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З вы шы ні пту шы на га па лё ту 

вёс ка Ляс ка ві чы (Іва наў скі ра-

ён) — зу сім не вя лі кае па се лі шча.

З той жа вы шы ні пе рад мяс-

цо вай царк вой вы раз на ві даць 

ге ог ліф — пя ці дзе ся ці мет ро вая 

клум ба роз на ка ля ро вых кве так, 

зроб ле ная ў фор ме кры жа свя-

той Еф ра сін ні По лац кай.

Ка лі ўгледзіцеся — за ўва-

жы це ста ран на да гле джа ныя і з 

лю боўю ўпры го жа ныя не толь кі 

цар коў ны двор, але і па на двор кі 

вяс коў цаў.

У царк ве Рас тва Пра свя той 

Ба га ро дзі цы ство ра на ня дзель-

ная шко ла. На ста я цель царк вы 

ай цец Мі ка лай ах вот на рас-

каз вае, як не каль кі га доў та му 

агуль ны мі на ма ган ня мі ства ра-

ла ся гэ та ўні каль ная клум ба, 

якую сён ня з за да валь нен нем 

да гля да юць дзе ці.

Вяс ко вы храм 1647 го да ад-

не се ны да гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Яго дня мі на ве да ла 25-я між-

на род ная на ву ко ва-твор чая экс-

пе ды цыя «Да ро га да свя ты няў». 

Мяс цо выя аб ра зы здзіў ля юць 

сва ёй вы яў лен чай су вяз зю з род-

най вёс кай: ка ля ног Ма ці Бо жай 

на ма лё ва ны клуб ні цы (іх вы рошч-

ва юць усе ту тэй шыя гас па да ры), 

а на да ло ні свя то га ўтуль на раз-

мяс ці ла ся апе ка ва ная Бо гам і 

людзь мі вяс ко вая царк ва.

Яўген ПЯСЕЦКІ, 

фота аўтара.

 ДА ТЭ МЫ
ГЕ ОГ ЛІ ФАМ за вец ца на не се ны на па верх ню 

зям лі геа мет рыч ны або фі гур ны ма лю нак па ме-
рам звыш ча ты рох мет раў. Ча ла век ства раў ге ог-
лі фы ў роз ныя ча сы сва ёй гіс то рыі.

На ўскра і не вёс кі ёсць яшчэ адзін уні каль ны 
ге ог ліф — вы са джа ныя дрэ вы ў фор ме сло ва 
ЛЕ НІН. За паў ста год дзя з ча су па сад кі гэ ты над піс 
стаў амаль не за ўваж ным — лі та ры за рас лі но вым, 
ма ла дым ле сам. Ляс ны ге ог ліф ады хо дзіць у мі ну-
лае — гэ та факт на шай агуль най гіс то рыі.

УСЁ ГЭ ТА 
ВІ ДАЦЬ 

З ВЫ ШЫ НІ

Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.


