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НА ШЧАД КІ 
МІ ФІЧ НА ГА 
ЧА ВУ СА

Па ле ген дзе го рад атры-

маў сваё імя ад па сла крым-

ска га ха на мір зы Ча ву са, які 

ні бы та спы няў ся ў мяс тэч-

ку. Так гэ та ці не, пра ве рыць 

цяж ка. Але па раз ва жаць 

мож на. І ле пей з му зей ны-

мі ра бот ні ка мі. Пры го жы 

бу ды нак ра ён на га гіс то ры-

ка-края знаў ча га му зея з 

чыр во най цэг лы нель га пе-

ра блы таць ні з чым ін шым. 

Ста ра даў ніх па бу доў у Ча ву-

сах на огул адзін кі. Дом быў 

уз ве дзе ны ў 1902 го дзе для 

мяс цо ва га каз на чэй ства.

— Сло ва «ча вус» — цюрк-

ска га па хо джан ня, у та тар-

скім вой ску ча ву са мі на зы-

ва лі са мы ніз кі ва ен ны чын 

на кшталт на ша га яф рэй та-

ра, — рас каз вае ды рэк тар 

му зея Іна КА ЗА КО ВА.

Адзін час бы лі раз мо-

вы пра тое, каб уста на віць 

у го ра дзе сім вал — ма лую 

ар хі тэк тур ную фор му ў вы-

гля дзе ка за ка. За дум ка так і 

не ўва со бі ла ся ў жыц цё, але 

тэ ма па ста ян на му сі ру ец ца. 

Юрый Жы га монт, ка лі пры-

яз джаў у Ча ву сы зды маць 

свае «Па да рож жы ды ле-

тан та», дзесь ці ў ін тэр нэ це 

знай шоў ін фар ма цыю пра 

тое, што Ча ву сы бы лі ста лі-

цай бе ла рус ка га ка зац тва. 

Гэ та да стат ко ва спрэч нае 

сцвяр джэн не, але пра гра-

ма бы ла зня тая і 

на ві на пай шла ў 

на род.

Ці ка ва, што ў 

Ча ву сах са праў ды 

жы ве шмат лю дзей 

з су гуч ным проз-

ві шчам і ўскос на 

ма ю чым ад но сі ны 

да яго — Ка за ке-

вічы, Ша ра ва ра вы, 

Ха рун жыя, Доў-

бышы... А на фа-

са дзе му зея раз ме-

шча ны дзве ін фар-

ма цый ныя таб ліч кі, 

ад на з якіх свед чыць, што 

ў пе ры яд ВКЛ го ра ду бы ло 

да ра ва на маг дэ бург скае 

пра ва. А дру гая рас каз вае 

пра тое, што ў Ча ву сах пад-

час вай ны Мас ко віі з Рэч чу 

Па спа лі тай быў ство ра ны 

ка зац кі полк. У му зеі пра 

гэ тыя гіс та рыч ныя зме ны 

на гад ва юць два гер бы — ча-

соў ВКЛ і ра сій скай эпо хі.

РАДЗІМА 
СЛА ВУ ТА ГА 
РАЗ ВЕД ЧЫ КА

Хто та кі Леў Ма не віч, 

прад стаў ляць не трэ ба. Гэ та 

сла ву ты са вец кі раз вед чык, 

адзін з шасці Ге ро яў Са вец-

ка га Са ю за, якіх да ла ча вус-

кая зям ля. Пад час вай ны 

тра піў у па лон і па мёр у аў-

стрый скім канц ла ге ры. Па-

ха ва ны на во ін скіх мо гіл ках 

у го ра дзе Лін цы. Але дзя цін-

ства яго прай шло ме на ві та 

ў Ча ву сах, у так зва ным За-

рэч чы. На жаль, ха та, дзе ён 

на ра дзіў ся, не за ха ва ла ся. 

А сён няш нія жы ха ры гэ та га 

ма ляў ні ча га ку точ ка Ча вус 

ні чо га не змаг лі пры га даць 

пра зна ка мі та га зем ля ка.

Але ма кет до ма Ма не ві ча 

мож на ўба чыць у Ма гі лёў-

скай аб лас ной спар тыў най 

шко ле ў Ча ву сах. Ён быў 

зроб ле ны ад ным з вы ха-

ван цаў шко лы-ін тэр на та, які 

іс на ваў тут з ад крыц ця спар-

тыў най шко лы. Імя аў та ра, 

на жаль, не за ха ва ла ся.

У ра ён ным му зеі ёсць 

бюст і шмат фо та бліз кіх 

Ма не ві ча — жон кі Над зеі 

Дзміт ры еў ны і дач кі Тац ця-

ны. Апош няя жы ла у Маск-

ве і доў гі час пад трым лі ва-

ла су вязь з Ча ву са мі. По-

тым пе ра піс ка аба рва ла ся. 

На шчад каў у Тац ця ны не 

бы ло.

Шмат га доў та му пры яз-

джа ла дэ ле га цыя з Аў стрыі і 

пе рад ала му зею фо та здым-

кі з па ха ван ня Ма не ві ча.

СТА РА ДАЎ НЯЕ 
КА ПІ ШЧА

Ту тэй шыя мяс ці ны аб лю-

ба ва лі яшчэ на шы прод кі, 

ра дзі мі чы. На ча вус кай зям-

лі ха пае мяс цін, звя за ных 

з іх зна хо джан нем. І ад но з 

іх — Ра дам ля, сак раль нае 

мес ца ста ра жыт на га пле ме-

ні. Аг ра га ра док зна хо дзіц ца 

за не каль кі кі ла мет раў ад 

го ра да. Але, ка лі за га дзя не 

да ве дац ца рас клад ру ху аў-

то бу саў да гэ та га на се ле на га 

пунк та, ту ды бу дзе скла да на 

тра піць. На прык лад, у пят ні-

цу аў то бус ад пра віц ца па гэ-

тым марш ру це толь кі ў 19.30. 

А вось у аў то рак і чац вер 

ёсць рэй сы на 7.40 і 13.55. 

Трэ ба ве даць, што аў то бус 

толь кі пра яз джае це раз Ра-

дам лю, кан чат ко вы яго пры-

пы нак — вёс ка За лож жа. 

Так што не пра спі це.

Ра дам ля ці ка вая сва ім 

му зе ем пад ад кры тым не-

бам. Пры ар хеа ла гіч ных 

рас коп ках тут бы ла зной-

дзе на ста ра даў няя печ ка. 

Не па да лёк ад яе па бу да ва-

ныя паў зям лян кі, дзе мож-

на па ба чыць па ла ці, які мі 

ка рыс та лі ся на шы прод кі. 

Ле тась тут з'я ві лі ся іда лы 

па ган скіх ба гоў — Вя ле са, 

Мо ка шы, Да жбо га, Пе ру на 

і ін шых. Пля цоў ка ажы вае 

пад час свя та «У гос ці да ра-

дзі мі чаў».

— Адзін наш зям ляк ус-

па мі наў: ка лі ха це лі знес ці 

сак раль ны ўзго рак і па да-

гна лі тэх ні ку, ві да воч цы 

ўба чы лі вог нен нае ко ла, 

якое акру жы ла яго. Трак та-

рыс ты раз вяр ну лі ся і па еха-

лі на зад. Іс нуе па вер'е, што 

там жы вуць ду шы па мер-

лых, — рас ка за ла за гад ка-

вую гіс то рыю пра Ра дам лю 

на ву ко вы су пра цоў нік му-

зея Ала СЦЯПАНА ВА.

І АБ РА ЗЫ 
ГРЭ ЮЦЬ

На жаль, у са міх Ча ву-

сах не за ха ва ла ся ні вод най 

ста ра даў няй царк вы. Але 

храм Ушэс ця, які ад крыў ся 

шэсць га доў та му, так са-

ма ці ка вы. Пад час май го 

ві зі ту мне па шчас ці ла су-

стрэц ца з яго на ста я це лем, 

ай цом Мі ка ла ем. Ён рас ка-

заў цу доў ную ве лі код ную 

гіс то рыю. Зда ры ла ся яна 

з ад ной пры ха джан кай, 

якая прый шла на свя точ-

ную ўся ноч ную з унуч кай. 

У хра ме бы ло ха лад на ва та, 

і дзяў чын ка ста ла пра сіць 

ба бу лю пай сці хут чэй да-

до му. Скар дзі ла ся, што ёй 

хо лад на. Ба бу ля па ра і ла 

па ды сці да іко ны з Бо жай 

Ма ці і па пра сіць са грэць. 

Унуч ка пас ля гэ та га яе 

не тур ба ва ла. Ка лі служ-

ба скон чы ла ся, ба бу ля 

пад ба дзё ры ла ўнуч ку, 

маў ляў, за раз пой дзем 

да до му — са грэ еш ся. 

А тая ска за ла, што ёй зу-

сім не хо лад на. Маў ляў, 

яна па ды шла да іко ны і 

ад сэр ца па пра сі ла Ма ці 

Бо жую са грэць яе. І тут 

ёй па да ло ся, што дзі ця 

на іко не пра цяг ну ла да 

яе ру ку і ад ра зу ж ста-

ла вель мі цёп ла. Іко на, 

да рэ чы, ста ра даў няя. 

Яна бы ла кан фіс ка ва на 

мыт ні ка мі пад час спро-

бы вы вез ці яе за мя жу.

Ай цец Мі ка лай рас-

ка заў гіс то рыю яшчэ ад-

ной іко ны з вы явай свя-

той Фа ці ны. Яе хра му 

па дары ла жан чы на, у якой 

у аў та ка та стро фе за гі ну ла 

адзі ная дач ка. І ка лі пры хо-

дзіць у храм, яна мо ліц ца 

ка ля гэ та га аб ра за.

Да рэ чы, у му зеі ёсць 

не звы чай ная двух ба ко вая 

іко на з ча вус кай Ге ор гі еў-

скай царк вы, якая, на жаль, 

не за ха ва ла ся. З ад на га 

бо ку на нас сум на гля дзіць 

Бо жая Ма ці Па ча еў ская, на 

дру гім зна хо дзіц ца вы ява 

Ге ор гія Пе ра мож цы. Пры-

нёс іко ну жы хар го ра да. 

Яго ба бу ля, ка лі за кры лі 

царк ву, узя ла аб раз на за-

ха ван не, ён так і ля жаў у 

яе на га ры шчы, за гор ну ты 

ў тка ні ну.

ПА СЛЯ ДАХ 
МАЙ КЛА 
ДУГ ЛА СА 
І АРЫ Э ЛЯ 
ША РО НА

На зна ка мі тых зем ля коў 

Ча ву сам па шчас ці ла. Да-

стат ко ва зга даць вя до ма га 

бе ла рус ка га эт ног ра фа Іва-

на На со ві ча, які склаў слоў-

нік з больш чым 80 ты сяч 

бе ла рус кіх слоў. Ро дам ён 

з вёс кі Гра зі вец Ча вус ка га 

ра ё на. Вар ва ра Ка ша ва ра-

ва-Руд не ва, пер шая жан-

чы на-ўрач у цар скай Ра сіі 

з вы шэй шай аду ка цы яй, 

так са ма ўра джэн ка Ча вус. 

Стаць у кан цы XІX ста год дзя 

ўра чом, ка лі жан чын не да-

пус ка лі да вя дзен ня ме ды-

цын скай прак ты кі, гэ та вя лі-

кі подз віг. А пра звен ня вую 

па ўбор цы льну Уль я ну Іва-

наў ну на ват пес ня ёсць: «Ох, 

і се я ла Уль я ні ца ля нок...».

У Ма гі лё ве ка лісь ці жыў 

стры еч ны брат Май кла Дуг-

ла са Мі ха іл Да ні ло віч. Ён 

рас каз ваў, што ў Ча ву сах 

зна хо дзіў ся фа міль ны склеп 

іх ся мей ства. А вось мо гіл кі 

прод каў бы ло га прэм' ер-мі-

ніст ра Із ра і ля Ары э ля Ша-

ро на — у вёс цы Га ла вен чы-

цы. Яго ма ці ў 12-га до вым 

уз рос це вы еха ла ад туль з 

род ны мі спа чат ку ў Азер-

бай джан, а по тым у Па лес-

ці ну. Там пасля і на ра дзіў ся 

Ары эль. У 90-я ён збі раў ся 

пры ехаць на ра дзі му прод-

каў. «Нас та ды яшчэ на ве да-

лі су пра цоў ні кі із ра іль ска га 

па соль ства, — ус па мі нае 

Іна Ка за ко ва. — Ха дзі лі па 

му зеі, ез дзі лі ў Га ла вен-

чы цы. На той мо мант там 

жы ла жан чы на, якая пом-

ні ла дзе да Ары э ля — Бер-

ку. Ён у мяс цо вых жы ха роў 

быў па ва жа ны ча ла век, меў 

сваю ма на поль ку, зай маў ся 

ганд лем. Яго дом ста яў на 

ўзгор ку над во зе рам. Але ў 

Ша ро на рап тоў на зда рыў ся 

ін сульт, і ён не пры ехаў. Але 

за ста лі ся яго ўспа мі ны, дзе 

ён на зы вае Ча ву сы ра дзі-

май яго прод каў».

ЛО ЖАК 
ДЛЯ ТУ РЫС ТА

Ка рыс ныя пад каз кі, дзе 

пры пы ніц ца і што па гля дзець, 

мож на знай сці на сай це Ча-

вус ка га рай вы кан ка ма. А за-

ад но па бачыць, як вы гля дае 

ту тэй шая гас ці ні ца. Тут жа 

пра па ну юць за бра ні ра ваць 

ну мар. Люкс абы дзец ца ў 

52 руб лі 80 ка пе ек за су ткі. 

Раз мо ва ідзе пра двух па ка-

ёў ку з поў ным на бо рам мэб-

лі, уклю ча ю чы ша фу-сцен ку, 

тэ ле ві зар, ха ла дзіль нік і на ват 

кух ню. Сан ву зел аб ста ля ва ны 

ду ша вой ка бі най. За ну мар 

пер шай ка тэ го рыі, ён кры ху 

пра сцей шы — ня ма сцен кі, 

трэ ба за пла ціць 46,06 руб ля. 

Кры ху больш, чым 41 ру бель, 

па про сяць за ад на па ка ё вы 

ну мар на два ча ла ве кі. Для 

па ста яль цаў да ра гіх ну ма роў 

пра ду гле джа ны яшчэ і сня да-

нак. Тан ней за ста ец ца толь-

кі ва ры янт неш та на кшталт 

хос тэ ла. За ло жак у ну ма ры 

на два, тры і чатыры ча ла ве кі 

возь муць 19,5 руб ля. Усе вы-

го ды на ка лі до ры, у тым лі ку 

ха ла дзіль нік і тэ ле ві зар. І сня-

да нак за свой кошт.

Ця пер пра плю сы гас ці ні-

цы. Яна но вая і да стат ко ва 

рэ спек та бель ная. Раз лі ча на 

ў тым лі ку і на ін ша зем ных 

гас цей. Ся род рэ клам ных 

пра спек таў на рэ гіст ра цый-

най стой цы ля жыць бук лет і 

на кі тай скай мо ве.

На сай це рай вы кан-

ка ма мож на знай сці спа-

сыл кі і на дзве ту тэй шыя 

аг ра ся дзі бы, гас па да ры 

якіх да па мо гуць ар га ні за-

ваць воль ны час. Пры ем-

на, што ў го ра дзе да стат-

ко ва ка вяр няў, дзе мож на 

смач на пад сіл ка вац ца. 

На прык лад, у ад ной з іх 

я па каш та ва ла эк за тыч-

ны грыб ны суп з вуш ка мі. 

Каш та ваў ён 89 ка пе ек і 

быў на рэд касць смач ны. 

Што да ты чыц ца ці ка вых 

су ве ні раў, то іх шмат у му-

зей най кра ме. Асаб лі вым 

по пы там тут ка рыс та ец-

ца... той са мы ка зак. Што 

ні ка жы, а сім па тыя да ка-

зац тва тут ад чу ва ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ТА ЯМ НІ ЦЫ МІЖ РЭЧ ЧА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бюст Льва Ма не ві ча 

ў му зеі.

Та кім ка лісь ці быў го рад.

Му зей — адзін з не шмат лі кіх гіс та рыч ных бу дын каў 

у Ча ву сах.

Ма кет до ма зна ка мі та га раз вед чы ка.


