі е ва яго ўзна га ро-

дзі лі ор дэ нам Ай чын най вай ны 

І сту пе ні. У скла дзе гру пы ён 

спа чат ку на во дзіў на плаў ную 

пе ра пра ву, а пас ля за бяс печ ваў 

яе бес пе ра бой ную ра бо ту. І гэ та 

пад ін тэн сіў ны мі ня мец кі мі бам-

бар дзі роў ка мі! Пад час ад ной з 

атак ва ро жая бом ба ра за рва ла-

ся не па да лёк ад шчы лі ны, дзе ха-

ваў ся Мі ха іл Ці ха но віч ра зам са 

сва і мі са слу жыў ца мі. Іх кан ту зі ла 

і за сы па ла зям лёй, але ні вод ны

не па кі нуў по ля бою. Спа чат ку 

ад важ на га са пё ра прад ста ві лі 

да ор дэ на Чыр во на га Сця га, што 

пад трым лі ва лі ка ман дзір кор пу-

са і ка ман дзір ды ві зіі. Але ва ен-

ны са вет ар міі вы ра шыў кры ху 

па ні зіць уз на га ро ду.

А вось ор дэ ны Сла вы бы лі ў 

Мі ха і ла Ці ха но ві ча яшчэ на пе-

ра дзе. Увес ну 1944 го да па ча-

ла ся Пра ску раў ска-Чар на віц кая 

на сту паль ная апе ра цыя. Баі іш-

лі на За ход няй Укра і не. Ад нак 

пас ля вы зва лен ня Цяр но па ля ў 

кра са ві ку 1944-га тэмп на сту пу 

са вец кіх вой скаў за па во ліў ся. 

Мі ну ла два ме ся цы, а фронт усё 

яшчэ ста яў менш чым за 30 кі-

ла мет раў на поў нач ад гэ та га 

аб лас но га цэнт ра. І вось ма лод-

шы сяр жант Ці ха но віч атры маў 

за дан не — ра зам са сва ім ад дзя-

лен нем зра біць пра ход у мін ным 

по лі, каб па ім прай шлі раз вед-

чы кі. Ва ро жыя тран шэі зна хо дзі-

лі ся вель мі бліз ка, па ста ян на іш лі 

аб стрэ лы, але... ка ман дзір гру пы 

аса біс та «зняў» не каль кі дзя сят-

каў мін. За гэ та яго ўзна га ро дзі лі 

ор дэ нам Сла вы ІІІ сту пе ні.

А вось больш вы со кую ўзна-

га ро ду са пёр Ці ха но віч атры маў 

ужо па су куп нас ці вы ка на ных 

за дан няў. У каст рыч ні ку 1944-га 

60-я ар мія за ня ла аба рон чыя

па зі цыі на паў днё вым ус хо дзе 

су час най Поль шчы. Стар шы 

сяр жант Ці ха но віч не ад на ра-

зо ва ха дзіў у раз вед ку, а ў ноч 

на 6 ліс та па да ён ра зам са сва-

ёй гру пай зра біў пра ход у за-

га родж ван ні, каб пра пус ціць 

на шых раз вед чы каў. Аса біс та 

абяс шко дзіў 25 мін.

Шлях да ста ту су поў на га

ка ва ле ра ор дэ на Сла вы ака заў-

ся зу сім ня прос ты і рас цяг нуў ся 

амаль на дзе сяць га доў. Бы ло 

гэ та так. У сту дзе ні 1945-га яго 

ды ві зія пра цяг ва ла вес ці баі на 

поўд ні Поль шчы. Са пёр Ці ха-

но віч дзей ні чаў на пе ра дзе на-

шай пя хо ты і знай шоў ня мец кае

мін нае по ле. Узяўся абяс шкодж-

ваць бо еп ры па сы. Нем цы па-

ча лі аб стрэл, пад якім стар шы 

сяр жант зняў пры бліз на па ло ву 

су праць тан ка вых мін. Рап там 

яго за ча пі ла ва ро жая ку ля, але 

Мі ха іл Ры го ра віч не спы ніў ся і, 

пе ра вя заў шы ра ну, пра цяг ваў 

абяс шкодж ваць мі ны ад ну за 

ад ной. Дзя ку ю чы гэ та му па да-

ро зе здо ле ла прай сці на ша тэх-

ні ка. А наш ге рой яшчэ да па мог 

па ра не на му ка ман дзі ру ўзво да 

да брац ца да ла за рэ та.

Блы та ні на ў да ку мен тах 

пры вя ла да та го, што стар ша га 

сяр жан та Ці ха но ві ча паў тор на 

ўзна га ро дзі лі ор дэ нам Сла вы 

ІІ сту пе ні. Толь кі ў 1956 го дзе 

яго пе ра ўзна га ро дзі лі ор дэ нам 

най вы шэй ша га ста ту су.

Пас ля вай ны ён спа чат ку 

доў гі час пра ца ваў у струк ту рах 

ДТСА АФ. Пас ля вяр нуў ся да та-

го, з ча го і па чы наў ка лісь ці ў да-

ва ен ны час, — стаў шчы ра ваць 

на мін скіх бу доў лях.

Па мёр ён у ве рас ні 2003 го-

да.
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