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АЎТАРЫТЭТ КАМУНІСТА 

 

Сярод тых, хто з гонарам выконвае свой воінскі 

абавязак у нашай часці – ваш зямляк, кавалер ордэна 

Чырвонай Зоркі і «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах 

СССР» III ступені, старшы лейтэнант Аляксандр Каваленка. 

Праз вашу газету хочацца сказаць вялікае дзякуй яго бацьку 

Пятру Трафімавічу Каваленку – механізатару МПМК-50 за 

тое, што выхаваў цудоўнага сына. 

Справаздачна-выбарны партыйны сход эскадрыллі 

падыходзіў да канца. У перапынку камуністы абмяркоўвалі 

кандыдатуры новых членаў партыйнага бюро. Думалася, што 

прасцей, прапанавалі, абмеркавалі і прагаласавалі. Але ўсѐ 

заключалася ў тым, што эскадрылля асобая. Амаль увесь лѐтны 

і наземны састаў выконваў інтэрнацыянальны абавязак у 

рэспубліцы Афганістан, абсалютная большасць мае баявыя ордэны і медалі. Многія экіпажы 

ляталі над разбураным блокам Чарнобыльскай АЭС. Вось чаму кандыдатуры членаў партыйнага 

бюро абмяркоўваліся прынцыпова і дзелавіта. Падыйшла чарга абмеркавання кандыдатуры 

бартавога тэхніка старшага лейтэнанта А. Каваленкі. Калі старшыня сходу назваў яго прозвішча, у 

зале раздаліся адабраючыя галасы. 

Хто ж ѐн, чаму карыстаецца такім аўтарытэтам у калектыве? 

Нарадзіўся Аляксандр у Казахстане, у сям´і першацаліннікаў. Старт касмічнага карабля 

ўбачыў раней, чым палѐт самалѐта, таму што байканур быў побач. Любоў да авіяцыі прывіла 

армія: два гады служыў механікам у адной з авіяцыйных часцей. Вось тут і адчуў рамантыку неба, 

адказнасць за падрыхтоўку складанай тэхнікі да палѐтаў, за лѐс лѐтчыка. 

Пасля службы паступіў у Кіеўскі інстытут інжынераў грамадзянскай авіяцыі. Па заканчэнні яго 

працаваў у Ніжневартаўскім аб´яднаным авіяатрадзе. Мара служыць ва Узброеных Сілах не 

пакідала яго. I калі ваенком прапапанаў прызвацца на два гады, з радасцю даў згоду. У каго-

небудзь існуе меркаванне, што лейтэнанты, прызваныя з запасу, цягнуць  падраздзяленне і часць 

назад, з імі шмат трэба працаваць. Аднак Аляксандр Каваленка адразу ўліўся ў афіцэрскі строй, 

выконваючы службовыя заданні нараўне з кадравымі  афіцэрамі. Праз некалькі месяцаў ѐн нічым 

не адрозніваўся ад астатніх афіцэраў часці. У 1984 годзе пасля праходжання медыцынскай камісіі 

стаў лятаць бартавым тэхнікам верталѐта МІ-8. I як лятаць! Лѐтчыкі з задавальненнем выконваюць 

з ім палѐтныя заданні. Таварышы па службе ведаюць, што ѐн не адмовіць у дапамозе. Салдаты і 

сяржанты адчулі ў ім добрага настаўніка. Сам Аляксандр свой далейшы лѐс без арміі ўжо не 

ўяўляў. Таму вестка аб тым, што яго рапарт з просьбай застацца ў кадрах задаволен, успрыняў з 

радасцю. 

Сур´ѐзным выпрабаваннем для Аляксандра Каваленкі стала служба ў Афганістане. 20 

лістапада 1985 года пры аперацыі на высакагорную пляцоўку доўгая чарга з душманскага ДШК 



прабіла два рухавікі, нясучыя вінты, хваставую балку. Да паверхні зямлі было каля пяці метраў. 

Паранены верталѐт выйшаў з кіравання і пачаў павольна кружыць. Праз некалькі секунд пачуўся 

ўдар, хваставая балка і нясучыя вінты адляцелі. Верталѐт, як вялікая бочка, пачаў пераварочвацца 

ўніз па схілу. Вось тут і спатрэбіўся высокі прафесіяналізм бартавога тэхніка старшага лейтэнанта 

А. Каваленкі. Заціснуты з аднаго боку кулямѐтам, з другога – прыборнай дошкай, ѐн змог, калі 

верталѐт пераварочваўся, адключыць акумулятарныя батарэі і перакрыць паліўныя стопкраны. 

За высокае прафесінальнае майстэрства, гераізм старшы лейтенант А. Каваленка быў 

узнагароджан ордэнам Чырвонай Зоркі. 

Лѐс яшчэ раз выпрабаваў трываласць характара Аляксандра. Выконваючы баявы вылет на 

паветраную разведку, верталѐт напаў над моцны кулямѐтны агонь. Прыйшлося зрабіць 

вымушаную пасадку на тэрыторыю, якая кантралюецца мяцежнікамі. Пры аглядзе было выяўлена, 

што перабіт шланг асноўнай гідрасістэмы. У кароткі тэрмін над абстрэлам з дапамогай лѐтчыка-

штурмана ст. лейтэнант Каваленка замяніў шланг. Верталѐт узляцеў і паспяхова завяршыў 

пералѐт на базавы аэрадром. За выкананне гэтага і іншых баявых заданняў бартавы тэхнік ст. 

лейтэнант А. Каваленка быў узнагароджан другім ордэнам «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах 

СССР» III ступені. 

Галоўны прынцып жыцця ст. лейтэнанта A. Каваленкі – заўсѐды быць там, дзе цяжка. 30 

вылетаў на пашкоджаны рэактак, перавозка пасажыраў. грузаў,   іншыя заданні ў зоне 

Чарнобыльскай АЭС.  Параўноўваючы  гэта   заданне з выкананнем інтэрнацыянальнага абавязку, 

ѐн адзаначаў,  што калі ў Афганістане было вядома, хто і адкуль страляе, то ў Чарнобылі было ўсѐ 

наадварот. Горка ўсведамляць, што савецкае грамадства панесла вялікія страты з-за нядбайнасці 

некаторых асоб. Намеснік Старшыні Савета Міністраў СССР т. Шчарбіна, які ўзначальваў камісію 

па ліквідацыі вынікаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, уручаючы Ганаровую грамату старшаму 

лейтенанту А. Каваленку, адзначыў яшчэ раз яго высокае прафесійнае майстэрства, асабістую 

мужнасць.  

Увесь 1987 навучальны год бартавы тэхнік старшы лейтенант Каваленка А. Т. напружкана 

працаваў па выкананню сацыялістычных абавязацельстваў, прымаў актыўны ўдзел у грамадскім 

жыцці часці. За кароткі перыяд часу ѐн заваяваў вялікі аўтарытэт у таварышаў па службе. 

Затаіўшы дыханне, слухаюць яго расказы аб нялѐгкай армейскай службе на падшэфных 

прадпрыемствах і ўстановах. 

Вось такога камуніста таварышы на службе аднагалосна рэкамендавалі ў склад партыйнага 

бюро падраздзялення. 

А. Білічэнка 

 


