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Хто та кiя сi ноп ты кi?
— Я ў дзя цiн стве кiм толь кi не 

ха цеў быць — ве тэ ры на рам, ба та нi-

 кам, ура чом... Ад но што не кас ма на ў-

там, — смя ец ца Дзмiт рый. — Пас ля 

8 кла са па даў да ку мен ты ў мед ву чы-

лi шча, здаў эк за ме ны i... пе ра ду маў, 

вяр нуў ся ў шко лу. По тым ра зам з 

сяб рам ад пра ца ваў га ды два на «Га-

ры зон це» сле са рам — ра ман та ва лi 

кан ве е ры. А да лей сяб ра за бра лi ў 

ар мiю, не ўза ба ве бы ла мая чар га, 

за ду маў ся: ку ды iс цi да лей?

— I якiм чы нам тра пi лi на 

флот?

— Рэч у тым, што мой баць ка — 

ва ен на-мар скi афi цэр, не ка лi скон-

чыў Ба кiн скае ву чы лi шча, i ў дзя-

цiн стве я шмат ча су пра во дзiў то 

ў Мiн ску, дзе ву чы ла ся ма ма, то 

на Да лё кiм Ус хо дзе, ва Ула дзi вас-

то ку, дзе на ва ен на-мар ской ба зе 

слу жыў баць ка. Не ска жу, каб я з 

ма лен ства за ха пiў ся мо рам, ад нак 

пас ля шко лы вы ра шыў iс цi ву чыц ца 

так са ма ў ма ра ход ку. У ва ен ка ма це 

да лi спiс ву чы лi шчаў, i я лi та раль на 

тра пiў паль цам у не ба — тыц нуў 

у Санкт-Пе цяр бург, у Вы шэй шае 

ва ен на-мар ское ву чы лi шча iмя 

Фрун зэ. Да рэ чы, най ста рэй шае з 

усiх iс ну ю чых у СССР, 

яно не ка лi бы ло ство-

ра на яшчэ Пят ром I як 

Шко ла ма тэ ма тыч ных 

i на вi гац кiх на вук, i ме-

на вi та ад туль вый шлi 

сла ву тыя гар дэ ма ры-

ны i больш за сот ню 

вы дат ных гiс та рыч ных 

асоб: Бел iн гсгаў зен 

(пер ша ад кры ва льнiк 

Ан тарк ты ды. — Аўт.), 

зна ка мi ты эт ног раф, пiсь мен нiк i 

ва е ну рач Даль, вя до мыя ге не ра лы 

i ад мi ра лы Кал чак, Кар нi лаў, На хi-

маў i мност ва iн шых...

На штур ман скiм фа куль тэ це, ку-

ды я ха цеў тра пiць, не ака за ла ся 

воль ных мес цаў; тое ж зда ры ла ся 

з iн жы нер ным. Спы та лi: «Хо чаш 

быць ме тэа ро ла гам?» — «Вя до-

ма, ха чу», — а хто та кiя сi ноп ты кi i 

што яны ро бяць, на ват пры блiз на 

не ўяў ляў, мак сi мум — у шко ле вёў 

вуч нёў скi «дзён нiк на зi ран няў за 

на двор' ем» ды, як усе, гля дзеў пра-

гноз на двор'я ў пра гра ме «Час». 

Але не ча ка на ўжо з пер ша га кур са 

гэ та спра ва мне спа да ба ла ся, хоць 

i да вя ло ся пад цяг нуць не лю бi мыя 

ра ней фi зi ку i ма тэ ма ты ку.

У Мiнск праз Мур манск
З 18 сту дэн таў-ме тэа ро ла гаў 

штур ман ска-гiд ра гра фiч на га фа-

куль тэ та да вы пус ку дай шлi толь кi пя-

цё ра. I толь кi Ра баў атры маў раз мер-

ка ван не на «плы ву чы аэ ра дром» —

авiя но сец «Ад мi рал Куз ня цоў».

— Ка лi я пры ехаў у Мур манск, 

нi бы тра пiў у iн шы су свет: клi мат, 

го рад — усё iнакш. Пер шая зi ма ў 

За па ляр'i, асаб лi ва па ляр ная ноч, 

ста ла са праўд ным вы пра ба ван нем. 

Пра жыць паў го да без сон ца бы ло 

над звы чай цяж ка, i да гэ та га я так 

i не змог пры звы ча iц ца. Асаб лi ва 

ўра зiў ка ра бель: уя вi це са бе крэй-

сер па ме рам з 20-па вяр хо вы дом, 

та кi аў та ном ны го рад у го ра дзе, дзе 

ёсць усё для жыц ця. (На па лу бе гэ-

 та га гi ган та даў жы нёй больш як 

300 мет раў ад на ча со-

ва мо жа зна хо дзiц ца да 

50 са ма лё таў i вер та-

лё таў, у за леж нас цi ад 

ма ды фi ка цыi, а экi паж 

скла дае да 2000 ча ла-

век. — Аўт.).

Амаль увесь час, 

за вы клю чэн нем зi мы, 

ка лi Ба ран ца ва мо ра 

за мяр за ла, мы пра во-

дзi лi ў пла ван нi. Я пра слу жыў на 

«Ад мi ра ле Куз ня цо ве» пяць га-

доў: спа чат ку быў iн жы не рам, по-

тым стаў кi раў нi ком ме тэа служ бы.

У мя не ў пад па рад ка ван нi бы ло 

12 мат ро саў, 3 мiч ма ны i 2 афi цэ-

ры, а ў аба вяз кi ўваходзіла перш 

за ўсё за бес пя чэн не нар маль най 

ра бо ты i бяс пе кi ка раб ля. Што ра-

нi цы, не за леж на ад та го, буд нi гэ та 

цi вы хад ныя, а 6-й га дзi не я са мым 

пер шым пры бы ваў з дак ла дам да 

ад мi ра ла — ка ман дзi ра ка раб ля.

А ён, зы хо дзя чы з атры-

ма ных звес так, пры маў 

ра шэн не, як дзей нi чаць 

да лей: цi вар та кi даць пра-

вы або ле вы якар, цi ста на-

вiц ца на боч ку, пра во дзiць ра бо ты 

ўнут ры ка раб ля ў су вя зi з моц ны мi 

ма ра за мi цi ла дзiць ме ра пры ем ствы 

на па лу бе, ка лi на двор'е ад нос на 

доб рае. На са мрэч пра вiль на аца-

нiць умо вы на двор'я, асаб лi ва ў мо-

ры, — над звы чай ная ад каз насць: за 

экi паж, за ка ра бель, за вер та лё ты i 

знi шчаль нi кi, якiя му сяць са дзiц ца на 

па лу бу... За па мыл кi ў гэ тай спра ве, 

якiя пры вя лi да ава рыi, пра ду гле джа-

на на ват кры мi наль нае па ка ран не — 

зда ец ца, ад 3 да 8 га доў. Дзя ка ваць 

бо гу, пад час ма ёй служ бы та кiх сi-

ту а цый не зда ра ла ся.

— Для боль шас цi з нас мо ра — 

гэ та ра ман ты ка. Цi бы ла яна

пад час ву чо бы i служ бы аль бо 

толь кi фi зi ка з ма тэ ма ты кай?

— Вя до ма, бы ла, ку ды без яе. 

У доў гiм пла ван нi, акра мя на пру-

жа най пра цы, ве да е це, якая ў нас 

бы ла са ма дзей насць! Ад кож най 

ба я вой час цi хто спя ваў, хто тан ца-

ваў, хто iг раў на му зыч ных iн стру-
мен тах, кон кур сы ла дзi лi, спа бор-
 нiц твы, свя ты са мыя раз на стай ныя — 
гэ та пер шы сро дак ад мар ко ты. 
Я спя ваць не ўмею, бо па ад ным 
ву ху мядз ведзь па ха дзiў, па дру гiм 
слон, але з за да валь нен нем слу хаў 
iн шых, а пад гi та ру ды гар мо нiк у 
агуль ным хо ры мог i пад цяг нуць. 
А вось праз мер ная ле ту цен насць з 
га ла вы хут ка вы вет ры ла ся — усё ж 
ра бо та бы ла да стат ко ва ру цiн ная i 
прак тыч на бес пе ра пын ная. На огул, 
шко ла жыц ця, якую пра хо дзiш на
ка раб лi, — шы коў ная. У та кой 
за мкнё най сiс тэ ме ад ра зу вi даць, хто 
ча го вар ты, хто прый дзе на да па мо-
гу ў скла да най сi ту а цыi, а на ка го 
нель га раз лiч ваць. Не ка то рых «сва-
iх» мат ро сi каў, уча раш нiх школь нi-
каў, мне да вя ло ся ву чыць пра вi лам 
аса бiс тай гi гi е ны, па каз ваць, пра-
бач це, як мыць бя лiз ну i пры шы ваць 
гу зi кi. А пад ка нец служ бы на ват 
пэў ны го нар браў, якi мi моц ны мi, га-
то вы мi да жыц цё вых скла да нас цяў 

муж чы на мi яны ста лi, мно гiя по тым 

на ват лiс ты пi са лi з па дзя ка мi.

...Праз пяць га доў, ка лi скон чыў-

ся кант ракт, мне ўжо не бы ло ку ды 

рас цi як ка ра бель на му сi ноп ты ку. 

У зван нi ка пi тан-лей тэ нан та зволь нiў-

 ся з авiя нос ца. Пра па на ва лi ехаць 

яшчэ да лей у За па ляр'е, у го рад 

Па ляр ны. Дзе ля цi ка вас цi з'ез дзiў, 

па гля дзеў: дзве га дзi ны ў ха лод-

ным аў то бу се, на кан ца вой — рос-

сып двух- i трох па вяр хо вых да моў, 

шмат дзе вок ны па за бi ва ныя... На 

ме тэа стан цыю на ват не пай шоў, 

зра зу меў: лепш па чаць усё з ну-

ля ў род ным Мiн ску, чым пра вес цi 

тут усю ма ла досць. Ну i 

«ад тру бiў» у Бел гiд ра-

мет цэнт ры 15 га доў — ад 

звы чай на га сi ноп ты ка да 

кi раў нi ка служ бы ме тэа-

ра ла гiч ных пра гно заў.

Цяп ло звон ку 
i знут ры

Вi та ю чы ся, Дзмiт рый 

жа дае не прос та доб ра-

 га, а най даб рэй ша га дня. 

I най даб рэй ша га на двор'я. 

А тыя пра гно зы, якiя ён 

змя шчае на ўлас най ста-

рон цы ў са цы яль ных сет-

ках, — су цэль ная лi ры ка 

ды паэ зiя...

— Вер шы я не пi шу, — 

апя рэдж вае пы тан не сi-

ноп тык, — прос та хо чац ца 

да нес цi да лю дзей не су хi 

пра гноз на кшталт «на двор'е хмар-

нае», а зра бiць яго яр кiм i ад мет-

ным. Я ста ра юся, каб не за леж на ад 

гра ду саў за ак ном у ча ла ве ка, якi 

пра чы тае пра гноз, за ста ваў ся па зi-

тыў ны на строй. Атрым лi ва ец ца?

— I вель мi ня бла га. Дык што, 

акаўнт у сац сет ках — гэ та вы-

ключ на ра бо чы iн стру мент?

— Зу сiм не. Я з да па мо гай сац-

се так пад трым лi ваю ста сун кi з 

бы лы мi са слу жыў ца мi i ад на каш-

нi ка мi, раз вi ваю ўлас ны кру га гляд 

з да па мо гай роз ных тэ ма тыч ных 

ста ро нак, атрым лi ваю ка рыс ныя 

па ра ды i кры тыч ныя за ўва гi, пры-

чым да апош нiх стаў лю ся спа кой-

на, мно гiя ўлiч ваю i ўдас ка наль ва-

ю ся. Праў да, ак тыў нi чаю я толь кi 

ў «Фэй сбу ку», iн шыя плат фор мы 

не як не спа да ба лi ся, дый ча су на 

ўсе не ха пае.

— Я ве даю, на што вы заўж ды 

зна хо дзi це час: да маш нiя жы вё-

лы.

— Так, гэ та ў мя не з дзя цiн-

ства — бы лi ха мяч кi, рыб кi, але 

перш за ўсё я «ка шат нiк». Коль кi 

ся бе па мя таю, заўж ды пры цяг ваў 

да до му ко цi каў. Па мя та е це, як у 

мульт фiль ме пра Пра стак ва шы на: 

«Што гэ та ў нас ка ша чым ду хам 

пах не?». Роз ныя па ро ды бы лi, але 

ад на знач на ма гу ска заць, што звы-

чай ныя два ро выя ка ты — са мыя 

кем лi выя, здоль ныя да на ву чан ня 

i пры ста са ва ныя да жыц ця.

Га доў 6-7 у Дзмiт рыя жы лi зной-

дзе ны ка ля бу дын ка Бел гiд ра ме та 

ко кер-спа нi эль i вы кi ну тая кiмсь цi 

кош ка. Пас ля та го як улю бён-

цы сям'i адзiн за ад ным пай шлi з 

жыц ця, цяж ка бы ло вы ра шыц ца 

ўзяць iн шую жы вё лi ну, але ў пэў-

ны мо мант усе да маш нiя ўсвя до-

мi лi, што iм ка тэ га рыч на не ха пае 

ча ты рох но га га сяб ра. Ця пер гэ та 

ёрк шыр скi тэр' ер, але не ўза ба ве 

пла ну ец ца па паў нен не — вя до ма 

ж, кот.

— Сы ну пе рад ала ся ва ша лю-

боў да жы вёл?

— Без умоў на. А яшчэ, на пэў на, 

пе рад ала ся да бры ня i спа гад лi-

васць на огул. Пра вы бар пра фе сii 

га ва рыць за ра на — яму толь кi 

10 га доў. Але ўжо вi даць, што па да ба-

ец ца тэх нi ка. Для мя не ма шы на — 

вы ключ на сро дак пе ра соў ван ня, 

звы чай на ез джу на мет ро, а для 

сы на — са праўд нае за хап лен не, 

па ло ва ква тэ ры за ня тая ма шын-

ка мi, кан струк та ра мi, на план шэ-

це ста яць пра гра мы пра ма шы ны i 

са ма лё ты. Час па ка жа, цi пры вя дзе 

гэ та цi ка васць у пра фе сiю аль бо 

за ста нец ца як хо бi.

Ат мас фер ны цiск эфi ру
— Яшчэ ў Бел гiд ра ме це вы 

бы лi па пу ляр най ме ды я пер со-

най, а з ве рас ня мi ну ла га го да 

ста лi вя ду чым улас най руб ры кi 

на АНТ. Як асво i лi ся ў эфi ры, цi 

да вя ло ся ву чыц ца ча мусь цi но-

ва му?

— Уся му, прак тыч на з ну ля. I да-

гэ туль ву чу ся. Ка рыс та ю чы ся маг-

чы мас цю, ха чу па дзя ка ваць кi раў-

нiц тву ка на ла за тое, што да ве ры лi 

мне, уба чы лi ней кi па тэн цы ял, пад-

тры ма лi ў ня прос ты пе ры яд. У эфi ры 

з'я вi ла ся больш маг чы мас цяў для 

твор час цi, я зна хо джу цi ка выя фак-

ты, якiя аздаб ля юць руб ры ку «Да 

га дал кi не ха дзi...», ро бяць яе цi ка-

вей шай для гле да чоў. Ця пер яшчэ 

пi шу пад вод кi да пра гно зу на двор'я 

ў «На шых на вi нах». А па ра лель на 

ву чу ся пра вiль на му вы маў лен ню, 

па да чы ма тэ ры я лу; дзя куй кi раў-

нi ку ра нiш ня га вя шчан ня Тац ця не 

Ру да коў скай i вя ду чай Ка ця ры не 

Цiш ке вiч, якiя што дзён на зай ма лi-

ся са мной ар ты ку ля цый ны мi прак-

ты ка ван ня мi, ско ра га вор ка мi, да лi 

шмат па рад i пад ка зак. I ўсё ж я 

ба чу, што да доб ра га вя ду ча га мне 

яшчэ пра ца ваць i пра ца ваць.

— Вы заўж ды спа кой на, з 

усмеш кай рас каз ва е це i пра не-

звы чай на ха лод нае ле та, i пра 

ана маль на цёп лую зi му. Цi ёсць 

у вас лю бi мая па ра го да?

— Усе се зо ны па-свой му доб-

рыя, i ў кож ным мож на знай сцi свае 

плю сы. Але, пры зна ю ся, цяр пець 

не ма гу ма ра зы. Прос та ў жыц цi 

да вя ло ся па бы ваць там, дзе бы ло 

+50 (пад час да лё ка га мар ско га па-

хо ду па Мiж зем на мор'i) i -50 (ка лi 

ў Мур ман ску ста я лi та кiя ана маль-

ныя ма ра зы, што за мёрз Коль скi 

за лiў, што зда ра ла ся ра зоў мо пяць 

за больш як сто га доў), i я зра зу-

меў, што ма роз — аб са лют на не 

маё. Ха ця клi мат Бе ла ру сi ў цэ лым 

мне да спа до бы — да стат ко ва спа-

кой ны, мяк кi, без рэз кiх ва ган няў.

— Сён ня пра гно зы на двор'я 

да ступ ныя па ТБ, ра дыё, на iн-

тэр нэт-сай тах, на ват у ма бiль ных 

тэ ле фо нах. Ка му да ваць ве ры i 

як пра вiль на аца нiць лiч бы, каб 

не змерз нуць i не пе ра грэц ца?

— Перш за ўсё раю ка рыс тац ца 

пра гно за мi, якiя скла дзе ны пра фе-

сi я на ла мi. У iх ёсць са мае важ нае: 

апе ра тыў ная iн фар ма цыя, штар ма-

выя па пя рэ джан нi i г. д. Ка лi вы збi-

ра е це ся на ад па чы нак i не ве да е це, 

яко га на двор'я ча каць, — знай дзi це 

ў iн тэр нэ це афi цый ны сайт ме тэа-

служ бы гэ тай кра i ны, дзе не прос та 

са бра ныя ма шы на мi лiч бы, а ска-

рэк та ва ныя спе цы я лiс там-сi ноп ты-

кам з улi кам ат мас фер ных фран-

тоў, вiль гот нас цi i iн шых па каз чы-

каў. А ка лi прос та раз ва жа е це, як 

лепш апра нуц ца, каб бы ло кам-

форт на, — аба вяз ко ва па гля дзi це 

не толь кi на тэм пе ра ту ру па вет ра, 

але i на хут касць i кi ру нак вет ру, на 

вiль гот насць. Так, пры паў ноч ным 

вет ры i вы со кай вiль гот нас цi на ват 

у «плюс» вель мi лёг ка за мерз нуць, 

а пры за цiш ку — па да ец ца цяп лей, 

чым па каз вае тэр мо метр. Сло вам, 

ацэнь вай це iн фар ма цыю ў комп -

лек се, i та ды любое на двор'е для 

вас бу дзе ка лi не лю бi мым, то дак-

лад на доб рым.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прэс-служ бы АНТ 

i з ар хi ва ге роя.

ШТУР МАН ДОБ РА ГА НА ДВОР'Я

«Шко ла жыц ця, якую 
пра хо дзiш на ка раб лi, — 
шы коў ная. У та кой 
за мкнё най сiс тэ ме ад ра зу 
вi даць, хто ча го вар ты, 
хто прый дзе на да па мо гу 
ў скла да най сi ту а цыi, 
а на ка го нель га раз лiч ваць».

«Коль кi ся бе па мя таю, заўж ды 
пры цяг ваў да до му ко цi каў. 
Роз ныя па ро ды бы лi, але 
ад на знач на ма гу ска заць, 
што звы чай ныя два ро выя 
ка ты — са мыя кем лi выя, 
здоль ныя да на ву чан ня 
i пры ста са ва ныя да жыц ця».

«Спы та лi: «Хо чаш быць 
ме тэа ро ла гам?» — «Вя до ма, 
ха чу», — а хто та кiя 
сi ноп ты кi i што яны ро бяць, 
на ват пры блiз на не ўяў ляў».

У дзя цiн стве ён ма рыў стаць ве тэ ры на рам, по тым — 

ме ды кам. А яшчэ мог стаць штур ма нам аль бо 

iн жы не рам на за вод зе. Але ся мей ная тра ды цыя 

ў су куп нас цi з вы пад кам рас па ра дзi лi ся iнакш, i сён ня 

Дзмiт рый РА БАЎ — ба дай, са мы вя до мы бе ла рус кi 

сi ноп тык i ўжо амаль паў го да вя ду чы руб ры кi пра 

на двор'е на тэ ле ка на ле АНТ.

Пра тое, якi мi вят ра мi сле са ра мiнск ага за во да 

«Га ры зонт» за нес ла на Паў ноч ны фронт, а ад туль 

зноў у Мiнск, дзя жур ны сi ноп тык АНТ рас ка заў 

«Звяз дзе».

1997 год. Вы пуск нiк
Санкт-Пе цяр бург ска га 
Вы шэй ша га ва ен на-мар ско га 
ву чы лi шча iмя Фрун зэ.

Пра слу жыў шы на гэ тым цяж кiм авiя ня су чым крэй се ры 5 га доў, 
ка пi тан-лей тэ нант Дзмiт рый Ра баў сён ня па пра ве атрым лi вае вiн ша ван нi 

з Днём аба рон цаў Ай чы ны.

Апош нiя паў го да Дзмiт рый — част ка ка ман ды «На шай ра нi цы».


