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Бе ла рус, яко га па ста ві лі 
ў адзін шэ раг з Тэс лам 
і Рэнт ге нам

Аказ ва ец ца, Якуб Нар ке віч-Ёд ка — 

адзін з ня мно гіх бе ла ру саў, які яшчэ пры 

жыц ці стаў ле ген дай і ўнёс важ кі ўклад 

у раз віц цё не толь кі ай чын най, але і су-

свет най на ву кі. Фран цуз скія жур на ліс ты 

ка лісь ці на ват на зва лі яго «элект рыч ным 

ча ла ве кам» і па ста ві лі ў адзін шэ раг з та-

кі мі на ву коў ца мі, як Тэс ла і Рэнт ген.

Не да лё ка ад Мін ска, у сва ім ма ёнт ку 

ў Над нё ма не паў та ра ста год дзя та му 

не за слу жа на за бы ты на мі та ле на ві ты 

ву чо ны-фі зік Якуб Нар ке віч-Ёд ка зай-

маў ся дзіў ны мі рэ ча мі.

Ён пра во дзіў экс пе ры мен ты, звя за-

ныя з вы ка ры стан нем элект рыч нас ці ў 

роз ных сфе рах жыц ця, у пры ват нас ці 

да сле да ваў яе ўплыў на рост рас лін і 

вы ка ры стан не ў ме ды цы не. Дзя ку ю-

чы сва ім экс пе ры мен там у ся рэ дзі не 

1890-х га доў наш зям ляк рас пра ца ваў 

но вы ме тад ля чэн ня — элект ра тэ ра-

пію, — які з пос пе хам ста ў ужы ва цца 

ў та га час ных за меж ных клі ні ках. А ў 

ся бе ў ма ёнт ку Якуб Нар ке віч-Ёд ка ад-

крыў бяс плат ную ля кар ню (неш та на-

кшталт су час на га са на то рыя), у якой 

ля чыў вяс коў цаў. Так са ма на тэ ры то рыі 

ся дзі бы ву чо ны ства рыў пер шую ў Бе-

ла ру сі ме тэа ра ла гіч ную стан цыю.

На пэў на, дзесь ці ў гэ тую ся дзі бу 

пры во зі лі б ту рыс таў і рас па вя да лі аб 

яе ле ген дар ным гас па да ры, які шмат 

у чым апя рэ дзіў свой час, паў та ра лі б 

у ад рэ стаў ра ва най ла ба ра то рыі яго 

экс пе ры мен ты, якія і сён ня здоль ныя 

ўра зіць сва ёй ві до вішч нас цю, а мяс цо выя 

шко лы ва дзі лі б сю ды сва іх вуч няў...

Але, на жаль, у нас гэ ты ма ён так шмат 

га доў пра ста яў за кі ну ты: ён па чаў пры хо-

дзіць у за пус цен не ад ра зу пас ля смер ці Нар-

ке ві ча-Ёд кі ў 1905 го дзе. А пас ля рэ ва лю цыі 

яго аб ра ба ва лі: бы ла стра ча на не толь кі ўні-

каль ная біб лі я тэ ка, але і ўсё на ву ко вае аб-

ста ля ван не. Да Дру гой су свет най вай ны ў 

бу дын ку раз мя шчаў ся дзі ця чы са на то рый. 

Але пад час вай ны па лац быў уза рва ны.

Вось та кая сум ная і цяж кая гіс то рыя ў 

гэ тай ся дзі бы. Толь кі ў 2000 го дзе яна бы ла 

ўзя тая пад ахо ву дзяр жа вы як пом нік гіс то-

рыі і куль ту ры 2-й ка тэ го рыі. На гэ тым усё і 

скон чы ла ся б да ня пэў на га ча су, ка лі б...

«Пры ем на ад чу ваць ся бе 
да тыч ны мі да вя лі кай 
і важ най спра вы»

...Ка лі б ка ля ча ты рох га доў та му гэ тую 

ся дзі бу не ўба чы ла на ша ге ра і ня і не за га рэ-

ла ся ідэ яй да па маг чы. Ва лян ці на Кор зу на-

ва — бы лы док тар, і яна не пры вык ла 

ся дзець без спра вы. Ка лі вый шла на 

пен сію, зноў пай шла ву чыц ца: ста ла 

сту дэнт кай Мінск ага ўні вер сі тэ та трэ-

ця га ўзрос ту. На бы ла кам п'ю тар ную 

аду ка ва насць, пад цяг ну ла фран цуз-

скую мо ву, а по тым вы ра шы ла вы ву-

чаць края знаў ства. І тут гэ тая ся дзі ба... 

Да рэ чы, та ды ж мін ская эн ту зі яст ка 

па зна ё мі ла ся з Ула дзі мі рам Са муй-

ла вым — на шым бе ла рус кім на ву коў-

цам-фі зі кам, які ця пер жы ве і пра цуе 

ў ЗША, але кож нае ле та пры яз джае 

на Уз дзен шчы ну і ўжо не адзін год 

спра буе ад на віць гэ тую ся дзі бу. На-

ват ства рыў гра мад скі фонд імя Яку ба 

Нар ке ві ча-Ёд кі... Ва лян ці на тут жа, не 

за дум ва ю чы ся, пра па на ва ла яму сваю 

да па мо гу.

Трэ ба яшчэ ска заць, што Ва лян ці-

на, вый шаў шы на пен сію, за ха пі ла ся 

скан ды наў скай ха дой. Па чы на ла яна 

як ама тар, а ця пер ужо са ма трэ ні руе 

гру пу на ба зе спар тыў на га комп лек су 

«Алім пій скі». «Так што ў мя не бы ла 

свая ка ман да, якую так са ма атры ма-

ла ся за ха піць гэ тай ідэ яй», — смя ец ца 

гэ тая ня ўрымс лі вая жан чы на (яна на о-

гул час та смя ец ца).

Так ста ліч ныя ва лан цё ры 60+ амаль ча-

ты ры га ды та му ста лі да па ма гаць ад наў ляць 

ся дзі бу на ша га сла ву та га, але ўсё яшчэ 

не да ацэ не на га ў ся бе на ра дзі ме зем ля ка. 

Да іх гру пы да лу чы ла ся і сяст ра Ва лян ці ны 

Кор зу на вай, якая жы ве 

на Уз дзен шчы не, са сва і -

мі сы на мі.

Ра бо та па ча ла ся з 

ачыст кі тэ ры то рыі, ся-

дзіб на га пар ку, скля поў. 

Смец це з пад ва лаў і ка-

мен не вы но сі лі вёд ра мі, 

пе ра да ва лі па лан цуж ку. 

На вя лі па ра дак на ру і нах 

цэнт раль най част кі па ла-

ца, па чыс ці лі над ма гіль-

ныя ка мя ні і асвя жы лі 

над пі сы на фа міль ным 

па ха ван ні Нар ке ві чаў-Ёд-

каў, дзе па ха ва ны ву чо-

ны, па фар ба ва лі плот.

Фонд імя Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі на-

няў і пра фе сій ных бу даў ні коў, але ўся го 

не каль кі ча ла век: больш не да зво лі лі 

срод кі. Тым не менш ужо прак тыч на 

ад ноў ле на ўяз ная бра ма, за вер ша ны 

ра монт у скле пе, у якім у бу ду чы ні ад-

 кры ец ца му зей Нар ке ві ча-Ёд кі і раз-

ме сціцца экс па зі цыя, пры све ча ная яго 

на ву ко вай дзей нас ці. Але яшчэ не-

аб ход на ад наў лен не ся дзі бы, стай ні, 

аран жа рэі, ад ра джэн не пар ку...

«Сце ны ся дзі бы на столь кі раз бу ра-

ныя, што да кра неш ся ру кой — і ўсё 

сып лец ца, — пе ра жы вае Ва лян ці на 

Кор зу на ва. — Хо чац ца хут чэй за кан-

сер ва ваць іх, ад на віць ар кі. Як бы гэ та 

па спець да зі мы...»

Ва лан цё ры імк нуц ца вы бі рац ца ў ся-

дзі бу час цей — і ў вы хад ныя, і ў буд ні. 

Ка жуць, што толь кі сё ле та вы яз джа лі 

сю ды ўжо больш за 20 ра зоў. Да бі ра-

юц ца з Мін ска на мік ра аў то бу се ад на го 

з іх або звы чай най марш рут кай, на якой 

ка ля га дзі ны яз ды. Ра ні цай вы яз джа юць, 

уве ча ры вяр та юц ца.

«Мы ўжо ду шой пры рас лі да гэ та га мес-

ца, ад чу ва ем яго як неш та род нае, — дзе-

ліц ца Ва лян ці на. — І гэ та не толь кі маё па-

чуц цё, але і ўсіх, хто ез дзіць са мной. Для 

нас па езд кі сю ды ўжо ста лі не аб ход нас цю, 

нам вель мі пры ем на ад чу ваць ся бе да тыч-

ны мі да вя лі кай і важ най спра вы».

На жаль, лю дзей не ха пае, час цей за 

ўсё з Ва лян ці най вы бі ра юц ца тры-ча ты ры 

ча ла ве кі — хто мо жа, і ў асноў ным гэ та 

лю дзі трэ ця га ўзрос ту. Мо ладзь так са ма 

бы вае, але рэд ка: ва ўсіх свае спра вы. 

Хоць ча сам атрым лі ва ец ца ар га ні за ваць 

су бот нік, як гэ та бы ло са сту дэн та мі 

Уз дзен ска га сель ска гас па дар ча га лі цэя. 

Між тым ліш нія ра бо чыя ру кі ва лан цё рам 

не пе ра шко дзі лі б...

Свет вы ра ту юць эн ту зі яс ты?
Дзіў на ча сам бы вае, што важ ныя і ці ка-

выя па чы нан ні тры ма юц ца толь кі на эн ту зі-

яз ме груп кі не абы яка вых лю дзей. Столь кі 

на ву чаль ных уста ноў ва кол зга да най ся-

дзі бы, столь кі гра мад скіх ар га ні за цый, а ў 

вы ні ку гэ тая іні цы я ты ва апы ну ла ся па трэб-

най, акра мя гра мад ска га фон ду, толь кі 

не вя лі кай куп цы ва лан цё раў 60+.

І ка лі ўжо на тое пай шло, дзе наш біз-

нес, хоць бы той, што па ідэі па ві нен быць 

за ці каў ле ны ў ад наў лен ні гэ тай ся дзі бы? 

Я спе цы яль на зір ну ла на кар ту «бу кін-

гу» (сіс тэ мы бра ні ра ван ня га тэ ляў, хто 

не ў кур се): на ёй ма юц ца аг ра ся дзі бы, 

са на то рыі і за га рад ныя комп лек сы ад па-

чын ку, раз ме шча ныя не так ужо да лё ка 

ад ся дзі бы. Хі ба яны не ма юць па трэ бы ў 

пры цяг нен ні ту рыс таў і ад па чы валь ні каў? 

І хі ба не за ці каў ле ны ў тым, каб мож на бы-

ло ў най блі жэй шай бу ду чы ні пра па на ваць 

сва ім гас цям зна ём ства з гэ тай ся дзі бай і 

асо бай, пра якую не ка лі ха дзі лі ле ген ды — 

і не толь кі ў нас, але і за мя жой (асаб -

лі ва ўліч ва ю чы тое, што не так ужо шмат 

ча го мы мо жам пра па на ваць ту рыс там у 

гэ тым пла не)?

І на ват ка лі хтось ці з ула даль ні каў 

гэ тых ся дзіб і за га рад ных комп лек саў 

не жа дае да па ма гаць ма тэ ры яль на, 

ня ўжо так скла да на бы ло б ар га ні за-

ваць га ра чы абед для не вя лі кай груп кі 

лю дзей, якія бяз вы плат на зай ма юц ца 

та кой вы са ка род най спра вай? Ці да па-

маг чы ім з не аб ход ны мі ін стру мен та мі? 

Або ад ка ман дзі ра ваць не каль кі су пра-

цоў ні каў на па ру га дзін для да па мо гі, бо 

ся род зга да ных мною ва лан цё раў ёсць 

і 82-га до выя?..

Р.S. Тэ ле фон Ва лян ці ны Кор зу на вай 

ёсць у рэ дак цыі.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПА ЦАГ ЛІН ЦЫ

Упер шы ню аб Яку бе Нар ке ві чу-Ёд ку 

ў нас за га ва ры лі ў 60-х га дах мі ну ла га 

ста год дзя, ка лі ся род кан фіс ка ва ных 

бе ла рус кі мі мыт ні ка мі та ва раў бы ла 

вы яў ле на кні га на фран цуз скай мо ве 

«Нар ке віч-Ёд ка: жыц цё і ад крыц ці».

Ужо ад ноў ле ны ар кі.

«Се раб ран ка. Мой спаль ны» — 

гэ та пра ект, які да па ма гае вы ра-

шыць праб ле мы ад на стай нас ці, 

ма на тон нас ці і аб ме жа ва най пра-

па но вы паў на вар тас ных гра мад-

скіх пра сто раў у спаль ных ра ё-

нах. Пра ект рэа лі зуюць Мін ская 

ўрба ніс тыч ная плат фор ма, сту-

дэн ты Бе ла рус ка га на цы я наль на-

га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та су мес на 

з экс пер та мі па транс пар це, ланд-

шафт ным ды зай не, во пыт ны мі 

ар хі тэк та ра мі ў га лі не га рад ско-

га доб ра ўпа рад ка ван ня, са цы ё-

ла га мі, ант ра по ла га мі, мас та ка мі 

і ўрба ніс та мі. На асно ве га ла са-

ван ня і вы ву чэн ня мес цаў бу дуць 

рас пра ца ва ны ар хі тэк тур на-ланд-

шафт ныя эс кі зы.

Га лоў ная мэ та ўся го гэ та га 

ме ра пры ем ства — уцяг нуць мяс-

цо вых жы ха роў у пра цэс пра ек-

та ван ня гра мад скіх пра сто раў 

спаль на га ра ё на і па вы сіць ува гу 

да пы тан няў ін клю зіі, кам фор-

 ту і бяс пе кі. Ка ар ды на тар пра-

ек та На дзея ЦА РО НАК пра ка-

мен та ва ла: «Мы спа дзя ём ся, што 

та кая іні цы я ты ва да па мо жа мяс-

цо вым жы ха рам стаць больш ад-

каз ны мі за свой ра ён і да лу чыц ца 

да яго раз віц ця».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Мой го радМой го рад

НЕ СПАЦЬ У «СПАЛЬ НЫМ»!
З 2 да 22 каст рыч ні ка жы ха ры мік ра ра ё наў «Се раб ран ка-2, -3, -4» 

мо гуць вы ка заць сваё мер ка ван не пра тое, як пра во дзіць час 

у спаль ным ра ё не. Праз ан лайн-га ла са ван не яны вы зна чаць, 

што бу дзе спра ек та ва на ў пэў ных мес цах. 

Для та го каб паў дзель ні чаць, не аб ход на зай сці 

на сайт httр://sеrаbrаnkа.bу/, вы браць ад ну з ся мі пля цо вак 

і вы зна чыць для яе ак тыў нас ці, які мі ха це лі б там зай мац ца. 

На прык лад, бе гаць або гля дзець філь мы. На ад ным мес цы 

мож на не спы няц ца і га ла са ваць за ўсё, што па да ба ец ца.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


