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ТРАЙНІН ПАВЕЛ АЛЯКСЕЕВІЧ (1895 - 1956) 

 

Павел Аляксеевіч Трайнін нарадзіўся ў 1895 г. у Пінску. 

 

Ваенна-марскі дзеяч. Контр-адмірал (1940). Дацэнт (1938). 

На ваеннай службе з 1916 года. Удзельнічаў у 1-й сусветнай вайне. 

Прапаршчык (1917). З 1919 года - у Чырвонай Арміі, удзельнічаў у 

грамадзянскай вайне, з 1920 года служыў у ВМФ. 

Быў флагманскім артылерыстам (1927-1929) і начальнікам штаба (1929-

1931) Далѐкаўсходняй ваеннай флатыліі. За ўдзел у баявых дзеяннях на 

КУЖД /Кітайска-Усходняй Жалезнай Дарозе/ быў узнагароджаны ордэнам 

Чырвонага Сцяга (1930). У 1931-1939 гг. выкладаў у Ваенна-марской акадэміі 

імя К.Я. Варашылава ў Ленінградзе, быў начальнікам кафедры. 

Быў камандуючым Ладажскай ваеннай флатыліяй (1939-1940). 

Удзельнічаў у савецка-фінляндскай вайне 1939-1940 гг. У 1940-1941 гг. - 

камандзір Лібаўскай ваенна-марской базы. У маі 1941 года прызначаны 

камандзірам Рыжскай ваенна-марской базы. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гг. У пачатку вайны 

кіраваў эвакуацыяй Рыжскай ВМБ, камандаваў Прыбалтыйскай ВМБ, 

Ладажскай ваеннай флатыліяй; быў паранены. У ліпені 1941 быў 

арыштаваны і асуджаны  на 10 гадоў з пазбаўленнем воінскага звання. У 

верасні 1941 памілаваны са здыманнем судзімасці і вяртаннем воінскага 

звання. Служыў начальнікам штаба Волжскай ваеннай флатыліі (1941-1942) і 

Туапсінскага ВМБ (1942), камандзірам Керчанскай ВМБ (1942 і 1943) і 

брыгады рачных караблѐў (1942-1943). Быў памочнікам начальніка Галоўнага 

марскога штаба ВМФ (1944-1945). 

У 1945-1947 гг. служыў у складзе Саюзнай кантрольнай камісіі ў 

Венгрыі. У 1947-1956 гг. - начальнік кафедраў у Ваенна-марской акадэміі 

караблебудавання і ўзбраення імя А.М. Крылова. 

Аўтар брашур "Зеебрюггская операция" (1925 і 1939), "О военных 

теориях империалистических стран" (1956), шматлікіх артыкулаў. 

Удзельнічаў у перакладзе на рускую мову кнігі Г.Р. Вільсана "Линейные 

корабли в бою 1914-1918 гг." (1936). 

Узнагароджаны сям'ю савецкімі і дзвюма венгерскімі ордэнамі, 

імянной зброяй. 

Памѐр 4 чэрвеня 1956 г. Пахаваны на Серафімаўскіх могілках. 
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