
4 верасня 2019 г. ФОТА НА ТРЫНАЦЦАТУЮ 13

Па ды мі це ся па гэ тай лес ві цы. 

Прай дзі це по бач з ві на град ны мі 

ло за мі, сту пі це пад ша ты ста рых 

дрэў, а по тым на бру ка ва ную сцеж-

ку, па гля дзі це над са бой, і вы ўба-

чы це бе ла сцен ную зва ні цу. Вы шэй 

за яе — толь кі неба.

На вы со кім па гор ку пад ня лі ся 

да аб ло каў ку па лы ста ра жыт на га 

хра ма. Гіс та рыч ныя да ку мен ты свед-

чаць, што пер шыя ка мя ні ў фун да-

мент бы лі за кла дзе ны ў дру гой па ло-

ве XIX ста год дзя. Храм На ра джэн ня 

Пра свя той Ба га ро дзі цы здзіў ляе не 

толь кі вы тан ча нас цю ар хі тэк тур ных 

аб ры саў, але і бу даў ні чым ма тэ ры я-

лам, які вы ка рыс тоў ва лі на шы прод-

кі. Вя лі кія ка мя ні на дзей на тры ма юць 

на са бе сце ны па бу до вы.

Па ды мі це ся па гэ тай лес ві цы, 

пры ту лі це ся да са ма га вя лі ка га 

ка ме ня ў ал тар най сця не — вы ад-

чу е це не звы чай ную цеп лы ню. Маг-

чы ма, гэ та ад та го, што храм па бу-

да ва ны вы со ка, бліз ка да со ней ка.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ

(Сло нім скі ра ён, 

вёс ка Вя лі кая Кра кот ка).

ЛЕС ВІ ЦА 
ДА АБ ЛО КАЎ


