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На ву ко выя по шу кi бе ла рус ка-

га пра фе са ра апя рэ дзi лi свой час. 

Гэ та му ўнi каль на му на ву коў цу на-

ле жаць ад крыц цi ў га лi не фi зi кi, 

ме тэа ра ло гii, ме ды цы ны i псi ха-

ло гii. У сва ёй ся дзi бе ён ства рыў 

ад ну з пер шых ва Ус ход няй Еў ро пе 

ме тэа ра ла гiч ных стан цый. А яго 

дом мо жа стаць у да лей шым дзi-

ця ча-юнац кiм на ву ко вым цэнт рам, 

якi бу дзе ад кры ваць све ту но выя 

iм ёны ў на ву цы.

Лофт па за мi ну ла га 
ста год дзя

Якуб Нар ке вiч-Ёд ка па хо дзiў з 

ба га та га шля хец ка га ро ду. Дзед 

на ву коў ца, Ануф рый Нар ке вiч-

Ёд ка, па не ка то рых звест ках, быў 

ар хi ва ры у сам кня зёў Ра дзi вi лаў — 

ча ла ве кам, на блi жа ным да ўсё ма-

гут ных маг на таў, уве дзе ны ва ўсе 

та ям нi цы ро ду.

— У той час род Ра дзi вi лаў па-

чаў па сту по ва бяд нець з пры чы ны 

раз гуль на га ла ду жыц ця не ка то-

рых яго прад стаў нi коў. I сёе-тое 

са сва iх зя мель, якiя не ўва хо дзi лi 

ў не па дзель ную Ня свiж скую ар ды-

на цыю, кня зi пра да ва лi, — апа вя-

дае ды рэк тар Уз дзен ска га ра-

ён на га гiс то ры ка-края знаў ча га 

му зея Та ма ра ЛУХ ВЕР ЧЫК.

У 1823 го дзе Ануф рый Нар ке-

вiч-Ёд ка на быў ма ён так Ма лыс-

каў шчы на, якi ра ней на ле жаў Ра-

дзi вi лам. А ка лi пас ля паў стан ня

1830-1831 га доў ён быў пры га во ра ны 

да па жыц цё ва га зня во лен ня ў сва-

iм ма ёнт ку, стаў бу да ваць дом. Так 

па ча ла ся гiс то рыя па ла ца Нар ке-

вi чаў-Ёд каў. Трэ ба ска заць, што 

ба гац це ро ду бы ло звя за на з ганд-

лем ле сам, якi яны сплаў ля лi па 

Нё ма не, i ў срод ках ула даль нi кi ма-

ёнт ка аб ме жа ва ныя не бы лi. Але 

Ануф рый вы ра шыў не ўзво дзiць 

дом з ну ля, а пе ра бу да ваць пад 

па лац двух па вяр хо вы ра дзi вi лаў-

скi пi ва вар ны за вод. Апя рэдж ваць 

свой час, ма быць, улас цi ва гэ та му 

ро ду: у наш час лофт — па мяш кан -

не пра мыс ло ва га пры зна чэн ня, пе ра -

аб ста ля ва нае пад жыл лё — гэ та

мод ны кi ру нак у ды зай не iн тэр'-

ераў. Для XIX ста год дзя ра шэн не 

бы ло не тры вi яль нае. Ад нак тое, 

што атры ма ла ся ў вы нi ку, вы-

гля да ла хоць i не стан дарт на, але 

цал кам гар ма нiч на, та му што, ве-

ра год на, бу даў нiц твам зай маў ся 

вы дат ны ар хi тэк тар Фран цi шак 

Яшольд, якi спра ек та ваў i па бу да-

ваў та кi шэ дэўр, як Ко саў скi па лац. 

Бу даў нi чыя ра бо ты iш лi больш за 

дзе сяць га доў i за вяр шы лi ся ўжо 

пры сы не Ануф рыя, Ато не, у 1840 

го дзе.

— Па лац быў па бу да ва ны ў 

сты лi ба ро ка з эле мен та мi ся рэд-

ня веч най го ты кi: гэ та му твор ча му 

ра шэн ню спры яў пер ша па чат ко-

вы бу ды нак — ста ра даў нi бро вар 

вы лу чаў ся тоў сты мi сце на мi, — 

тлу ма чыць ды рэк тар Уз дзен ска га 

му зея. — Каб бу ды нак не вы гля-

даў змроч на, ён быў аздоб ле ны 

дзвю ма ве жа мi — ча ты рох гран най 

i шас цi гран най. Пры го жая лес вi ца 

вя ла да ўва ход ных дзвя рэй. Ка лi 

па лац быў да бу да ва ны, Атон змя-

нiў наз ву ма ёнт ка — Ма лыс каў-

шчы на — на больш гуч ную: Над-

нё ман.

Бе ла рус кi Тэс ла
«Элект рыч ным ча ла ве кам» 

на зы ва лi Яку ба Нар ке вi ча-Ёд ку, 

ад на го з сы ноў Ато на, фран цуз-

скiя на ву ко выя вы дан нi. А мяс цо-

выя ся ля не на зы ва лi свай го па на 

ведзь ма ком i шап та лi ся, што ён 

за па нiб ра та з Пе ру ном. Нар ке вiч-

Ёд ка — аў тар пi я нер скiх ра бот па 

вы ка ры стан нi элект ра маг нiт на-

га вы пра мя нен ня га за раз рад най 

плаз мы для вi зу а лi за цыi жы вых 

ар га нiз маў (вы на ход нiк элект ра-

гра фii), па пры ёме элект ра маг нiт-

 ных хваляў ад элект рыч ных раз ра-

 даў у ат мас фе ры на ад лег лас цi 

да 100 кi ла мет раў, аў тар ме та ду 

элект ра тэ ра пii, вя до ма га i сён ня 

як «сiс тэ ма Ёд кi», за сна валь нiк 

сiс тэ ма тыч ных ме тэа ра ла гiч ных 

i фе на ла гiч ных на зi ран няў на тэ-

ры то рыi Мiн скай гу бер нi, да след-

чык вы ка ры стан ня ат мас фер най 

элект рыч най энер гii ў сель скай 

гас па дар цы.

З ма лен ства Якуб быў вель мi 

та ле на вi тым хлоп чы кам. Шмат 

у чым дзя ку ю чы аду ка цыi, якую 

да ла яму, а так са ма яго бра там i 

сёст рам ма цi. Жон ка Ато на Нар-

ке вi ча-Ёд кi па хо дзi ла са сла ву та га 

ро ду Кас цюш каў, бы ла вель мi аду-

ка ва ная i пе рад ала дзе цям лю боў 

да на ву кi. А да лей шую аду ка цыю 

Якаў атры маў у на ву чаль ных уста-

но вах Фла рэн цыi, Ве ны i ў Сар-

бо не.

— У тыя ча сы на ўсёй тэ ры то-

рыi су час най Бе ла ру сi лю та ва лi 

су хо ты, — рас каз вае Та ма ра Лух-

вер чык. — Гэ тая хва ро ба, та ды 

не вы леч ная, па кi ну ла страш ны 

след i ў сям'i Яку ба. Ад ту бер ку-

лё зу па мёр лi яго баць ка i сяст ра 

(ёй бы ло ўся го 25 га доў). Ме на вi та 

та му ля чэн не су хо таў ста ла ад ным 

з асноў ных кi рун каў ме ды цын скiх 

по шу каў на ву коў ца.

З гэ тай мэ тай Нар ке вiч-Ёд ка, 

стаў шы ўла даль нi кам ра да во га 

ма ёнт ка пас ля смер цi баць кi, на-

ла дзiў у Над нё ма не вы твор часць 

ку мы су (i ў на шы днi пры не ка-

то рых фор мах ту бер ку лё зу пра-

пiс ва юць ку мы са тэ ра пiю). Бы лi 

за куп ле ны спе цы яль ныя па ро ды 

ко ней, за про ша ныя спе цы я лiс ты 

з Баш кi рыi, якiя зай ма лi ся iх раз-

вя дзен нем i вы твор час цю га ю ча га 

на пою. У год вы раб ля ла ся ка ля пя-

цi ты сяч бу тэ лек ку мы су: тры ты ся-

чы — на про даж, дзве ты ся чы — 

для ўнут ра на га ка ры стан ня (яны 

раз да ва лi ся ся ля нам для ля чэн ня 

i пра фi лак ты кi су хо таў).

Як па цвяр джа юць да ку мен ты 

Па рыж скай ме ды цын скай су поль-

нас цi i Iталь ян скай ме ды ка-псi ха-

ла гiч най су поль нас цi, якiя аб' яд-

 ноў ва лi спецыялістаў медыцыны 

та го ча су, доб ры эфект у ля чэн нi 

лёг кiх да ва лi ме та ды маг нi та тэ ра-

пii, элект ра тэ ра пii i фi та тэ ра пii, якiя 

ўжы ваў пра фе сар Нар ке вiч-Ёд ка.

У 1892 го дзе ў Над нё ма не пра-

фе сар ад кры вае са на то рый, якi 

не ад клад на на бы вае су свет ную 

вя до масць: сю ды ў над зеi на вы-

ля чэн не з'яз джа юц ца хво рыя на 

су хо ты за бяс пе ча ныя лю дзi з усёй 

Еў ро пы. Па коль кi су хо ты вель мi 

за раз ныя, са на то рый уяў ляў са бой 

кам фар та бель ныя ка тэ джы, кож-

ны — на ад на го па цы ен та, у свет-

лым са сно вым ле се. Так са ма бы лi 

па бу да ва ныя ўнi каль ныя аран жа-

рэi са шкля ной сця ной i ка бiн ка мi, 

каб па цы ен ты маг лi ды хаць га ю-

чым па вет рам (дзя ку ю чы кар пат-

лi ва му пад бо ру вы са джа ных там 

рас лiн) i пры маць со неч ныя ван-

ны, не за ра жа ю чы ад но ад на го. 

Па блi зу бы лi ад кры ты кры нi цы мi-

не раль най ва ды — ця пер по бач 

з iмi раз мя шча ец ца са на то рый 

Пад' ель нi кi.

Ля чыў пра фе сар i бед ных па цы ен -

таў. Па свед чан нях су час нi каў,

эфек тыў на вы леч ваў з да па мо гай 

элект ра тэ ра пii па шко джа ны па зва-

ноч нiк, за iкан не, ала лiю, ля чыў 

нер во выя i псi хiч ныя за хвор ван нi. 

I ад кры ваў ап тэ кi ў не вя лi кiх бе ла-

рус кiх на се ле ных пунк тах.

Акра мя ме ды цын скiх i фi зiч ных 

да сле да ван няў, шмат зай маў ся 

ме цэ нац твам. Ад праў ляў мяс цо-

вую та ле на вi тую мо ладзь ву чыц ца 

за ўлас ныя срод кi.

— Ён быў зем ле ўла даль нiк i 

кла па цiў ся пра бу ду чы ню гэ тай 

зям лi, — тлу ма чыць Та ма ра Лух-

вер чык. — Атры маў шы аду ка цыю, 

мо ладзь час цей за ўсё вяр та ла ся 

пра ца ваць у род ныя мяс цi ны.

Цi ка выя рас пра цоў кi па кi нуў на-

шчад кам пра фе сар Нар ке вiч-Ёд ка 

ў га лi не сель скай гас па дар кi. На 

экс пе ры мен таль ных па лях з да па-

мо гай ме та лiч ных шты роў, злу ча-

ных плас цi на мi глы бо ка ў гле бе, ён 

вель мi эфек тыў на вы ка рыс тоў ваў 

ат мас фер ную элект рыч насць для 

па вы шэн ня ўра джай нас цi. Гле-

бы па бе ра гах Нё ма на бед ныя i 

сён ня — за над та пяс ча ныя. А экс-

пе ры мен таль ныя па лi Нар ке вi ча-

Ёд кі ста бiль на да ва лi доб рыя 

ўра джаi. Але знач на боль шым ар-

ты ку лам да хо ду, чым зем ля роб-

ства, у Над нё ма не бы ла га доў ля 

мяс ной жы вё лы. Праў да, гэ та, хут-

чэй, за слу га жон кi пра фе са ра. Пра 

яе вя до ма, што яна, у ад роз нен не 

ад му жа, бы ла жан чы на ўлад ная 

i жа лез най ру кой кi ра ва ла знач-

най — ча ты ры ты ся чы гек та раў 

зям лi — гас па дар кай.

А яшчэ Якуб Нар ке вiч-Ёд ка 

ўста лёў ваў гро ма ад во ды, каб ма-

лан кi не на но сi лi шко ду жы лым 

да мам, але ся ля не ста вi лi ся да 

«пан скiх дзi вац тваў» з па да зрэн-

нем i iмк ну лi ся iх спi ла ваць. Да рэ-

чы, пра фе сар уз на чаль ваў мяс цо-

вае та ва рыст ва цвя ро зас цi i, каб 

на гляд ным пры кла дам па ка заць, 

што мож на жыць без ал ка го лю, 

ла дзiў у ма ёнт ку свя ты для сва iх 

ся лян — з ар тыс та мi i му зы ка мi, 

смач най ежай i пры сма ка мi, але 

без кроп лi спiрт но га.

— На шчад кi та ле на вi та га ро ду 

«элект рыч на га ча ла ве ка» сён ня 

жы вуць па ўсiм све це — у ЗША, 

Ка на дзе, Поль шчы, на Да лё кiм 

Ус хо дзе, — ад зна чае Та ма ра Лух-

вер чык. — Цi ка ва, што мно гiя з 

iх — на ву коў цы, зай ма юц ца ў 

асноў ным фi зi кай.

На ступ ным ула даль нi кам ся дзi-

бы стаў сын Яку ба Нар ке вi ча-Ёд-

кi Кан драт. Пас ля рэ ва лю цыi ён 

вы му ша ны быў па кi нуць ра да выя 

зем лi i з'е хаў у Поль шчу. У бу дын ку 

раз мя шча ла ся шко ла ме ха нi за та-

раў, а част ку па бу доў па прос ту ра-

за бра лi на бу даў нi чы ма тэ ры ял — 

ва кол ма ёнт ка ў тыя га ды ўзнiк-

ла вёс ка Над нё ман. Бы лi зня тыя 

пад ло гi i сто лi з каш тоў ных па род 

дрэ ва. На ву ко вае аб ста ля ван не 

вы вез лi, ба гац цi па ла ца бяс след-

на знiк лi. Да 1941 го да тут мес-

цiў ся дзi ця чы са на то рый. А пад час 

вай ны пар ты за ны ўза рва лi дом, 

каб нем цы не раз мяс цi лi ў iм свой 

штаб. Зрэш ты, бу ды нак быў па бу-

да ва ны як мае быць i па ва лiў ся не 

цал кам — га лоў ная ве жа рас сы па-

ла ся толь кi ў 1994 го дзе.

Над нё ман скi 
«Хог вартс»

У сту дзе нi 2011 го да з iнi цы я-

ты вы на ву коў цаў БДУ быў ство-

ра ны даб ра чын ны фонд раз вiц ця 

на ву кi, iна ва цый ных тэх на ло гiй 

i куль ту ры iмя пра фе са ра Яку ба 

Нар ке вi ча-Ёд кi пад стар шын ствам 

вы клад чы ка БДУ Ула дзi мi ра Аляк-

санд ра вi ча Са муй ла ва. Не ўза ба-

ве па ча ла ся рэ стаў ра цыя па ла ца 

i iн шых ся дзiб ных па бу доў, якая 

ажыц цяў ля ец ца на срод кi даб ра-

чын цаў i спон сар скую да па мо гу.

У пры ват нас цi, сур' ёз ны ўнё сак 

у ад наў лен не пом нi ка ар хi тэк ту ры 

зра бi лi Мiж на род ны даб ра чын ны 

фонд «На ву ка ва кол нас», на ву-

ко вец-фi зiк, су за сна валь нiк мiж-

на род най кам па нii EPAM Systems 

Ле а нiд Лоз нер i аса бiс та Ула дзi мiр 

Са муй лаў, у мi ну лым вы клад чык 

БДУ, а ця пер — су пра цоў нiк ад на го 

з унi вер сi тэ таў ЗША. Па коль кi ра бо-

ты вя дуц ца на срод кi даб ра чын цаў,

яны ідуць па воль на. Але ўжо ад ноў-

ле ны ўяз ная бра ма з гер бам ро ду 

Нар ке вi чаў-Ёд каў i вi на кур ня, дзе 

ў бу ду чы нi пла ну ец ца ад крыць ка-

вяр ню. Сам па лац па куль ля жыць 

у ру i нах. Але ра бо ты над яго ад наў-

лен нем ужо па ча лi ся.

— Рэ кан струк цыя бу дзе стро га 

гiс та рыч най, — пад крэс лi вае ды-

рэк тар му зея. — Пры ад наў лен нi 

ста ран на за хоў ва ец ца кож ны ка-

ва ла чак ста ра даў ня га му ра, усё 

тое ня мно гае, што дай шло да на-

шых дзён.

На ват пры клад ных тэр мi наў за-

вяр шэн ня рэ кан струк цыi су раз моў-

нi ца на зваць не змаг ла. Але пла ны 

вы ка ры стан ня рэ кан стру я ва на га 

бу дын ка ўжо ёсць: тут ад кры ец ца 

Мiж на род ны на ву ко ва-аду ка цый-

ны цэнтр для адо ра най мо ла дзi. 

Пла ну ец ца, што ў Над нё ман бу-

дуць пры яз джаць на ле та та ле на-

вi тыя да на ту раль ных на вук дзе цi 

з уся го све ту.

— Тут бу дуць ла ба ра то рыi, кан-

фе рэнц-за ла, гас цi нi ца, — пе ра-

лiч вае су раз моў нi ца. — З дзець мi 

бу дуць зай мац ца ўнi вер сi тэц кiя 

вы клад чы кi. А яшчэ з да па мо гай 

кам п'ю тар най гра фi кi пла ну ец ца 

ўзна вiць на ву ко вую ла ба ра то рыю 

XIX ста год дзя, ку ды мож на бу дзе 

«тра пiць», над зеў шы аку ля ры вiр-

ту аль най рэ аль нас цi. Але i рэ аль-

нае аб ста ля ван не ла ба ра то рыi на-

ту раль ных на вук ся рэ дзi ны па за-

мi ну ла га ста год дзя ў ад ве дзе ных 

пад му зей па мяш кан нях па ла ца 

так са ма бу дзе — част ка прад ме-

таў та го пе ры я ду ўжо за куп ле на 

ў ЗША, — рас каз вае Та ма ра Пят-

роў на. Ад уся го та го, што па кi нуў 

у ра да вым гняз дзе, ад' яз джа ю чы з 

яго на заўж ды, сын «элект рыч на га 

ча ла ве ка», да на шых дзён цу дам 

«да жы ло» толь кi ад но крэс ла. Ця-

пер яно за хоў ва ец ца ва Уз дзен-

скiм края знаў чым му зеi.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Фо та аў та ра.

ДОМ «ЭЛЕКТ РЫЧ НА ГА ЧА ЛА ВЕ КА»

Ад ноў ле на i вi на кур ня. 
Тут пла ну ец ца ад крыць ка вяр ню тра ды цый най бе ла рус кай кух нi.

Ра бо ты па рэ кан струк цыi па ла ца яшчэ толь кi па ча лi ся. 

Сiл i срод каў у гэ ты пра ект трэ ба бу дзе ўклас цi ня ма ла.
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