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Хоць у Бе ла ру сі ня ма мо ра, 

але бы лыя ма ра кі ў нас ёсць. 

За іх пля чы ма — дзя сят кі і 

сот ні вы ха даў у ад кры ты акі-

ян. Наш сён няш ні су раз моў-

нік — ка пі тан дру го га ран гу ў 

ад стаў цы Ба рыс БЕ РАЖ НЫ. 

Яшчэ ў ма лен стве ён цвёр-

да вы ра шыў стаць ма ра ком. 

Ня гле дзя чы на ўсе бар' е ры, 

якія ста ві ла пе рад ім жыц цё, 

ён упар та ішоў да сва ёй мэ ты. 

Зрэш ты, аб усім па па рад ку.

— Да мо ра мя не цяг ну ла з дзя-

цін ства, — ус па мі нае Ба рыс Бе-

раж ны. — Упер шы ню я ўба чыў 

яго ў Ба ку ў да лё кім 1941 го дзе. 

Ту ды мы эва ку я ва лі ся, ка лі па-

ча ла ся Вя лі кая Ай чын ная вай на. 

Мя не яно за ча ра ва ла лі та раль на 

ад ра зу. Пра быў шы там тры га ды, 

у 1944-м мы вяр ну лі ся ў Мінск. 

Я па чаў чы таць шмат кніг пра мо-

ра, лю біў ха дзіць на се ан сы сту жак 

«Ад мі рал Уша коў», «Ад мі рал На хі-

маў»... Ад ным сло вам, акра мя як 

ма ра ком, я ся бе ні кім у да рос лым 

жыц ці не ба чыў.

Скон чыў шы шко лу, я вы ра шыў 

па даць да ку мен ты ў ва ен на-мар-

ское ву чы лі шча з авія цый ным 

ухі лам у Ры зе. Але там ад быў ся 

тра гі ка міч ны вы па дак. Я здаў усе 

іс пы ты на доб рыя ад зна кі. Пас ля 

не як мы ся дзе лі на пад акон ні ку ў 

ад ной з аў ды то рый на дру гім па-

вер се. Я вы пад ко ва неш та ўпус ціў 

уніз. І ўсё б ні чо га, але па тра піў 

як раз на фу раж ку дзя жур на га па 

ву чы лі шчы. Праў да, пса ваць мне 

бу ду чы ню не ста лі і на пі са лі прос-

та — не прай шоў па кон кур се.

Ку дысь ці, ад нак, трэ ба бы ло іс-

ці. Ма ру пра мо ра я на не ка то ры 

час ад клаў. Ад знак, атры ма ных у 

Ры зе, мне ха пі ла, каб па сту піць у 

Воль скі тэх на ла гіч ны тэх ні кум на 

ма шы ніс та-эк ска ва тар шчы ка.

Па кру час ты шлях 
да мо ра

Але доў га мне ву чыц ца не да-

вя ло ся. Праз год мя не пры зва лі 

ў вой ска. Пэў на, з-за ма ёй бу ду-

чай спе цы яль нас ці мя не ха це лі 

ад пра віць у бра ня тан ка выя вой-

скі. А я вель мі ха цеў тра піць на 

флот. І да ва ен ко ма ха дзіў, пра-

сіў. Але спра ва ў чым — пас ля 

1949 го да на фло це слу жы лі чаты-

ры га ды, а ў су ха пут ных вой сках і 

авія цыі — тры. На гэ та і ра біў ак-

цэнт ва ен кам, пе ра кон ва ю чы мя не 

ў тым, што бра ня тан ка вая часць 

усё ж ле пей за ка ра бель. Я яму 

ка заў, што ад слу жу два га ды і бу ду 

па сту паць у ва ен на-мар ское ву чы-

лі шча. Ад нак пе ра ка наць ва ен ка-

ма я не здо леў.

І вось на ды шоў дзень ад праў-

кі ў вой ска. Па шэ ра гах бу ду чых 

сал дат рап там пра не сла ся па га-

лос ка, што пас ля тан кіс таў пры бу-

дуць ма ра кі. І та ды я... сха ваў ся на 

тэ ры то рыі ва ен ка ма та, каб толь кі 

да ча кац ца ма ра коў. Мя не клі ка лі, 

шу ка лі, а я не вы хо дзіў са сва ёй 

схо ван кі. І як толь кі тан кіс ты з'е-

ха лі, я кры ху па ча каў і з'я віў ся. Ва-

ен кам на мя не та ды шмат кры чаў, 

што ад пра віць ту ды, ку ды Ма кар 

ця лят не га няў. Я яму ў ад каз: «Ну 

вось, як раз на флот». — «Ну ка лі 

та кое пал кае жа дан не на ча ты ры 

га ды...» — «Я там бу ду не ча ты ры, 

а двац цаць ча ты ры. Га лоў нае, каб 

на фло це!»

І я з гэ тай ка ман дай тра піў у Ле-

нін град на Ва сіль еў скі вост раў у 

Чыр ва на сцяж ны атрад пад вод на га 

пла ван ня імя Кі ра ва. Там я стаў 

трум ным ма шы ніс там ды зель най 

пад вод най лод кі. Ма дэль тая на 

той час бы ла ад на з на вют кіх. Але 

на пад вод най лод цы трэ ба лі та-

раль на па кла ніц ца кож на му лю ку, 

кож на му вен ты лю. І вось ад на му 

не па кла ніў ся. Па біў га ла ву так, 

што не дзе праз год яшчэ бы лі бач-

ны сля ды.

Пас ля тра піў у Кранш тат у 

бры га ду пад вод ных ло дак, дзе і 

пра хо дзіў служ бу. Не дзе праз паў-

та ра го да я па даў ра парт у Ва ен-

на-мар ское па лі тыч нае ву чы лі шча 

імя Жда на ва. Я быў сак ра та ром 

кам са моль скай ар га ні за цыі, і та-

му рэ ка мен да цыі атры маў лёг ка. 

Але вось не спа дзя ван ка — пас ля 

та го, як я пра ву чыў ся тры га ды, 

па ча лі ся зна ка мі тыя хру шчоў скія 

ска ра чэн ні вой ска. На ша ву чы лі-

шча так са ма пад іх па тра пі ла. Але 

тут па шан ца ва ла — нас, дзевяць 

ча ла век, вы пус ці ла ся з чыр во ным 

дып ло мам, і та му нам да лі маг чы-

масць пра цяг нуць служ бу. А ас тат-

нім пры сво і лі зван не ма лод ша га 

лей тэ нан та і зволь ні лі ў за пас па 

ска ра чэн ні Уз бро е ных Сіл.

А мы пай шлі слу жыць да лей. 

Я тра піў на Ла даж скае во зе ра. 

Пра слу жыў шы год стар шы ной, я 

здаў іс пы ты ў вы шэй шае ва ен на-

мар ское ву чы лі шча імя Фрун зэ. 

Вось та кі па кру час ты шлях да вя-

ло ся прай сці да сва ёй ма ры.

Ка лі са пер нік — 
праз не каль кі 
дзя сят каў мет раў...

— Пас ля ву чы лі шча мя не ад-

пра ві лі слу жыць на до след ны 

ка ра бель. Мы за бяс печ ва лі вы-

пра ба ван не мін на-траль най і ар-

ты ле рый скай зброі двух за сак-

рэ ча ных ін сты ту таў. І вось тут 

ска ра чэн не да гна ла і мя не. Што 

ж бы ло ра біць? Да вя ло ся пай сці 

на «гра ма дзян ку». Кім я толь кі ні 

пра ца ваў — ра бо чым на бу доў лі, 

сле са рам, ме ха ні кам... Па ва рот-

най кроп кай ста ла па ста но ва ЦК 

КПСС ад 21 сту дзе ня 1967 го да 

«Аб ме рах па па ляп шэн ні пар тый-

на-па лі тыч най ра бо ты ў Са вец кай 

Ар міі і Ва ен на-Мар скім Фло це». 

Ра ней ска ро ча ных ма ла дых афі-

цэ раў-па літ ра бот ні каў вяр та лі на-

зад на флот.

Я ж па тра піў на Ці хі акі ян, на 

ка ра бель па вет ра на га на зі ран ня. 

Да слу жыў ся да на мес ні ка ка ман-

дзі ра ды ві зі ё на траль шчы каў.

Ад туль я пе ра вёў ся на ка ра бель 

вы мя раль на га комп лек су «Чу кот-

ка». На ша суд на за бяс печ ва ла за-

пус кі кас міч ных апа ра таў і кант-

роль за дзей нас цю кас ма на ўтаў 

на ар бі це. Злу чэн не ба за ва ла ся на 

Кам чат цы, у го ра дзе Ві лю чын ску. 

А ха дзі лі мы ў ра ён аж но эк ва та-

ры яль най зо ны! Не ка то ры час я 

ўдзель ні чаў у аб слу гоў ван ні ўсіх 

за пус каў кас ма на ўтаў. Усе яны 

пра хо дзі лі ў нас трэ ні роў кі на ка-

раб лі. На ту раль на, яшчэ да па лё-

таў, мы ве да лі, хто ад пра віц ца ў 

кос мас.

На та кіх ка раб лях за хо дзіць у 

за меж ныя пар ты ка тэ га рыч на за-

ба ра ня ла ся, та му што на шы ка-

раб лі бы лі цал кам сак рэт ныя. Але 

за тое за на мі па ля ва лі аме ры кан-

цы. Як толь кі яны нас пе лен га ва лі, 

то ад ра зу ж вы сы ла лі па 2-3 свае 

ка раб лі вы мя раль на га комп лек су, 

якія пе ра шка джа лі нам пра ца ваць. 

Яны глу шы лі на шы ра дыё сіг на лы і 

па ста ян на пад стаў ля лі свае бар ты, 

каб ад бы ло ся су тык нен не. А чым 

маг ло скон чыц ца су праць ста ян не 

ў ад кры тым акі я не — не вя до ма. 

Пра ва ка цыі іш лі з-за та го, што на 

на шых суд нах бы ла ўста ноў ле на 

вель мі каш тоў ная апа ра ту ра.

«Пад вод ні кі 
не лю бяць вы хо дзіць 
у мо ра ў па ня дзе лак»

Пас ля ву чо бы ў Ва ен на-па лі-

тыч най ака дэ міі імя Ле ні на служ ба 

пра цяг ну ла ся ў 10-й су праць а ві я-

нос най ды ві зіі атам ных пад вод ных 

ло дак. Яны так са ма ба за ва лі ся ў 

Ві лю чын ску на Кам чат цы, дзе і 

ка раб лі кант роль на-вы мя раль на-

га комп лек су. Але на зад на іх мя не 

не цяг ну ла. На суб ма ры нах бы ло 

знач на ця жэй, але ра зам з тым і 

ці ка вей. Пад час па хо даў мы са чы-

лі за аме ры кан скі мі авія нос ны мі 

гру поў ка мі, зна хо дзя чы ся ў па ста-

ян най ба я вой га тоў нас ці. Там, дзе 

яны, там і мы. І мэ та бы ла ад на — 

не вы даць ся бе, бо інакш гэ та лі-

чы ла ся над звы чай ным зда рэн нем. 

Са чыць і зна хо дзіц ца ў па ста ян най 

ба я вой га тоў нас ці.

— І як тут не зга даць ста ры 

жарт «ку ды па дзец ца з пад вод-

най лод кі?»...

— Лю бая атам ная пад вод ная 

лод ка сы хо дзіць у аў та ном нае пла-

ван не на 90 су так. Гэ та яе пла на вы 

па ход. І лі чыц ца, што для экі па жа 

гэ та пры зна ны псі ха ла гіч ны бар'-

ер. Але аб ста ві ны ча сам вы му ша-

юць зна хо дзіц ца і даў жэй. Мы ад-

ной чы за тры ма лі ся на 108 су так, 

ка лі аме ры кан скія гру поў кі бы лі 

вель мі ак тыў ныя. Не як мы зай шлі 

вель мі да лё ка, і нам з Кам чат кі 

да сы ла лі пла ву чую ба зу, якая змя-

ня ла экі паж.

Ка лі сы хо дзіш у па ход, ты за-

чы ня еш ся ў сва ім ад се ку і тваё 

жыц цё пра хо дзіць ад пе ра бор кі 

да пе ра бор кі. А над та бой — да 

300 мет раў ва ды. Па між вах та мі 

ледзь не адзі ная за ба ва — па гля-

дзець кі но. Ус плы ван не лод кі на 

ба я вым дзя жур стве не да пу шчаль-

нае. Адзі нае вы клю чэн не — се анс 

ра дыё су вя зі.

Гэ та на клад ва ла да дат ко вую 

псі ха ла гіч ную на груз ку. Трэ ба бы-

ло ра біць так, каб раз на ста іць аб-

ста ноў ку, ад цяг ваць ува гу лю дзей. 

Бо ка лі па ста ян на гля дзець на го-

лую сця ну, звар' я цець мож на.

— Якія пры кме ты ёсць у пад-

вод ні каў?

— Ма ра кі — вель мі пры мхлі выя 

лю дзі. На прык лад, мы не лю бім 

лік «13». Мы не лю бім «чор ны па-

ня дзе лак» — гэ та вы хад у мо ра ў 

пер шы дзень тыд ня. А так са ма — 

31 снеж ня.

Дэ ма бі лі за ваў ся я ў зван ні ка-

пі та на дру го га ран гу. І на які ка ра-

бель ні пры хо дзіў — праз год яго 

аб вя шча лі вы дат ным. На фло це 

гэ тае зван не вель мі вы со кае. Та му 

і доб рая по каз ка пры ля пі ла ся — 

«На мпа літ вы дат ных ка раб лёў». 

І ка лі ад ной чы мы ха дзі лі на тра-

лен не ў Банг ла дэш, то за ва я ва лі 

ку бак за пер шае мес ца ва ўсім у 

Ва ен на-мар скім фло це!

— Ска жы це, а мо ра цяг не да-

гэ туль?

— Ка неш не! Вось толь кі не так 

час та ця пер уда ец ца ку дысь ці вы яз-

джаць. Ха чу па тра піць на Паў ноч ны 

флот — гэ та мая даў няя ма ра...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та з ар хі ва 

Ба ры са БЕ РАЖ НО ГА.

Ка пі тан дру го га ран гу ў ад стаў цы — пра «мар скі лёс», 
тры нац ца тае чыс ло і псі ха ла гіч ны бар' ер экі па жа пад лод кі

На мпа літ На мпа літ 
вы дат ных ка раб лёўвы дат ных ка раб лёў

Аме ры кан скі ка ра бель 
зу сім по бач...

Пе ра ход эк ва та ра 
заўж ды ці ка вы.

Ка ра бель 
вы мя раль на га комп лек су 

«Чу мі кан».

Вар та вы ка ра бель 
«Арол».


