
Мой родны край, заўжды ты сэрцу любы!..
Зусім нечакана-неспадзявана мае сцежкі-дарожкі ўпершыню 

перасякліся з самабытным паэтам-земляком Аляксандрам Канстанцінавічам 
Пазняковым. Яго светлыя, кранальныя вершы, якія ён піша з юнацкіх гадоў, 
але доўга не асмельваўся выносіць на свет белы, а дарма, кранаюць сэрца 
кожнага, хто іх пачуе.

У Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася сустрэча з гэтым 
цудоўным чалавекам. На літаратурнае мерапрыемства, прысвечанае Году 
малой радзімы, сабраліся аматары паэзіі, прыхільнікі яго творчасці.Пра сябе 
Аляксандр Канстанцінавіч расказаў, што нарадзіўся ў вёсцы Ляўкова 
Талачынскага раёна, а пражывае ўгарадскім пасёлку Коханава. Усвой час 
вучыўся ў Звяняцкай базавай школе, потым – у Коханаўскай сярэдняй школе. 
Далей былі Барысаўскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча, Полацкі лясны 
тэхнікум. Адслужыў у арміі ў Германіі, уроце ганаровага каравула. Да 
выхаду на заслужаны адпачынак працаваў майстрам  лесу ў Коханаўскім 
лясніцтве, інжынерам ў Талачынскім лясгасе.Яго вершаваныя творы «С 
годами каждый из нас мечтает…», “В жизни притча есть такая…”, “Позади 
осталось где-то наше лето…”, “Жили мы не осозновая…”, “Если б 
предложили жизнь начать сначала…” глыбока духоўныя, самадастатковыя, 
поўныя бязмежнай любові і дабрыні, чалавечай спагады і міласэрнасці. 
Аляксандр Канстанцінавіч выступае не толькі як паэт-лірык, паэт-патрыёт, 
але і як паэт-філосаф.Так, у вершы «Дарога жыцця» ён, звяртаючыся да 
чытацкай публікі, хвалююча прамаўляе:
Вот она, дорога,что уходит вдаль.
Все на ней ты встретишь радость и печаль,

И любовь, и горе будут впереди -
Этот путь с рожденья должен ты пройти.
Пролететь, проехать, проползти, пролезть
Через все преграды те, что в жизни есть.
Чтобы все осмыслить, чтобы все понять,

Для чего родился, петь или страдать.
Если петь, то песни, чтобы все любили,
Чтобы только радость они приносили,
А страдать- за веру, в жизни что теряли,
И в молитве снова ее обретали.

У вершы “Дар” гучыць заклік не толькі прамаўляць малітвы, а ісці ад 
цемры да святла, падымацца ад нікчэмнага да значнага, вызваляцца ад 
зла,імкнуцца да дабрыні,спагады:
Дал господь нам разум, с ним как дар- свободу.
Дал господь нам душу-уму на подмогу.

Что б, идя по жизни, мы добро творили, 
Чтобы люди в мире, любви, дружбе жили.

Сцвярджаць такое можа толькі чалавек, які мае за плячыма жыццёвы 
вопыт,высокую  чалавечую годнасть, грамадзянскую пазіцыю. Здаецца, адна 
страфа, адзін сказ, а колькі  яны адкрываюць багацця і хараства 



прыроднага,чалавечага, дабрыні, сардэчнасці. І ўсё  гэта дасягаецца 
некалькімі прыёмамі, у якіх зліліся парыў душы, узлёт думкі і мілагучнасць 
удала падабраных слоў.

Нямала вершаў прысвяціў Аляксандр Канстанцінавіч роднай вёсцы 
Ляўкова. У вершах “Здесь моя деревня”, “Как быстро годы пролетели” ён 
сумуе па родных мясцінах. У вершы “Воспоминания” сцвярджае: 
Здесь моя деревня – дом, где я родился,
Где ходить и бегать рано научился.
Здесь меня любили, мне читали сказки,
Здесь познал впервые я любовь и ласки.
Помню запах мяты, чабреца и меда -
Все, чем одарила  сельский быт природа.
Летние рассветы, зимние закаты, 
В ярких красках небо с радугой над хатой.

Успамінаючы вобраз бацькоў і шкадуючы, што болей нават голасу іх 
не пачуе, ён прызнаецца: 
Помню молодыми папу, маму, деда,
Ох, как быстро время это пролетело.
Ох, как быстро осень нас к рукам прибрала, 
Всех посеребрила, в иней всех убрала…

Гэтыя радкі нагадваюць,  як трэба цаніць сваіх родных, пакуль яны 
яшчэ побач з намі.

Паэтычнага майстэрства стварэння вершаў Аляксандр Канстанцінавіч 
дасягаў самастойна, без чыіхсці дапамогі і падказак. Ён рупіўся, працаваў над 
сабою, паглыбляў свае веды, развіваў літаратурны інтэлект. І толькі самым 
блізкім сябрам мог даверыцца, каб пачуць іх ацэнку.

Закончыць расповед пра творчасць нашага паэта-земляка Аляксандра 
Пазнякова хочацца яго ж на дзіва аптымістычным прызнаннем: 
В любую пору шанс дается.
Его не нужно упустить 
Любить, покуда сердце бьется, 
Смеяться, радоваться, жить…

Марыя Цупрыяновіч, загадчыца 
Коханаўскай гарпасялковай бібліятэкі.
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