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Р      аспявядаючы сёння пра гісторыю Гродна, мы ў пер�
шую чаргу згадваем пра самыя значныя падзеі з 
гістарычнага жыцця горада над Нёманам, пра са�

мых знакамітых яго жыхароў: Давыда Гарадзенскага, Стэфана  
Баторыя, Элізу Ажэшку, Васіля Быкава  і іншых герояў на�
шай багатай мінуўшчыны. Калі ў Гродна прыязджаюць су�
айчыннікі з Беларусі ці турысты зза мяжы, здалёк – то най�
перш мы знаёмім іх са старадаўнімі цэрквамі і ўнікальны�
мі касцёламі, вядзем на Замкавую гару да сярэднявечнага 
замка Вітаўта, перабудаванага ў каралеўскі палац караля  
С. Баторыя, там апавядаем пра славу Гродна ў часы  
Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, а, стоячы каля 
брамы Новага Замка, успамінаем аб сумным лёсе караля  
Станіслава Аўгуста Панятоўскага і апошніх гадах існавання 
калісці магутнай дзяржавы.

Калі мы пачынаем весці размову пра старыя прамысловыя 
прадпрыемствы  нашага горада, то успамінаем толькі фабры�
кі, заснаваныя ў ����� ст. гродзенскім старастам Антоніем����� ст. гродзенскім старастам Антоніем 
Тызенгаўзам. Аднак ужо ў сярэдзіне ��� ст. ад фабрык, пры 
дапамозе якіх амбіцыёзны стараста хацеў ператварыць Гродна 
ў “квітнеючую Галандыю на Нёмане”, не засталося і следу, а 
адзін з выдатнейшых знаўцаў Гродзеншчыны генерал Павел 
Баброўскі ў 1860 годзе пісаў, што ў Гродне “няма ніводнай 
прыстойнай фабрыкі”. Відавочна, ён меў рацыю, бо хіба можна 
назваць магутнай прамысловасцю пяць свячных фабрык, 
чатыры млыны, пяць бровараў, чатыры маленькія заводзікі па 
вырабу цэглы і адну майстэрню, дзе “круцілі” сігары. Агульны 
кошт гадавога прыбытку гэтых “прадпрыемстваў” дасягаў 
толькі 12ці тысяч рублеў. Для параўнання, у тым самымДля параўнання, у тым самым 
1860ым годзе на гродзенскай прыстані было загружана і 
разгружана тавараў больш чым на 700 тысяч царскіх рублёў.

Ні ў часы Тызенгаўза, ні ў ��� ст. Гродна не стаў важным пра���� ст. Гродна не стаў важным пра�Гродна не стаў важным пра�
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мысловым цэнтрам. У гэтым сэнсе больш шчаслівым аказаўся 
недалёкі ад нас горад Беласток, які абавязаны сваім роскві�
там у канцы ��� ст. у асноўным развіццю тэкстыльнай пра���� ст. у асноўным развіццю тэкстыльнай пра� ст.  у асноўным развіццю тэкстыльнай пра�
мысловасці.  Зараз нас не здзіўляюць экскурсіі па гістарычных 
помніках прамысловасці старога Беластока, тым больш, што 
па ўсёй Еўропе архітэктары актыўна займаюцца рэканструк�
цыяй старых фабрык у дарагія памяшканні для бізнесменаў, 
мастацкія галерэі, выставачныя залы і г. д.

У Гродне на жаль, пакуль што ўсё выглядае не так апты�
містычна. Так, на працягу некалькіх апошніх гадоў з карты 
горада і яго ваколіц зніклі  амаль усе млыны, старая элек�
трастанцыя, будынак фабрыкі матацыклаў “Нёман” і шмат 
іншых помнікаў прамысловай архітэктуры. У хуткім часе 
могуць быць знішчаны будынкі цагельні Аркіна, забудова лі�
таграфічнай фабрыкі Лапіных і станіславоўскай кафлярні.  
А гэта ж таксама наша гісторыя, гісторыя штодзённага жыцця 
нашых продкаў! 

Прынцыповы пералом у справе захавання і выкарыстання 
такога кшталту аб’ектаў пакуль не дасягнуты. На Гродзенш�
чыне яшчэ засталося нямала старых млыноў, бровараў, віна�
курняў і іншых прадпрыемстваў, якія маглі б стаць выдатны�
мі канферэнц�заламі пры аграсядзібах, недарагімі хостэламі 
або проста музеямі. Дзе�нідзе засталіся нават парэшткі ста�
рога абсталявання і адраджэнне такіх аб’ектаў маглоб лёгка 
заглыбляць турыстаў у атмасферу “жывой гісторыі”. Але пер�
шым чынам усе гэтыя прадпрыемствы належыць узяць пад 
ахову і прызнаць гісторыка�культурнымі каштоўнасцямі. А да�
лей справа за інвестарамі і бізнэсам. 

Грамадскія актывісты робяць у гэтым накірунку ўсё магчы�
мае. Летам 2012 года ў дэпартамент па ахове гісторыка�куль�
турнай спадчыны былі пададзены заяўкі на ўнясенне ў спіс 
спадчыны станіславоўскай кафлярні па вул. Чырвонаармей�
скай, былога паравознага дэпо па вул. Будзёнага і прыгожай 
казармы па вул. Перамогі. Магчыма, хоць нешта будзе ўзята 
пад ахову. Зусім нядаўна з’явіўся новы ўласнік у будынка ста�
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рога гродзенскага піўзавода. Будзем спадзявацца, што яго ад�
наўленне і музеефікацыя не зацягнуцца па старой звычцы на 
пяць�дзесяць гадоў.

Старая фабрыка заўсёды можа стаць гандлёвым цэнтрам, 
млын – мастацкай галерэяй, а электрастанцыя – дарагім офіс�
ным будынкам.

Таму і паўстала ідэя напісаць пра даўнія помнікі гродзенскай 
прамысловасці – фабрыкі, заводы, млыны, цагельні. Адным 
словам, пра тое, чым жыў і як будаваўся стары горад Грод�
на. Падрыхтоўваючы да выдання гэтую невялікую кнігу, я зусім 
не ставіў перад сабой задачу распавесці  пра  ўсе  бровары 
або цагельні, якія існавалі ў нашым горадзе, таксама  як і пра 
аб’ёмы іх  вытворчасці або даходы.  Хацелася напісаць невялікі 
даведнік па гэтай, знікаючай ужо частцы гарадской архітэк�
турнай спадчыны, паглыбіцца ў тое,  што будзе асабліва цікава 
чытачу: тэхналогію вырабу літаграфій, кафлі або асаблівасці 
функцыянавання гарадской электрастанцыі ці водаправода. 
Тым больш, што ў Гродне ўсё ж такі існавалі ўнікальныя прад�
прыемствы, не памятаць пра якія проста ганебна для нас, жы�
хароў такога цудоўнага горада. 

Хачу шчыра падзякаваць гродзенскім гісторыкам  
Віктару Саяпіну, Ігару Трусаву, Сяргею Піваварчыку, Андрэю  
Чарнякевічу, працамі якіх па гісторыі горада і сабранымі імі 
матэрыяламі  я актыўна карыстаўся. Таксама  дзякую Фелік�
су Варашыльскаму і Яну Лялевічу, якія сабралі багатыя ка�
лекцыі старых гродзенскіх паштовак і фотаздымкаў і далі 
мне магчымасць выкарыстаць іх у гэтай кнізе. Большасць 
сучасных фотаздымкаў да гэтага выдання таксама зрабіў Ян  
Лялевіч. Асобная падзяка паважанай Ірэне Валюсь за шчырае 
натхненне да напісання кнігі. 

А цяпер запрашаю ў падарожжа па прамысловым Гродне.
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Вуліца Маставая. Злева � фабрыка Шарашэўскіх, пач. ХХ ст.
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У канцы ��� і ў пачатку �� стагоддзяў курэнне тытуню было��� і ў пачатку �� стагоддзяў курэнне тытуню было і ў пачатку �� стагоддзяў курэнне тытуню было�� стагоддзяў курэнне тытуню было стагоддзяў курэнне тытуню было 
чымсьці большым, чым проста сумніўным задавальненнем. 
Яно з’яўлялася часткай культуры, дэманстравала сацыяльны 
статус і заможнасць курца. На пачках ад цыгарэт малявалі эк�
затычныя краіны, антычных герояў (канешне ж з люлькай у 
зубах) і высакародных дам, якія жудасна дымелі цыгарэтамі. 
“Дзядуленька, куры „Нарзан”, � прасіла дзядулю дзяўчынка з 
рэкламнага плаката, хіба што нічога не ведаючы пра тое, што 
сваёй просьбай значна скарачае жыццё старога. А адным з 
вялікіх шэдэўраў нямога кіно з полькай Полай Нягры ў галоў�
най ролі стаў фільм “Маня. Гісторыя працаўніцы папіроснай 
фабрыкі”, які апавядае пра маладую работніцу тытунёвай пра�
мысловасці. Зразумела, што ў тыя часы курыла вельмі шмат 
людзей і вытворчасць цыгарэт была вельмі прыбытковым за�
няткам, як, зрэшты, і сёння.

Росквіт Тытунёвай фабрыкі Шарашэўскіх у Гродне несум�
ненна звязаны з будаўніцтвам у нашым горадзе чыгункі ў па�
чатку 1860х гадоў. Чыгунка злучыла Гродна з Пецярбургам і 
Варшавай (а пазней і з багатым на тытунь поўднем імперыі) і 
дазволіла актыўней карыстацца значнымі рэсурсамі працоў�
най сілы горада. Каля 1861 года ў Гродна прыехаў яўрэйскі ку�
пец з Пецярбурга Лейба Шарашэўскі і адкрыў тут уласную ты�
тунёвую фабрыку. Паколькі сам Шарашэўскі не меў купецкіх 
правоў, то 17 ліпеня 1861 года дазвол на заснаванне фабрыкі 
атрымаў купец Абрам Гардон. Сапачатку Шарашэўскі асабіста 
разам са сваімі працаўнікамі вырабляў цыгарэты ў дамку на 
вуліцы Купецкай (цяпер К. Маркса), але ўжо ў канцы 1860х 
гадоў гэту справу ўдалося сур’ёзна пашырыць. Фабрыка не�
калькі разоў змяняла свой адрас, а з 1878 года пастаянным 
месцам размяшчэння фабрыкі становіцца вуліца Маставая, 
дзе было выкуплена адразу некалькі пляцаў пад будаўніцтва. 
На працягу некалькіх наступных гадоў быў узведзены добра 
вядомы гродзенцам будынак фабрыкі Шарашэўскага – цяпер 

Г Р О Д З Е Н С К А Я  Т Ы Т У Н Ё В А Я  Ф А Б Р Ы К А
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тут размяшчаецца пальчатка�
вая фабрыка на Савецкай 
плошчы. У канцы ��� стагод���� стагод� стагод�
дзя тытунёвая фабрыка пе�
ратвараецца ў найвялікшае 
прадпрыемства не толькі 
Гродна, але і ўсяго абшару 
сучаснай Беларусі. Ужо ў 
сярэдзіне 1880х гадоў каля 

васьмісот рабочых кожны 
год выраблялі 30 тысяч пудоў 
тытуню і каля 150 тысяч цы�

гарэт. Праз дзесяць гадоў на фабрыцы працавала ўжо тысяча 
пяцьсот рабочых. Фабрыка была месцам найбольшай кан�
цэнтрацыі пралетарыяту горада (у першую чаргу яўрэйскага 
паходжання) і таму тут адбываліся шматлікія забастоўкі ра�
бочых. У гэтым няма нічога дзіўнага, паколькі  ўмовы працы на 
фабрыцы былі вельмі цяжкімі і шкоднымі для здароўя. Трэба 
было працаваць як мінімум 11 гадзін у суткі, а заробкі былі 
мізэрнымі. Часта тытунёвую фабрыку нават называлі “вялікімі 
могілкамі” рабочых. Аднак у абарону ўладальнікаў прадпры�
емства можна сказаць, што яны арганізоўвалі шэраг дабра�
чынных праграмаў, напрыклад, у 1912 годзе заснавалі прыту�
лак для яўрэйскіх дзяцейсірот. Будынак гэтага прытулку стаіць 
і па сённяшні дзень на праспекце Касманаўтаў. Пры фабрыцы 
існавала таксама каса ўзаемадапамогі, адкуль рабочыя маглі 
атрымаць дапамогу ў нейкіх надзвычайных выпадках. 

Прадукцыя фабрыкі хутка набірала папулярнасці паза ме�
жамі Гродзеншчыны. У 1882 годзе на выставе ў Маскве выра�
бы фабрыкі атрымалі сярэбраны медаль і праз некалькі гадоў 
былі прадстаўлены на выставах у Амстэрдаме, Чыкага і Новым 
Арлеане. У 1889 годзе прадукцыю фабрыкі з захапленнем 
сустрэлі французы на самай прэстыжнай у тыя часы выста�
ве ў Парыжы. У пачатку �� ст. фабрыка мела склады гатовай�� ст. фабрыка мела склады гатовай ст. фабрыка мела склады гатовай 
прадукцыі ў Варшаве, Любліне, Лодзі, Радаме, Вільні, Дзвінс�
ку, Ломжы, Сімферопалі. Наколькі значным было існаванне 

Тытунёвая фабрыка 
Шарашэўскіх, пач. ХХ ст.
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фабрыкі для горада, можна праілюстраваць тым фактам, што 
калі фабрыка Шэрэшэўскіх за год вырабляла прадукцыі на 
3,2 млн рублёў, то вытворчасць тавараў усіх астатніх прад�
прыемстваў горада давала толькі 300 тысяч рублёў. У 1910 
годзе ў справаздачы расійскага дзяржаўнага банка адзначала�
ся, што фабрыка з’яўляецца “адной з самых вялікіх і салідных 
фабрык у імперыі. Рэпутацыя фірмы вельмі добрая, справы 
ідуць добра, адміністрацыя заслугоўвае поўнага даверу”.

У пачатку �� стагоддзя ва ўсім свеце вытворчасць тытунё��� стагоддзя ва ўсім свеце вытворчасць тытунё� стагоддзя ва ўсім свеце вытворчасць тытунё�
вых вырабаў манапалізавалі вялізныя канцэрны і кампаніі, якія 
бязлітасна знішчалі сваіх дробных канкурэнтаў. Каб неяк выра�
таваць становішча Ёсель Шарашэўскі (сын Лейбы), які з 1880 
года быў гаспадаром фабрыкі, рашыўся на стварэнне ўласна�
га акцыянернага таварыства. Стаць сваім галоўным партнёрам 
ён запрасіў буйнога гандляра лесам купца Файвеля Русоту. 

Карпусы фабрыкі Шарашэўскіх па вул. Будзёнага
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31 снежня 1906 года ўтва�
рылася акцыянернае тава�
рыства тытунёвай фабрыкі 
Ёселя Шарашэўскага. Най�
большую колькасць акцый � 
1170 і 780, � мелі адпаведна 
Шарашэўскі і Русота. Астатнія 
члены таварыства мелі толькі 
50 акцый.  

Апошнія гады перад пачат�
кам Першай сусветнай вайны 
былі для фабрыкі хіба што 
найлепшымі. Вытворчасць цы�
гарэт прыносіла вельмі вялікія 
прыбыткі, а ў 1913 г. тытунь 
быў уведзены ў штодзённую 
аправізацыю расійскага сал�
дата, што выклікала вялізныя 
заказы для фабрыкі з імперс�
кага вайсковага міністэрства. У 
1913 годзе на фабрыцы было 

выпушчана 300 тысяч пачак махоркі і курыльнага тытуню, 1,5 
мільёна пачак цыгарэт і 6 мільёнаў сігар.

Безумоўна, фабрыка Шарашэўскіх падбірала пад сябе сваіх 
значна меншых канкурэнтаў. Напрыклад, у 1911 г. у Гродне 
на Занёманскім прадмесці пачала дзейнічаць Гродзенская ты�
тунёвая фабрыка “Нёман”, уласнікамі якой былі Рып, Франк і 
Маркусевіч. Але ўжо ў 1912 або 1913 гг. фабрыка была пра�
дадзена Шарашэўскім. Двухпавярховы будынак гэтай фабры�
кі ў канцы 1920х гг. стаў асновай для пашырэння тытунёвай 
вытворчасці ў занёманскай частцы горада. 

Першая сусветная вайна паклала канец хуткаму развіц�
цю фабрыкі Шарашэўскіх. Пасля нямецкай акупацыі Гродна 
фабрыка страціла рынкі ў Расіі і, што яшчэ больш важна, не 
магла прывозіць сыравіну зза межаў Заходняй Беларусі і бы�

Этыкеткі фабрыкі 
Шарашэўскага  
пачатку ХХ ст
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лога Царства Польскага. Тады ўладальнікі фабрыкі, як і акупа�
цыйныя ўлады, упершыню актыўна звярнулі ўвагу на айчыннае 
тытуняводства. У верасні 1916 г. нямецкія акупацыйныя ўлады 
выдалі спецыяльны загад, дзе рэгламентавалі вырошчванне 
тытуню ў Гродзенскай акрузе. Кожны, хто планаваў пасадзіць, 
больш чым дзесяць тытунёвых сажанцаў, павінен быў паведа�
міць аб гэтым акупацыйным уладам. Апошнія вызначалі план�
татару норму для асабістага спажывання, рэшту ён павінен 
быў па вызначаным кошце прадаць тытунёвай фабрыцы, якая, 
зразумела, працавала, галоўным чынам, на патрэбы германс�
кай арміі.  

У пачатку 1920х гадоў маладая Польская дзяржава ра�
шылася ўвесці ў краіне манаполію на тытунёвую, спіртавую і 
запалкавую прамысловасці. Усе прыватныя прадпрыемствы 
тытунёвай галіны вытворчасці павінны былі быць выкупле�
ны дзяржавай з дапамогай спецыяльна для гэтага створанай 

Супрацоўніцы Гродзенскай тытунёвай фабрыкі, 1920�я гг.
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Дзяржаўнай тытунёвай манаполіі. У 1924 годзе фабрыка Шэ�
рэшэўскіх была выкуплена  ўрадам  у  гаспадароў за 2,7 мільё�
наў злотых. Гэтаксама былі выкуплены яшчэ тры тытунёвыя 
фабрыкі, якія размяшчаліся ў Гродне – фабрыка „Стамбул” на 
Баніфратэрскай вуліцы і фабрыкі Кагана і Стралецкага на вулі�
цах Ерусалімскай і Парахавой. Усе чатыры прадпрыемствы 
аб’ядналіся ў адно пад назвай „Дзяржаўная фабрыка тытунё�
вых вырабаў у Гродне”. Сёння, праз амаль сто гадоў пасля тых 
падзеяў, можна сказаць, што нацыяналізацыя тытунёвых прад�
прыемстваў не была найлепшым рашэннем урада, паколькі ў 
наступныя  гады ў  імкненні атрымаць капіталы для мадэрніза�
цыі тытунёвага і запалкавага промыслаў, дзяржава падпісала 
шэраг нявыгадных дагавораў з еўрапейскімі карпарацыямі, 
якія часцей за ўсё хацелі проста ліквідаваць канкурэнтаў з 
Польшчы. Напрыклад, дамова з італьянскім урадам патрабава�
ла ад дзяржавы закупкі амаль 60% тытунёвай сыравіны ў Італіі, 
што, па�сутнасці, прывяло да ўпадку тытуняводства ў міжва�
еннай Польшчы. Больш таго, дзяржава катэгарычна забараня�

Пабудаваныя ў пачатку 1930�х гг. махарчарня і склады  
Гродзенскай тытунёвай фабрыкі.
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ла сялянам вырошчваць тытунь нават для асабістай патрэбы, 
уводзячы за гэта крымінальную адказнасць. У такіх абставінах 
у сярэдзіне 1920х гадоў улады пачалі рабіць некаторыя кро�
кі для адраджэння тытуняводства на Гродзеншчыне. Вясною 
1926 года кіраўніцтва Фабрыкі тытунёвых вырабаў у Грод�
не паведаміла пра новыя ўмовы для тых, хто хацеў заняцца 
вырошчваннем тытуню. Фабрыка дарма выдавала насенне, 
у чэрвені выплачвала аванс у памеры 360 злотых за гектар 
пасеваў, арганізавала цэнтральныя пункты для збору тытуню, 
каб не вымушаць плантатараў ехаць ажно ў Гродна са сваёй 
прадукцыяй.

Усе гэтыя намаганні трохі змянілі сітуацыю ў галіне тытуня�
водства. У 1928 годзе ў Польшчы выраблялася 25% тытуню 
ад спажыванага ў краіне. А ў Гродзенскай тытуняводчай акру�
зе, якая ахоплівала Гродзенскі, Ваўкавыскі і Аўгустоўскі паве�
ты, тытунь вырошчвала 1015 плантатараў, якія выраблялі каля 
150 тон тытунёвай сыравіны. Таму гродзенская фабрыка зма�

Пабудаваныя ў пачатку 1930�х гг. махарчарня і склады  
Гродзенскай тытунёвай фабрыкі. Сучасны від. 
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гла пачаць пашырэнне сваёй вытворчасці. У канцы 1920х гг. 
на Занёманскім Прадмесці была ўзнесена новая Махарчарня 
(непадалёку ад будынка былой  Тытунёвай фабрыкі “Нёман”). 
Праз некалькі гадоў каля Махарчарні на былым Занёманскім 
рынку пабудавалі склад для тытуню (цікава, што такі ж самы 
склад захаваўся на тэрыторыі марскога порта ў г. Гдыня). У гэ�
тых цудоўных канструктывістычных будынках фабрыка пра�
цуе і сёння.

Пазбаўленая вялікіх рынкаў Расійскай імперыі, фабрыка 
ўжо ніколі не дасягнула колішніх абаротаў вытворчасці і не 
мела ранейшых даходаў, але і ў міжваенны час яна заставала�
ся галоўным прадпрыемствам горада на Нёмане. Пасля Дру�
гой сусветнай вайны цягам яшчэ каля дваццаці гадоў фабрыка 
часткова забяспечвалася сыравінай дзякуючы мясцовым зем�
ляробам. Аднак попыт курцоў на цыгарэты вышэйшай якасці 
зрабіў вырошчванне тытуню на Гродзеншчыне непрыбыт�
ковай справай. У нашым даволі суровым клімаце можна вы�
рошчваць тытунь толькі махорачных сартоў, якія адпаведная 
ідуць на выраб махоркі, але толькі не якасных цыгарэт. Ве�

Пачка тытуню, зробленая на гродзенскай фабрыцы,  
1940�я гг. .
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рагодна, дзякуючы мэтанакіраванай працы селекцыянераў, 
можна было б вывесці пэўны гатунак цыгарэтнага тытуню для 
вырошчвання і ў нашым клімаце, але каго гэта цікавіла, бо ў 
часы СССР можна было прывозіць сыравіну нават з Сярэдняй 
Азіі, не надаючы асаблівай увагі расходам. На сённяшні дзень 
Гродзенская тытунёвая фабрыка з’яўляецца хіба што адзіным з 
прадпрыемстваў горада, рабочыя якога могуць з гонарам ка�
заць, што іх фабрыка мае 150гадовую гісторыю і  ў значнай 
ступені падтрымлівае традыцыі багатага мінулага гродзенскай 
прамысловасці.
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Гродзенскія паштальёны з веласіпедамі «Нёман». 1930 гг. 
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Крэсовая фабрыка веласіпедаў і матацыклаў “Нёман” – так 
ганарова гучала назва аднаго з найбольш вядомых прадпры�
емстваў нашага горада ў міжваенны час. Гродзенцы добра ўс�
ведамлялі сабе значэнне існавання такога прамысловага прад�
прыемства для свайго горада і вельмі ганарыліся ім. Да таго ж і 
дзяржава, імкнучыся падтрымаць мясцовага вытворцу, давала 
магчымасць тым, хто набываў тавары тутэйшай вытворчасці, 
карыстацца падатковымі ільготамі і спецыяльнымі крэдытамі. 
Можа менавіта таму ў некаторых сем’ях да сённяшняга дня 
захоўваюцца гарантыйныя лісты і пасведчанні аб набыцці ве�
ласіпедаў і матацыклаў маркі “Нёман”. Ужо даўно пайшлі на 
металалом старыя гродзенскія веласіпеды, даўно ўжо няма 
на свеце тых, хто іх набываў і імі карыстаўся, а дакументы і па 
сёння гучнымі рэкламнымі 
фразамі сведчаць пра “цу�
доўныя тэхнічныя дадзеныя 
і якасць вырабаў фабрыкі 
“Нёман.. .” 

Гісторыя прадпрыемства 
пачалася ў 1894 годзе, калі 
браты Лазар і Нохім Стара�
вольскія, а таксама Ісак Пі�
ваварскі заснавалі невялічкі 
завод металічных вырабаў. 
Можна меркаваць, што 
завод гэты размяшчаўся 
дзесьці на Новай вуліцы (ця�
пер вуліца Маладзёжная), 
на прыватнай зямлі сям’і 
Старавольскіх. Тут у сярэд�
зіне 1920х гадоў ужо існа�
вала крама Старавольскіх, 
дзе прадаваліся веласіпеды 

М А Т А Ц Ы К Л Ы  З  Г Р О Д Н А

Вуліца Брыгіцкая (Маркса) 
ў 1930�я гг. За слупам � 
фабрыка Старавольскіх
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фірмы “�������” і іншых�������” і іншых 
марак, швейныя машыны 
“Pfaff”, “Omega” і іншыя. У 
пачатку 1930х гадоў Нахім 
Старавольскі, які ўжо паспеў 
да таго часу заснаваць 
акцыянернае таварыства, 
запланаваў пашырэнне 
свайго прадпрыемства. 
Дзесці паміж 1930 – 1932 
гадамі ён выкупіў будынак 
па вуліцы Брыгіцкай, 20 
(цяпер К. Маркса). Гэты 
дом, пабудаваны яшчэ 
перад 1886 годам, быў 
маёмасцю сям’і Тропаў, меў 
досыць высокі фасад (як і 
большасць дамоў у цэнтры 
горада), але быў моцна 
разбудаваны ў глыб вуліцы. 
Старавольскі грунтоўна рэ�

канструяваў (дакладней, перабудаваў) дом Тропаў пад пра�
мысловае прадпрыемства. Будынак на вуліцы Брыгіцкай, 20 
атрымаў выразныя абрысы стылю, папулярнага ў міжваенных 
гадах – канструктывізму. 

Менавіта з гэтым месцам звязаны найлепшыя гады фабрыкі 
веласіпедаў і матацыклаў. У сярэдзіне 1930х гадоў фабры�
ка за год вырабляла каля дзесяці тысяч веласіпедаў. Па сваёй 
якасці і канструкцыі яны мала адрозніваліся ад веласіпедаў 
найлепшых нямецкіх узораў. Веласіпеды былі пафарбаваны ў 
чорны колер з чырвоным і зялёным аздабленнем, скураныя 
сёдлы прывозілі ажно з Латвіі. У 1934 годзе пачалі выпускаць 
мапеды з рухавікамі нямецкай вытворчасці. Цікава, што мапе�
ды выраблялі ў двух варыянтах (дамскім і мужчынскім), розні�
ца паміж якімі заключалася ў форме рамы.

Фірменны знак Крэсовай 
фабрыкі Старавольскіх, 

1930�я гг.
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У 1936 годзе на фабрыцы пачалі выпускаць матацыклы. 
Гэта было разумным рашэннем, паколькі ва ўсходніх ваяводс�
твах Польшчы не існавала ніводнай вытворчасці маторных 
транспартных сродкаў, а попыт на іх быў досыць вялікі. Пер�
шыя матацыклы фабрыкі “Нёман” былі так званымі “соткамі”, 
гэта значыць, мелі аб’ём рухавіка каля 100 см3. На матацы�
клы ставіліся вельмі добрыя англійскія рухавікі маркі �����e��,�����e��,, 
астатнія запчасткі былі польскай вытворчасці. Максімальная 
хуткасць “соткі” дасягала 70 км/г, расход паліва – 2,25 л. на 
100 км, дапушчальная нагрузка – 150 кг. Гэта значыць, што 
матацыкл быў фактычна аднамесны, аднак пры ўсталяванні на 
багажніку дадатковага сядла на ім можна было размясціць па�
сажыра. Яшчэ адным дадатковым козырам “соткі” было тое, 
што ўладальнік не павінен быў мець правоў на ўпраўленне 
гэтым транспартным сродкам, што было ўжо абавязковым у 
выпадку з матацыкламі з большым аб’ёмам рухавіка. Такі ма�
тацыкл каштаваў 900 злотых.

Вытворчасць матацыклаў развівалася даволі хутка. Калі ў 
1936 годзе было выраблена 100 матацыклаў, то ў 1938 год�
зе – ужо 166 штук. Вясною 1939 года пачалася прадукцыя 
матацыклаў з аб’ёмам рухавіка 125 см3 і нават 150 см3. „Най�
мацнейшы” матацыкл фабрыкі “Нёман” меў назву 150��,��,, 

Будынак фабрыкі да ‘перабудовы’ і пасля яе. 
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максімальную хуткасць – 90 км/г, расход паліва – 2,8 л на 100 
км, дапушчальную нагрузку – 250 кг. Кошт такога матацык�
ла дасягаў ужо 975 злотых. Усе машыны былі пафарбаваны 
ў чорны колер з палоскамі і надпісам “Нёман” на бензабаку. 
Планавалася зрабіць 250 такіх матацыклаў, хаця меркавала�
ся, што магчымасці фабрыкі дазваляюць выпусціць нават у два 
разы больш. Матацыклы прадаваліся на Пазнаньскай ярмарцы 
(Targach� ����a����ch� ����a����ch�����a����ch�����ch����ch�), у Кракаве і ў генеральным прадстаўніц�, у Кракаве і ў генеральным прадстаўніц�
тве фабрыкі „Нёман” у Варшаве на вуліцы Сенатарская, 12. 
На фабрыцы таксама існаваў аптовы склад швейных і друкар�
скіх машынак. 

Як піша Юрый Ясюк у сваім артыкуле “Нёман” з Гродна”: 
“Матацыклы з Гродна былі добра прынятыя не толькі таму, 
што запаўнялі рынак збольшага ва ўсходніх абшарах тага�
часнай Рэчы Паспалітай. У гродзенскіх матацыклаў была ўда�
лая канструкцыя, яны былі добра зроблены (несумненна,  

У цэху фабрыкі Старавольскіх, 1930�я гг
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Рэклама гродзенскіх матацыклаў. 
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выкарыстоўваўся вопыт, атрыманы дзякуючы ранейшаму вы�
пуску веласіпедаў і мапедаў)”. Няма сумнення, што гэтак жа 
добра былі зроблены і веласіпеды з Гродна. Транспартныя 
сродкі з арыгінальным таварным знакам фабрыкі “Нёман” 
(выява гродзенскага Новага Замка на беразе Нёмана) мож�
на было сустрэць у кожным кутку краіны ў паштальёнаў, чы�
ноўнікаў, звычайных грамадзян. 

Пачатак Другой сусветнай вайны не перарваў існаванне 
фабрыкі “Нёман”. У савецкі час яна была нацыяналізавана і 
атрымала назву „Гродзенскага велазавода”. Пасля 1939 года 
матацыклы тут ужо не выраблялі, але прадпрыемства і далей 
заставалася адным з найважнейшых прамысловых асяродкаў 
горада. Нейкі час гродзенскі велазавод знаходзіўся ў будын�
ках былога казённага віннага склада па вуліцы 17 верасня, 
там, дзе цяпер знаходзіцца крама “Еўраопт”. Тады на заводзе 
рабілі досыць папулярныя ў БССР веласіпеды. Цікава, што за�

Дзяўчынка з ‘нёманскім’ веласіпедам, 1940�я гг.
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мест былога фірменнага знака фабрыкі “Нёман” выкарыстоў�
валася выява аленя з чырвонай зоркай над ім (савецкая інтэр�
прэтацыя аленя святога Губерта). Тут жа рабілі каналізацыйныя 
люкі, таму ў Гродне сёння яшчэ досыць часта можна пабачыць 
каналізацыйны люк з дзіўным надпісам: “Гродно Велозавод”. У 
1970х гадах завод перапрафілявалі на вытворчасць аўтама�
більных агрэгатаў і перанеслі на вуліцу Карбышава. Пасля пе�
раезду прадпрыемства паза межы гістарычнага цэнтра гора�
да, будынак былой фабрыкі Старавольскіх належаў розным 
арганізацыям, якія не асабліва клапаціліся аб добрым стане 
захавання цікавага будынка. Незвычайны для цэнтра горада 
канструктывістычны фасад міжваеннага будынка ўжо колькі 
гадоў не падабаўся мясцовым архітэктарам. Яны хацелі бачы�
ць тут новы будынак, які быў бы падобны да старэйшых дамоў, 
што яго акружаюць, пабудаваных яшчэ ў канцы ��� ст. Не да�
памаглі пратэсты гродзенскіх гісторыкаў, якія сцвярджалі, што 
неабходна абавязкова захаваць будынак адзінай у гісторыі 

Гродзенскі каналізацыйны люк 1970�х гг.  Цікавае сведчанне 
існавання ў нашым горадзе  ўласнага велазавода.  

‘Фірменны’ знак гродзенскага велазавода ў 1950�х гг.
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Дакументы на  нёманскі веласіпед, 1930-я гг.
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Гродзеншчыны фабрыкі маторных транспартных сродкаў.  
У канцы 2005 года будынак былой фабрыкі Старавольскіх 
канчаткова зруйнавалі, а на яго месцы праз год з’явіўся офіс�
ны будынак, хоць і сімпатычны, але зусім бязвартасны ў гіста�
рычным плане. Ад старога будынка фабрыкі ўцалелі толькі 
магутныя падзямеллі. 

Сёння на тэрыторыі Польшчы аматары адшукалі толькі 
чатыры ўцалелыя матацыклы фабрыкі “Нёман”. У Беларусі ў 
прыватных і музейных калекцыях няма ніводнага матацыкла 
ці веласіпеда, выпушчаных на фабрыцы “Нёман”, але ў мяне 
асабіста ёсць цвёрдая ўпэўненасць, што дзенебудзь на га�
рышчы ці ў пограбе яны яшчэ чакаюць свайго адкрывальніка. 
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Літаграфія Гродна пачатку 1860�х гг. 
На пярэднім плане палац, які пасля стане броварам Кунца.
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Гродзенцы заўсёды паважалі і любілі піва. Першыя згад�
кі пра гродзенскіх півавараў сустракаюцца ў гарадскіх даку�
ментах ужо ў пачатку ��� стагоддзя. З тых даўніх часоў да нас 
дайшлі імёны півавараў Марціна Затычыча і Міхала Міхайлаві�
ча. У тыя часы бровары існавалі амаль пры кожным шынку і 
карчме. Вельмі актыўнымі ў прыгатаванні і продажы піва былі 
таксама гродзенскія езуіты, дамініканцы і брыгідкі.

Тагды піва не выраблялі вялікімі партыямі. Гэта было “хат�
няе” піва, ферментацыя якога адбывалася пры дзённай тэм�
пературы – каля 1524 градусаў па Цэльсію (у адрозненні ад 
сучаснага піва, якое ферментуецца пры тэмпературы 410 
градусаў па Цэльсію). Не гледзячы на тое, што тэхналогія пі�
ваварання яшчэ не была уніфікавана, гродзенскае піва на за�
ходніх абшарах Вялікага княства Літоўскага было сінонімам 
якасці гэтаксама, як піва з Оршы на ўсходзе Вялікага княства.

Толькі ў другой палове ��� стагоддзя ў Гродне пачалі ра�
біць піва на прамысловым узроўні і ў прамысловых маштабах. 
І пачатак яго вытворчасці звязаны з будынкам былога грод�
зенскага бровара, які да сённяшняга дня стаіць у самым цэн�
тры горада. Мала хто ведае, што былы бровар – гэта адзін з 
найбольш старых будынкаў нашага горада і, на самай справе, 
гэта не бровар, а палац знакамітых магнацкіх родаў Рэчы Пас�
палітай Сапегаў і Агінскіх. Першы раз яго можна ўбачыць на 
вядомай „Стакгольмскай карце” Гродна 1665 года. Гэта быў 
магутны палац, сапраўдная крэпасць над Нёманам з вежачка�
мі па вуглах будынка. У ����� стагоддзі яго ўладальнікамі былі 
Агінскія, а над перабудовай палаца нейкі час працаваў адзін з 
найбольш вядомых архітэктараў Джузэпэ Сака.

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай эпоха слаўных магнацкіх 
палацаў паступова падышла да завяршэння. Былы палац на�
лежаў гродзенскім купцам, якія выкарыстоўвалі яго ў якасці 
складаў для сваіх тавараў.

Г Р О Д З Е Н С К І  Б Р О В А Р
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У 1870�я гг. будынак былога палаца трапіў у рукі аўстрый�
скага падданага купца Юзафа Мацеевіча Кунца, які скончыў 
піваварскія курсы ў Празе. Палац быў перабудаваны і з 1877 
года пачаў функцыянаваць як бровар. У падзямеллях палаца 
адбываўся працэс ферментацыі піва, тут жа яно захоўвалася 
ў вялікіх дубовых бочках. У год заснавання бровара Ю. Кунца 
ў Гродне існавала яшчэ чатыры меншыя бровары (у Ю. Кунца 
працавалі 18 чалавек, на ўсіх астатніх разам узятых броварах 
– толькі 35). У 1897 годзе Юзаф Кунц перадаў вытворчас�
ць сваім сынам Ігнацію і Францу, а сам памёр у кастрычніку 
1907 года. 

Заснавальнік бровара стары Ю. Кунц клапаціўся пра якасць 
піва больш, чым ягоныя сыны. У 1911 годзе кантралёры, якія 
наведалі бровар, адзначылі, што прадукцыя завода адзначаец�
ца нейкім асаблівым непрыемным смакам. Узоры прадукцыі 
адправілі ў лабараторыю гродзенскага акцызнага ўпраўлення. 
Вынікі раследавання паказалі, што Ігнацій Кунц падчас кож�

Бровар Кунца ў пачатку ХХ стагоддзя
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най варкі піва дадаваў у яго да 18 пудоў цукру, што павялічва�
ла канчатковы выхад прадукта, аднак півам яго назваць было 
ўжо нельга, бо сапраўднае піва – гэта напой, дзе выкарыстоў�
ваюцца толькі чыстая вада, ячмень, хмель і солад. У 1912 г.  
І. Кунц памёр і бровар выставілі на продаж. Новым уласнікам 
стаў Браніслаў Краткоўскі, які набыў яго за 76 тыс. рублёў. Да�
лей бровар паспяхова развіваўся і ў 1914 годзе прадукцыя 
піва дасягала ўжо каля 315 тысяч вёдзер штогод, гэта значыць, 
прыкладна 6 мільёнаў бутэлек. Зразумела, што такая колькас�
ць піва задавальняла як патрэбы горада, так і ў значнай ступе�
ні экспартавалася па ўсёй Расійскай імперыі. Праўда, у гэтага 
найвялікшага ў Гродне бровара было некалькі канкурэнтаў у 
самым горадзе, бо нават у канцы ��� стагоддзя ў Гродне фун�
кцыянавала як мінімум пяць бровараў, а ў папярэднія дзесяці�
годдзі іх было нават болей.

Напрыклад, у 1869 годзе ў Гродне існавалі наступныя 
бровары:

1.Міхаіла Роберта Турка на Млынарскай вуліцы на Занё�
манскім фарштаце. Існаваў з 1860 года.

2.Саламона Ляпіна (або Лапіна) на Хлебнай вуліцы на Занё�
манскім фарштаце. Існаваў з 1863 года.

3.Лейбы Шарашэўскага на Млынарскай вуліцы. У 1892 
годзе ён стаў уласнасцю Рахілі Андрэс. 

4.Янкеля Лапідуса на вуліцы Хлебнай. Існаваў з 1847 года.
5.Вільнера на Агароднай. Існаваў з 1864 года. 
6.Ракавіцкага на Віленскім завулку. Існаваў з 1864 года.
7.Яфэ, які існаваў з 1861 года і на якім варылі баварскае 

піва. 
У 1877 годзе быў адчынены півавараны завод Льва Веле�

ра, а ў 1882 годзе з’явіўся бровар Лейбы Слуцкага, які зна�
ходзіўся на Фабрычнай вуліцы ў доме Куронскага і Збора. З 
апошняга прадпрыемства вядзе сваю гісторыю гродзенскі 
гарэлкавалікёравы завод “Неманоф”. 

У гады Першай сусветнай вайны бровар Краткоўскіх 
сур’ёзна пацярпеў падчас ваенных дзеянняў, пазней нямецкая 
адміністрацыя вывезла частку абсталявання завода ў Германію. 
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Аднак ужо пад канец нямецкай акупацыі ў 1918 годзе бро�
вар быў выкуплены прадпрымальнікам Юдалем Марголісам 
і пасля грунтоўнай рэканструкцыі ў пачатку 1920х гадоў тут 
ізноў пачалася вытворчасць піва. У міжваенныя гады ў Гродне 
існавалі тры бровары – Юдаля Марголіса на Садовай вуліцы 
(цяпер Завадская), Эўфраіма Яфэ на вуліцы Збажовай (існа�
ваў прыкладна да 1928 года) і Лейбы Слуцкага на Віленскай 
вуліцы. 

У прэсе тых гадоў можам адшукаць рэкламу бровараў 
Гродна. Напрыклад, бровар Л. Слуцкага рэкамендаваў ша�
ноўным спажыўцам “новае, непараўнальнае па смаку цудоў�
нае піва сартоў „Сталовае”, „Сакавіцкае”, „Экспартнае”. Аднак 
“шаноўныя спажыўцы” не былі надта захоплены якасцю грод�
зенскага піва. Аўтар фельетона, надрукаванага ў „Беластоцкім 
Штодзённіку” у 1921 годзе, пісаў: “Ужо тыдзень Гродна абы�
ходзіцца без піва. Гэта жахлівы сон ці бязлітаснае злачынства? 
Так напісаў бы паэт, які зваліўся з Марса, але Гродзенскі ле�

Забудова вуліцы Збажовай з броварам Э. Яфэ за апорай  
узарванага чыгуначнага моста, 1916 г.  

Будынак бровара, таксама як і ўся вуліца, згарэў у чэрвені 1941 года
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тапісец не ўспрымае гэтую справу так 
трагічна бо ведае, што піва ў Гродне 
няма ўжо даўно, бо тое, што нам па�
даюць астатнім часам з такім жа пос�
пехам магло б назвацца дажджавой 
вадой ці рыбіным тлушчам.. . У Гродне 
ёсць два бровары паноў Марголіса і 
Слуцкага; яны забяспечвалі дрэннай 
імітацыяй нектару Гамбінуса розныя 
тутэйшыя рэстараны, кавярні, корчмы, 
буфеты і шынкі. Піва, як ужо сказана, 
было нядобрым, бо мела смак скабіё�
зы, а знешні выгляд пануры, гэта зна�
чыць, мутны ад смалы, якой былі на�
сычаны бочкі (замест каніфолі)”. Былі 
прэтэнзіі і да санітарнага стану піва. 
Напрыклад, у 1922 годзе паліцыя за�
брала з рэстарана Антонія Дымпара 
на вуліцы Палявой, 10 некалькі пляшак 
з півам бровара Л. Слуцкага, якія не 
толькі знешне выглядалі неахайна, але 
і ўтрымлівалі ўнутры трупы мух! Ча�
сам жа вытворцы піва, згаварыўшыся, 
падымалі кошты на сваю прадукцыю і 
гаспадары рэстаранаў вымушаны былі 
прывозіць піва ажно з Сувалак.

Сітуацыя змянілася пасля таго, як абанкроцілася сям’я Мар�
голісаў і бровар быў выкуплены ў 1933 годзе Варшаўскім 
гандлёвапрамысловым таварыствам “Гарацый Геллер” (“������
�acy� �e��e�”), якое належала аднаму са сталічных мільянераў. �e��e�”), якое належала аднаму са сталічных мільянераў.�e��e�”), якое належала аднаму са сталічных мільянераў.”), якое належала аднаму са сталічных мільянераў. 
 У 1939 годзе бровар выпускаў ужо каля 385 тысяч дэкалітраў 
піва і іншых напояў (для параўнання, у апошні год свайго існа�
вання бровар у Гродне прадукаваў каля 500 тысяч дэкалітраў 
піва).

Пасля рэканструкцыі ў пачатку 1950х гадоў у дадатак да 
“Баварскага” піва пачалі варыць “Аксамітнае”, “Карамельнае”, 

Піўная бутэлька з 
сімволікай бровара 

Марголіса, 1920�я гг.
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“Украінскае”. Аднак уніфікацыя савецкіх часоў, калі па ўсім 
СССР выпускалася выключна аднастайнае і найчасцей бяз�
вартаснае “Жыгулёўскае”, выклікала падзенне якасці грод�
зенскага піва. 

Шкада, але ўжо ў часы незалежнай Беларусі гродзенскі 
бровар аказаўся не ў стане канкурыраваць хаця б з брова�
рам у Лідзе. На працягу астатніх гадоў існавання гродзенскага 
бровара шмат гаварылася пра перспектывы піваварэння ў на�
шым горадзе. У прэсе пісалі пра тое, што пасля рэканструк�
цыі будынка на Завадской вуліцы адчыніцца малы бровар, у 
якім будуць рабіць гэтак званае “жывое” піва і падаваць яго ў 
мясцовым рэстаране і карчме (вялікія падзямеллі палаца пад 
былым броварам – хіба што найлепшае для такой карчмы 
месца). Там жа павінна была з’явіцца вялікая гасцініца і цэнтр 
адпачынку, дзе можна было б паназіраць за працэсам прыга�
тавання піва. Няма сумнення, што пры шчырай зацікаўленасці 

Ужо зачынены гродзенскі піўзавод у 2007 годзе. 
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адпаведных структур 
можна было б не пе�
рарываць традыцыі 
гістарычнага існаван�
ня бровара і рэканс�
труяваць вытвор�
часць на базе ста�
рога прадпрыемс�
тва. Аднак, на жаль, 
імкненне пазбавіцца 
ад бровара яшчэ да 
рэканструкцыі Ста�
рога моста прывяло 
да хуткай ліквідацыі 
прадпрыемства ле�
там 2007 года і дэ�
мантажу ўсяго ста�
рога абсталявання. 
Такім чынам, 130я 
гадавіна заснавання 
бровара ў былым 
палацы Сапегаў стала датай яго закрыцця. 

Аказалася няпэўнай і будучыня і будынкаў былога брова�
ра на Нёмане. Будынкі пустуюць і часткова пачынаюць раз�
бурацца. Ужо напрацягу пяці гадоў у Гродне няма ніводнага 
завода мясцовага піва і толькі дата “1877” на сцяне былога 
бровара нагадвае нам пра слаўныя традыцыі гродзенскага 
піваварэння.

Частка піўзавода, пабудаваная ў 
1877 годзе. 
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Кавалак літаграфскага камня з літаграфіі Лапіных. 
Пач. ХХ ст.
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Перад Другой сусветнай вайной у нашым горадзе праца�
вала даволі значная колькасць розных прамысловых прадп�
рыемстваў, а ў мясцовых вытворцаў можна было купіць амаль 
усё, што было патрэбна для жыцця. Але прадпрыемстваў, вя�
домых паза межамі горада ці міжваеннага Беластоцкага ва�
яводства было няшмат. Па ўсёй краіне былі папулярнымі вы�
рабы Гродзенскай тытунёвай фабрыкі і сапраўднай падставай 
для гонару гродзенцаў былі матацыклы фабрыкі Стараволь�
скіх. Аднак у Гродне існавала яшчэ адно вядомае на абшарах 
міжваеннай Польшчы прадпрыемства, прадукцыю якога тады 
даслоўна “трымаў у руках” амаль кожны жыхар краіны. Гэта 
была Першая краёвая фабрыка ігральных карт Аляксандра 
Лапіна ў Гродне.

У сярэдзіне ��� стагоддзя ў Гродне пачалі узнікаць прадп�
рыемствы з цікавай назвай – тыпалітаграфія. Гэта былі значна 
ўдасканаленыя друкарні, галоўнай асаблівасцю якіх з’яўлялася 
магчымасць друкавання літаграфій. Да канца ����� стагоддзя 
амаль адзінай тэхнікай друкавання малюнкаў у кнігах была 
гравюра на медзі. Аднак тэхналогія іх вытворчасці была вель�
мі дарагой і, апрача працы мастака, патрабавала яшчэ ўдзелу і  
разьбяра – майстра, які пераносіў малюнак на медную плас�
ціну. І толькі ў канцы ����� ст. немец Алаізій Зэнэрфельд����� ст. немец Алаізій Зэнэрфельд 
прыдумаў тэхніку літаграфавання. Гэта тэхніка засноўвалася на 
тым, што мастак наносіў малюнак нейкім тлустым матэрыялам 
на спецыяльны камень, а потым апрацоўваў камень слабой 
кіслатой. Кіслата не растварала тыя часткі каменя, што 
апрацоўваліся тлушчам і ў выніку атрымліваўся выпуклы 
малюнак, які патрэбна было толькі памазаць друкарскім 
чарнілам і. . . можна было друкаваць.  

Чалавека,   які распачаў   у Гродне справу літаграфавання, 
звалі Майсей Лейбавіч Мейлаховіч. У 1861 годзе 
Імператарская акадэмія мастацтваў у Пецярбургу дала яму 

П Е Р Ш А Я  К Р А Ё В А Я  
Ф А Б Р Ы К А  І Г Р А Л Ь Н Ы Х  К А Р Т
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званне вольнага мастака па камні за выдатна зроблены медаль: 
“Майсей, які прымае ад Бога скрыжалі з дзесяцю запаветамі”. 
Майсей Мейлаховіч лічыўся лепшым рамеснікам Гродна, 
выразаў пячаткі і рабіў каменныя картушы з гярбамі для 
князёў з Пецярбурга і Масквы. Ён перадаў свае веды сынам 
Ёселю і Давіду, якія ў 1868 годзе адкрылі ў Гродне ўласную 
літаграфію. Друкарні і літаграфіі Мейлаховічаў праіснавалі ў 
нашым горадзе ажно да 1939 года.

У 1879 годзе першую ўласную тыпалітаграфію заснавалі 
прадстаўнікі заможнай мяшчанскай сям’і Лапіных. У 1881 годзе 
яна функцыянавала ў будынку Лапіных на вуглу сучасных вуліц 
Савецкай і Дамініканскай. Яе ўладальнікам быў Саламон Лапін, 
а з пачатку �� стагоддзя справы ў тыпалітаграфіі вяла яго ўдава 
Сора. У 1914 годзе двое сыноў Саламона Лапіна Аляксандр і 
Абрам выкупілі для свайго прадпрыемства будынак на вуліцы 

Літаграфія Лапіных як ‘салдацкі дом’, 1916 г.
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Аляксандраўскай, 46, які папярэдне належаў мешчаніну Івану 
Сайко. Гэты будынак захаваўся па вуліцы Будзёнага, 56, і 
менавіта з ім звязаны найлепшыя гады тыпаграфіі Лапіных.

Перад Першай сусветнай вайной тыпаграфія друкавала 
галоўным чынам этыкеткі для гродзенскіх цыгарэт, каляровыя 
рэкламныя аб’явы, а з пачаткам вайны выдала нават некалькі 
цікавых прапагандысцкіх плакатаў, якія прадстаўлялі 
пераможныя бітвы расійскай арміі з немцамі. 

Амаль адразу пасля ўзнікнення Польскай дзяржавы і 
польскасавецкай вайны браты Аляксандр і Абрам Лапіны 
рашыліся на пашырэнне сваёй справы ў сферы літаграфічнага 
выдавецтва і пачалі рабіць захады аб атрыманні канцэсіі на 
друкаванне ігральных карт. Яны атрымалі канцэсію ў пачатку 
1922 года, а праз нейкі час, пазней за ўсё зімой 1923 года, 
пачалі вырабляць карты, што дазволіла братам Лапіным 
перайменаваць сваю літаграфію ў „Першую краёвую  фабры�
ку ігральных карт”.

Ігральныя карты вядомыя ў Польшчы з сярэдзіны �� ста�
годдзя, а праз пяцьдзясят гадоў у некалькіх гарадах Кароны 
Польскай ужо друкавалі (і малявалі) свае карты. Першае вя�
домае прадпрыемства, якое рабіла карты ў Вялікім княстве 
Літоўскім, узнікла ў Вільні ў 1695 годзе, а ўжо ў 1770х гадах 
Антоніем Тызенгаўзам была заснавана картачная мануфакту�
ра ў Гродне, якая існавала мінімум на працягу дзесяці гадоў. 
Праўда, мы нічога не ведаем пра асартымент гэтай мануфак�
туры Тызенгаўза, аднак можам сказаць, што браты Лапіны, 
бяручыся за выданне ігральных карт, падтрымлівалі традыцыі 
яшчэ ����� стагоддзя.

Фабрыка размясцілася ў згаданым раней будынку на сучас�
най вуліцы Будзёнага, 56. Фабрыка займала сем пакояў і шмат 
памяшканняў, узведзеных вакол будынка. У міжваенныя гады 
на фабрыцы правала да пяцідзесяці чалавек пад кіраўніцтвам 
тыпаграфа з Нямеччыны Макса Леапольда Коля. 

Фабрыка братоў Лапіных у міжваенны час не была адзі�
ным прадпрыемствам у Польшчы па выпуску ігральных карт. 
Існавала яшчэ як мінімум тры вялікія фабрыкі: Акцыянернае 



www.us
p.b

y

� �

таварыства Карпаліт у Львове, Кракаўская фабрыка ігральных 
карт (існавала да 1926 года) і Сілезская фабрыка ігральных 
карт Леапольда Новака ў Хожаве. Але і попыт на гэты від та�
вару ў „шалёным” міжваенным дваццацігоддзі з яго салонамі, 
казіно і бандыцкімі “піўнушкамі” быў непараўнальна боль�
шым за сённяшні. Паколькі ігральныя карты былі хоць і хада�
вым, але досыць спецыфічным, таварам, звязаным з азартам і 
часта ашуканствам, дзяржаўныя ўлады пільна кантралявалі іх 
прадукцыю.

Карты павінны былі высокай якасці, аднолькавымі, а кож�
ная калода перад запакоўкай правяралася дзяржаўным чы�
ноўнікам і апячатвалася. Фабрыка Лапіных вырабляла шмат 
розных карт, напрыклад, самымі папулярнымі на нашых зем�
лях да канца ���� стагоддзя (а цяпер амаль забытыя) былі кар�

Сучасны выгляд будынка фабрыкі Лапіных, 2007 г.
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ты нямецкага (ці прускага) тыпу. У калодах нямецкага тыпу 
адрозніваюцца масці карт: жалуды, бубны, сэрцы (напалову 
чырвоныя, напалову пурпурныя) і лісце (зялёнае лісце), за�
мест сённяшняга падзелу на трэфы, чэрвы, бубны і пікі. Аднак 
большую частку прадукцыі фабрыкі складалі карты са стан�
дартным, папулярным сёння “французскім” абазначэннем 
масці (дзве чырвоныя і дзве чорныя). Выкарыстоўвалі карты 
для ігры ў скат, брыдж, покер, віст. Адрозніваліся карты так�
сама і дызайнам, залежна ад эпохі і традыцыі, адпаведна якім 
“апраналі” Караля, Даму, Вальта і аздаблялі карты. На фабры�
цы братоў Лапіных друкавалі карты народныя, ракайлевыя, 
венскія, а таксама найбольш папулярныя ў міжваенныя гады 
рэйнскія карты. 

Восенню 1939 года фабрыка братоў Лапіных была нацы�
яналізавана а яе гаспадары загінулі ў гродзенскім гета ўжо ў 
гады нямецкай акупацыі. Пасля 1944 года фабрыку пераары�
ентавалі на выраб прапагандысцкіх матэрыялаў: партрэтаў са�
вецкіх кіраўнікоў і плакатаў, якія праслаўлялі шчаслівае жыц�
цё працоўных ў СССР. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, паколькі 
ажно да пачатку 1950х гадоў літаграфія ў Гродне была ад�
зіным у Савецкай Беларусі прадпрыемствам каляровага дру�
ку. Пра літаграфію і яе рабочых, гродзенцаў, якія ў большасці 
пасля выехалі ў Польшчу, цікава ўспамінае вядомы беларус�
кі паэт Валянцін Тарас, бацька якога ў 1944–1947 гадах быў 
дырэктарам фабрыкі.

У будынку на вуліцы Будзёнага фабрыка працавала да 1993 
года. Пазней яе месца заняла гродзенская мытня. Цяпер дом 
стаіць пусты. Мытня плануе яго рэканструкцыю, аднак няма 
ўпэўненасці, што будзе захаваны хоць і панішчаны, але вельмі 
цікавы адзіны ў Гродне комплекс гаспадарчых забудоў даволі 
значнага прамысловага прадпрыемства міжваенных часоў, 
якім засталася ў гісторыі Гродна Першая краёвая фабрыка іг�
ральных карт. 
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Від Гродна з ветраком у раёне Горнай Палестыны,  
1860�я гг.
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 Зусім не цяжкая справа – знайсці ў Гродне і ваколіцах 
месцы, дзе калісьці працавалі млыны. Гэта звязана найперш з 
тым, што найбольш папулярныя на Гродзеншчыне і па ўсёй 
сярэднявечнай Еўропе вадзяныя млыны будавалі на берагах 
невялікіх рэк і ручаёў. А нават найменшыя і слабенькія, як 
нам падаецца, ручаіны цякуць ужо многа соцен гадоў, з тых 
часоў, калі нават яшчэ не было нашага роднага горада. Нельга 
сказаць, што яны існуюць вечна, але, параўноўваючы з жыццём 
аднаго чалавека ці нават якойнебудзь гістарычнай эпохай, то 
атрымліваецца вельмі і вельмі доўга. 

Чалавек даўно зразумеў, што сіла вады, якая прыводзіць у 
рух кола, можа быць для яго карыснай не толькі ў памоле мукі, 
але і ў іншых справах. Вадзяныя млыны існавалі яшчэ ў стара�
жытным Егіпце. А самыя раннія згадкі пра вадзяныя млыны ў 
ваколіцах Гродна адносяцца да �� стагоддзя. З таго часу мы 
ведаем пра млын на рацэ Лесніца каля Гожы, а з пачатку ������ 
стагоддзя паходзіць інфармацыя пра як мінімум тры млыны на 
рацэ Ласосна. У тыя самыя часы гродзенцы, адкрытыя для тэх�
нічных навінак, выкарыстоўвалі ўжо не толькі традыцыйныя 
колавыя млыны на малых рэках, але таксама і млыны з конс�
кай цягай і млыны, размешчаныя на Нёмане на спецыяльных 
лодкахпаплаўках. У ����� стагоддзі колькасць млыноў знач�
на ўзрасла. Толькі на Ласосне ў так званым Кунставе (горадзе 
майстроў) у часы Антонія Тызенгаўза працавала не менш за 
сем млыноў. Чатыры з іх праіснавалі да пачатку �� стагоддзя, 
і іх рэшткі сёння можна бачыць падчас вандровак па даліне 
гэтай цудоўнай ракі. Некалькі млыноў было ўзнесена на Га�
раднічанцы – у ваколіцах сучаснага заапарка, на вуліцы Лені�
на, на вуліцы Св. Мікалая (гэты млын быў засыпаны ў 1970я 
гады падчас будаўніцтва плошчы Леніна) і ў іншых месцах. 
Мала хто сярод гродзенцаў памятае, што ў Гродне была нават 
вуліца Млынарская (цяпер Чырвонапартызанская). Аднак жа 

М Л Ы Н Ы  Г Р О Д Н А  І  Б Л І Ж Э Й Ш Ы Х  В А К О Л І Ц
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кожны ведае маленькі струмень вады на левым беразе Нёма�
на насупраць гродзенскіх замкаў. Якраз на тым струмяні быў 
зроблены ставок з млынам, які належаў кармелітам босым і 
які даў назву вуліцы Млынарскай. Цікава, што гэты млын вель�
мі добра бачны на адным з малюнкаў Напалеона Орды дру�
гой паловы ��� ст.  

Вадзяныя млыны ў Гродне выкарыстоўваліся не толькі для 
памолу мукі, але і ў іншых шматлікіх гаспадарчых справах. 
Млыны на Ласосне ў 1770я гады давалі ваду для апрацоўкі 
воўны на гэтак званых “фолюшах” (адсюль паходзіць наз�
ва раёна Гродна – Фолюш). Млын на Літоўскай крыніцы на 
Пярэселцы служыў для апрацоўкі скур жывёлаў, забітых на 
рэзні (гарадской бойні). Два млыны для памолу збожжа на 
безыменных крыніцах ў ваколіцах вуліцы Леванабярэжнай і 
Румлёўскага моста (маёнтак Друцк) у другой палове ��� ста�

Млын у ваколіцах Гродна (праўдападобна на Ласосне).  
Малюнак Н. Орды. 1860�я гг
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годдзя былі перароблены на тартакі, а вышэй згаданы млын 
паблізу ад цяперашняга гарадскога заапарка ў канцы ����� ста�
годдзя забяспечваў вадой батанічны сад і парк. Дзякуючы гэ�
таму млыну у парку маглі функцыянаваць фантаны вышынёю ў 
паўтара метры. Але і гэта не ўсё. Млыны забяспечвалі вялікай 
колькасцю вады “вінакурні” Заверскіх на Гараднічанцы (на�
супраць сучаснага Палаца творчасці моладзі) і бровары (між 
іншым, у маёнтку Каралін на Татарцы). Напэўна, пры дапамо�
зе спецыяльнага кола падавалася вада з Гараднічанкі ў першы 
гродзенскі вадаправод, зафундаваны бурмістрам горада Га�
нусам Фандэнбэргам у 1629 годзе.. .

Таксама як вадзяны млын залежаў ад напору вады, так і вет�
раны млын (вятрак) залежаў ад ветру. Вятрак як вынаходніцтва 
тэхнічнай думкі намнога маладзейшы за вадзяны. Ветраныя 
млыны з’яўляюцца ў Еўропе ў � стагоддзі, а на землях Вялікага� стагоддзі, а на землях Вялікага стагоддзі, а на землях Вялікага 
княства Літоўска – яшчэ на некалькі стагоддзяў пазней. Грод�
зеншчына не адносіцца да рэгіёнаў з моцнымі вятрамі, аднак 

Млын кармелітаў на малюнку Н.Орды.  
Невялікі белы будынак на пярэднім плане. 1860 гг. 
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ветракі будаваліся тут як 
мінімум з ��� стагоддзя. 
Самымі папулярнымі з 
пачатку �� стагоддзя ў 
нас былі так званыя пал�
таракі – магутныя драў�
ляныя канструкцыі, якія з 
дапамогай спецыяльнага 
кола можна было павяр�
нуць крыламі ў накірун�
ку ветру. Вядома пра 
тры вятракі, якія ў міну�
лым аздаблялі ваколіцы 
Гродна. На Падоле свой 
вятрак мелі гродзенскія 
брыгідкі (����� ст.). Існа�
валі вятракі на Залатой 
Горцы (1797 год) і дзесь�
ці на Горнай Палестыне 
(60я гады ��� ст.). Для 
будаўніцтва ветрака вы�
біраліся высокія адкры�
тыя вятрам месцы: Зала�
тая Горка (цяпер скры�
жаванне вуліц Горкага і 
Астроўскага) і Горная Па�

лестына (раён прыватнай забудовы ў ваколіцах францыс�
канскіх могілак) былі якраз найвышэйшымі месцамі на вы�
ездах з Гродна. На абшары сучаснага Гродзенскага раёна ў 
пачатку �� стагоддзя было як мінімум дваццаць ветракоў.  
У Адэльску і суседніх вёсках Мінькаўцы і Старадубава пра�
цавала ажно адзінаццаць ветраных млыноў. Гэта відовішча 
павінна было ўражваць – бачыць як адразу столькі ветракоў 
махаюць сваімі крыламі, выдаючы пры гэтым вельмі характэ�
рыстычны гук.

На жаль, ніводзін з такой значнай колькасці гэтых волатаў 

Апошні адэльскі млын�вятрак, 
разваліўся ў пачатку ХХІ ст. 



www.us
p.b

y

� �

не дажыў да сённяшняга дня. Апошні адэльскі вятрак упаў пад�
час буры ўжо ў пачатку ��� стагоддзя. Ніхто нават не спраба�
ваў яго ўратаваць.

Ужо ў канцы ��� стагоддзя тэхнічныя навіны змянілі такса�
ма працэс памолу мукі і выпечкі хлеба. Паўсталі магутныя па�
равыя млыны. У Гродне найбольш быў вядомы паравы млын 
Ашэра Касоўскага на вуліцы Пясочнай (цяпер Васілька). Гэта 
быў вялізны пяціпавярховы будынак, які застаўся ў памяці 
гродзенцаў як месца пасялення галубоў.

На жаль,  млын  у кожным яго родзе: ці то вятрак, ці то  

Знесены ў 2007 годзе млын Ашэра Касоўскага  
па вул. Васілька 
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вадзяны або паравы млын на працягу некалькіх астатніх га�
доў зусім знік з краявіду Гродна і ваколіц. Млыны страцілі сваё 
гаспадарчае значэнне, а сучаснае грамадства не ўсведамляе 
іх рэнавацыйнага і турыстычнага патэнцыялу. Услед за адэль�
скімі ветранымі млынамі былі разбураны вадзяныя млыны ў 
Песках каля Мастоў і на Лесніцы каля Гожы. Летам 2007 года, 
не зважаючы на пратэсты быў разбураны паравы млын Ашэ�
ра Касоўскага. Цяпер на яго месцы пустэча, а можна ж было б 
перарабіць яго ў мастацкую галерэю ці офісны будынак. Ле�
там 2010 года перастала існаваць старая вайсковая пякарня 
ў ваколіцы прадпрыемства “Белкард”, у якой да апошняга дня 
стаялі вялікія печы з надпісам “1931 год”.

Млын у раёне вуліцы Ціміразева, разбураны  
і заменены «новаробам», 2006 г. 
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Да сённяшняга дня ў ваколіцах Гродна ўцалеў толькі адзін 
вадзяны млын, які знаходзіцца на рэчцы Татарцы (або Пры�
піліі) паблізу ад былога маёнтка Каралін. Гэта магутны каменны 
будынак з хаця і не дзеючым, але добра захаваным абсталя�
ваннем, на якім яшчэ відны інструкцыі з міжваенных і паслява�
енных гадоў. Можна спадзявацца, што хаця б гэты млын будзе 
адноўлены і некалі дасць гродзенцам магчымасць уласнымі 
вачыма ўбачыць частку таямніцы нараджэння хлеба.

Вайсковая пякарня і дэталь печы ў ей. Раён завода ‘Белкард’,  
знесена ў 2010 годзе
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Прадпрыемства па вырабе торфа ў ваколіцах Гродна ў 1860�х гг.  
Малюнак Н. Орды.  

Прыкладна таксама выглядалі і тагачасныя цагельні.
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Захапляючыся помнікамі архітэктуры нашага горада – цу�
доўнымі цэрквамі і касцёламі, палацамі і грамадскімі будынка�
мі – мы рэдка ўсведамляем тое, наколькі цяжкай і працаёмкай 
справай было сто або дзвесце гадоў таму вырабіць усе неаб�
ходныя матэрыялы для іх будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы 
хоць і ляжалі пад нагамі, але трэба было іх адпаведным чынам 
апрацаваць і даставіць на месца будоўлі. Таму зараз гаворка 
пойдзе пра будаўнічыя прадпрыемствы Гродна.

Усе неабходныя для будаўніцтва матэрыялы гродзенцы 
здабывалі ў ваколіцах горада. Так было, напрыклад, з вапнай, 
якая калісьці была важнейшай заменай сучаснага цэменту. 
Амаль кожны гродзенец ведае пра Мелавыя Горы каля Пыш�
каў. Цяпер гэта зарослыя лесам пагоркі на беразе Нёмана, а 
яшчэ ў сярэдзіне ��� стагоддзя тут кіпела жыццё. Выдатны гіс�
торык Зыгмунт Глогер пакінуў для нас каштоўную справаздачу 
пра выгляд гэтых мясцін ў 1870я гады: “Потым мы прыехалі ў 
мелавую шахту, якая называлася Міолы або Мелавец (ад сло�
ва мел). Гэта мелавы пагорак, сфарміраваны раней за рачную 
даліну, у якой Нёман прабіў сабе напрасткі рэчышча. Залежы 
вапны ўзносяцца на некалькі сажняў над узроўнем вады на 
правым беразе і менавіта тут у адхоне гары знаходзіцца шахта 
ў выглядзе вялікай снежнабелай катлавіны, ажыўленая пра�
цай некалькіх дзясяткаў людзей, пераплеценая маляўнічымі 
рамамі лясной зеляніны і зараснікаў. Рабочыя ламалі белую 
вільготную камяністую глебу, перацягвалі снежныя глыбы на 
бераг Нёмана, дзе складвалі іх у шэрагі, з якіх вапна пасля вы�
сыхання загружалася на судны або вазы. Недалёка ад шахты 
каля берага мы спаткалі бот1, нагружаны некалькімі сотнямі 
корцаў2 гэтай вапны, якія павінны былі плысці з Нёмана на аў�
густоўскі канал у Аўгустоў.”
1  Доўгае і даволі вузкае судна, якое магло заплываць у канал і такім чынам 
праплываць ад Нёмана аж да Віслы. 
2  Плеценая з лазы ёмістасць, якая адначасова была і адзінкай меры. 

Я К  Б У Д А В А Л І  Г Р О Д Н А .   
Ц А Г Е Л Ь Н І  І  К А Ф Л Я Р Н І  Г О Р А Д А
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Падобным чынам справа выглядала і з цэглай. Трэба было 
толькі адшукаць як мага бліжэй да запланаванага месца бу�
даўніцтва залежы гліны і можна было адкрываць цагельню. 
Першыя цагельні выглядалі вельмі проста. Будавалася печ 
для абпальвання цэглы і некалькі пляцовак для яе сушкі (час�
та пад нейкім простым накрыццём). Гэтыя, на першы погляд 
непрыкметныя прадпрыемствы, забяспечвалі горад тысячамі 
штук цэглы, асабліва неабходнай на будоўлі вялікіх кляштараў 
і касцёлаў. Менавіта таму гродзенскія езуіты, бернардзіны і 
брыгідкі валодалі ўласнымі цагельнямі, а ўніяцкі мітрапаліт меў 
іх ажно чатыры. 

Тэхналогія вырабу цэглы мала змянілася нават і ў ��� ста�
годдзі. Цэгла заставалася досыць дарагім будаўнічым матэ�
рыялам і яшчэ ў пачатку 80х гадоў ��� стагоддзя большасць 
дамоў у Гродне будавалі з дрэва. Цесная драўляная забудова 
вуліц была вельмі небяспечнай у пажарным плане. Апошні вя�
лікі пажар у Гродне адбыўся летам 1885 года. Тады згарэла 
літаральна палова будынкаў горада над Нёманам. Трэба было 
адбудоўваць горад! Да таго ж яшчэ і расійскія ўлады забаранілі 
будаўніцтва дамоў з дрэва на цэнтральных вуліцах губернскіх 
гарадоў. Менавіта тады і надышоў час найбольш знакамітай 
гродзенскай цагельні Станіславова.

Невялікая цагельня існавала на землях былой каралеўскай 
рэзідэнцыі Станіславова як мінімум з 1820 года, але магчыма, 
што заснавана яна была яшчэ ў часы Антонія Тызенгаўза. Роск�
віт жа яе звязаны з родам ДруцкіхЛюбецкіх, якія былі гаспа�
дарамі Станіславова з 1814 па 1939 гг. Цагельня карысталася 
багатымі залежамі гліны ў трохкутніку сучасных вуліц Дубко 
– Дзяржынскага – Пушкіна. Мясцовая гліна мела характэрны 
жоўты колер, таму і зробленая з яе цэгла была з такім самым 
жоўтым адценнем.

У 1886 годзе цагельня ўжо мела свой уласны мураваны 
будынак, паравы рухавік у восем конскіх сіл. Фабрыка выпус�
кала каля 100 тысяч цаглін штогод, а з пачатку �� стагоддзя 
– таксама гліняную плітку і трубы, бетонныя прыступкі, аздоб�
леныя мазаікай і шмат іншых патрэбных у будаўніцтве матэры�
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ялаў. Спецыфіка працы, звязанай са здабычай гліны дазваляла 
працаваць толькі летам на працягу 125 – 140 дзён у год. 

Выраб цэглы быў вельмі няпростай справай і праходзіў у 
некалькі этапаў. Найперш трэба было падрыхтаваць гліну, 
якую прапускалі праз спецыяльную глінамялку, каб яна на�
сыцілася кіслародам і стала больш прыдатнай для апрацоўкі. 
Пасля майстар закладваў кавалак гліны ў форму, здымаў звер�
ху лішак гліны, пераварочваў форму і… на стале ўжо ляжала 
роўненькая прыгожая цагліна. Майстар за 12 – 14 гадзін пра�
цы мог зрабіць нават да тысячы цаглін. 

Далей цагліны сушылі на вольным паветры каля двух тыд�
няў і толькі пасля гэтага адбываўся працэс абпалкі. Цагліны 

Станіславоўская цагельня на мапе Гродна 1920 гг. 
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складваліся ў печ, або фарміраваліся ў піраміду, паралельна 
пракладаючыся дровамі, усё гэта абмазвалася глінай і пад�
пальвалася. Абпал цэглаў цягнуўся каля пяці дзён. Увесь гэты 
час рабочыя дзяжурылі каля печы, сочачы за тым, каб цэгла 
нагрэлася да амаль белага колеру. Пасля таго, як агонь пату�
хаў, трэба было чакаць яшчэ 5 – 7 дзён, каб цэгла астыла. Такім 
чынам, выраб адной партыі цэглы цягнуўся амаль месяц. 

Паступова ДруцкіяЛюбецкія на абшарах сваіх уладанняў 
стварылі цэлую сетку цагельняў. Так у 1900 годзе ў маёнтку 
Станіславова было ажно тры заводы, якія выраблялі цэглу: за�
вод “пры Лапенскай дарозе”, завод “насупраць вакзала”, за�
вод “пры вёсцы Пярэселка” (арандаваўся Бадылькесам, праз 
нейкі час стаў яго уласнасцю і пазей перайшоў да Аркіна). На 
гэтых заводах штогод выраблялася да 5,5 мільёнаў цаглін і 
было занята больш за сто чалавек. 

Хаця ДруцкіяЛюбецкія амаль цалкам дамінавалі ў вытвор�
часці цэглы ў ваколіцах Гродна, аднак тут яны не былі поўнымі 
манапалістамі. Напрыклад, у 1866 годзе ў Гродне было тры 
цагельні, якія належалі Рыўцы Собалевай, Моўшы Баткоўс�
каму і спадкаемцам Варшаўчыка. У 1867 годзе гэтыя заводы 

Станіславоўская цагельня, 1930�я гг
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выпусцілі больш за 700 тысяч цаглін. Выпускалася на заводах 
і негашоная вапна, для чаго трэба было ў спецыяльных печах 
перапальваць вапняк.

Хутка пасля пажару 1885 года ДруцкіяЛюбецкія рашыліся 
на пашырэнне сваёй справы ў сферы вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў. У 1895 годзе каля чыгункі недалёка ад гродзен�
скага вакзала была заснавана кафлярня. Гродзенцы здаўна 
выкарыстоўвалі кафлю для аздаблення печаў у сваіх дамах і 
ўмелі рабіць вельмі добрую кафлю. Амаль на кожным мес�
цы старога Гродна археолагі знаходзяць рэшткі кафлі з ��� 
– ����� стагоддзяў, а на вялікай Траецкай вуліцы некалькі гадоў 
таму адкапалі нават майстэрню кафляра чатырохсотгадовай 
даўніны. Станіславоўская кафлярня, як для канца ��� стагод���� стагод� стагод�
дзя, была ўжо цалкам сучасным прамысловым прадпрыемс�
твам, на якім у 1900 годзе працавала 28 чалавек.

Вытворчасць кафлі была падобна да вырабу цэглы, але пат�

Кар’ер, дзе здабывалі крэйду, 1930�я гг.
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рабавала некалькі дадатковых дзеянняў. Найперш трэба было 
сфармаваць кафлю. Яна складалася з двух частак: пярэдняй, 
аздобленай ці гладкай, і адваротнай, якая напамінала горла 
збана і пры дапамозе якой кафлю прымацоўвалі да пячной 
сцяны. Пярэднюю частку адбівалі пры дапамозе драўлянай 
формы, да яе прымацоўвалі румпу (так называлася адварот�
ная частка) і пазней нейкі час сушылі на сонцы. Праз некаль�
кі дзён кафлю падпраўлялі і клалі ў печ. Аднак калі патрэбна 
было зрабіць кафлю з бліскучай гладкай паверхняй, то неаб�
ходна было прыгатаваць глазуру – паліву. Паліву, якая ўяўляла 
сабой досыць складаную сумесь розных хімічных матэры�
ялаў (часта даволі шкодных для здароўя) таўклі спецыяльнымі 
прыстасаваннямі, а потым растваралі. Ужо абпаленую кафлю 
вымалі з печы, абчышчалі і сарціравалі. Калі кафля трэскала�
ся ці была абсмаленая, то яна не падыходзіла для палівання. 
Якасную кафлю бралі ў руку і майстар проста з кубка паліваў 
яе палівай. Гэта была вельмі складаная праца, якая ў пачатку 
�� стагоддзя выконвалася выключна ўручную. Такая кафля 
зноў абпальвалася ў печы, і тады ўжо можна было атрымаць 

Былая крама на завулку Дзяржынскага адносілася да  
Станіславоўскай цагельні, знесена каля 2006 года
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задавальненне ад бліскучага малюнка на ёй.    
Умовы працы на прадпрыемствах ДруцкіхЛюбецкіх былі 

досыць цяжкімі. У пачатку �� стагоддзя цэглу ўжо рабілі пры 
дапамозе спецыяльнага прэса, аднак астатнія дзеянні патра�
бавалі вялікай фізічнай сілы. Таму здзіўляе той факт, што ра�
зам з мужчынамі на працягу дзесяці гадзін у суткі на фабры�
цы працавала некалькі жанчын. Агульная колькасць рабочых 
станіславоўскай цагельні і кафлярні ў пачатку �� стагоддзя пе�
равышала 100 чалавек. Праўда, праз пару гадоў да Станісла�
вова падышла вузкакалейка, што вельмі спрасціла працэс 
дастаўкі прадукцыі ў Гродна і іншыя мясцовасці. Несумненна, 
ДруцкіяЛюбецкія клапаціліся пра сваіх рабочых больш за ін�
шых гродзенскіх прадпрымальнікаў. Трывалым сведчаннем 
гэтага з’яўляюцца цудоўныя аднапавярховыя домікі на сучас�
най вуліцы Яна Каханоўскага, якія былі пабудаваны ў пачатку 
�� стагоддзя для рабочых цагельні і кафлярні. Хоць і пера�
робленыя пазнейшымі жыхарамі, домікі і сёння ўражваюць 
сваёй аўтэнтычнасцю і арыгінальнасцю форм.

У гады Першай сусветнай вайны ў Гродне было дзесяць пе�
чаў па абпальванні цэглы, якія пры поўнай загрузцы за адзін 

Станіславоўская кафлярня на  
вуліцы Чырвонаармейскай, 2011 г
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сезон маглі даць нават 45 мільёнаў цэглаў. Натуральна, такіх 
аб’ёмаў вытворчасці гродзенскія цагельні ніколі не дасягнулі 
як зза адсутнасці такога попыту, так і зза неабходнасці тра�
ціць на абпал цэглы вялізарную колькасць вугля або торфа. Бо 
каб абпаліць 45 мільёнаў цаглін трэба было прывезці ў наш 
горад не менш за 750 вагонаў каменнага вугля. 

У канцы 1930х гадоў прамысловыя прадпрыемствы кня�
зя ДруцкагаЛюбецкага былі амаль поўнымі манапалістамі па 
выпуску будаўнічых матэрыялаў для Гродна. У прадстаўніцтве 
фірмы на Тэатральнай плошчы, 6 (цяпер Плошча Тызенгаўза) 
можна было замовіць пячную кафлю і арнаменты, кафельныя 
ванны, ганчарныя вырабы пад заказ, цэглу ручной работы, цэг�
лу станочную, а таксама шмат іншых матэрыялаў для будаўніц�
тва і аздаблення свайго дома. Фактычна адным канкурэнтам 
цагельні Станіславова ў міжваенны час засталася цагельня Ар�
кіна на вуліцы Базыліянскай, 39а (цяпер вуліца Лермантава). У 
гэтым раёне горада цагельні існавалі здаўна дзякуючы зале�

Гродзенская кафля  ���� стагоддзя з Пагоняй.
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жам добрай гліны ў гэтай мясцовасці. Нават адна з тутэйшых 
вуліц называлася Гліняная (з сярэдзіны 1930х гадоў – вуліца 
Жвіркі, а з 1939 г. – Чкалава). Можа, якраз гэтая гліна выка�
рыстоўвалася для вырабу плінфы (старадаўняй цэглы), з якой 
вымуравалі царкву на Каложы. 

Пасля верасня 1939 года ўсе будаўнічыя прадпрыемствы 
былі нацыяналізаваны, а ў пачатку 1960х гадоў вынесены 
за межы горада ў раён вуліцы Горкага. Яшчэ некалькі дзя�
сяткаў гадоў будынкі былой цагельні Станіславова на вуліцы 
Дзяржынскага свяцілі пустымі аканіцамі або выкарыстоўвалі�
ся як склады, аж пакуль у пачатку ХХІ стагоддзя іх цалкам не 
зруйнавалі. Сёння сведкамі росквіту будаўнічай прамысло�
васці ў горадзе засталіся толькі будынкі кафлярні Станісла�
вова на Чырвонаармейскай вуліцы, рэшткі цагельні Аркіна 
на вуліцы Лермантава, а таксама некалькі дамоў, пабудаваных 
для рабочых фабрыкі ДруцкіхЛюбецкіх на вуліцы Каханоўс�
кага і завулку Дзяржынскага. Усе вышэй адзначаныя помнікі 
гісторыі могуць перастаць існаваць ужо на працягу некалькіх 
наступных гадоў. Ніхто нават не плануе захаваць для гісторыі 
хоць бы адно з месцаў, дзе з’яўлялася звычайная цэгла, без 
якой, аднак, не было б нашага цудоўнага горада.

Забудова былой цагельні Аркіна на вуліцы  
Базыліянскай (Лермантава), 2011 г. 
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Магістрацкая плітка на куце вуліц Ажэшкі і  
Дамініканскай (Савецкай), 1930�я гг.
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Яшчэ некалькі гадоў таму на цэнтральных вуліцах і плош�
чах Гродна можна было ўбачыць вялікую колькасць бетоннай 
пліткі з незвычайным надпісам папольску “Магістрат горада 
Гродна”. Мільёны ног гродзенцаў хадзілі па ёй амаль семдзе�
сят гадоў, здавалася, што гэтая плітка зроблена не з бетону, а 
выцесана з граніту. Без вялікай на тое патрэбы ў 2006 – 2008 
гадах яе замянілі сучасным бетонным брукам.

Мы вельмі мала сёння ведаем пра вытворцаў магістрацкага 
бруку ў Гродне, але не прысвяціць хаця б некалькі слоў ма�
зольнай працы брукароў нашага горада было б вялікай не�
справядлівасцю. Бо амаль кожны дзень, праходзячы па ста�
рых вуліцах Гродна, мы дакранаемся да выніку іх працы.

Пад словам “брук” разумеецца пэўная прастора, выклад�
зеная натуральным ці штучным каменнем, драўлянымі круг�
лякамі, жалезнымі плітамі ці іншым матэрыялам для прыдан�
ня паверхні большай трываласці. Брукаванне вуліц гарадоў і 
дарог было папулярным яшчэ ў старажытным свеце, аднак 
пазней было забыта і адрадзілася ў Еўропе толькі пасля 1100 
года. Беларускае слова “брук” мае нямецкае паходжанне і ў 
перакладзе азначае “мост”. Вынікае гэта з таго, што ў сярэдня�
вечных гарадах стан вуліц быў вельмі дрэнны і ў дажджлівую 
пару цяжка было перайсці нават з аднаго боку вуліцы на другі. 
Таму ў некаторых месцах праз дарогу клаліся драўляныя бэль�
кі і, такім чынам, атрымліваліся вулічныя“масты”. З часам усю 
вуліцу пачалі выкладаць дрэвам, а пазней – каменем.

У Гродне вуліцы спачаку ўвогуле не брукавалі, а тратуары 
былі драўлянымі (летам 2006 года рэшткі такога тратуара, 
праўдападобна з ���–���� стагоддзяў, былі адкапаны падчас���� стагоддзяў, былі адкапаны падчас стагоддзяў, былі адкапаны падчас 
земляных прац на Савецкай плошчы). Толькі ў 1627 годзе 
кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт ��� загадвае брукаваць у 
Гродне вуліцы. Для вазоў з грузам кароль устанавіў спецыяль�
ны падатак – “бруковы”. Але яшчэ і праз сто гадоў вуліцы го�

Н А  Г Р О Д З Е Н С К І М  Б Р У К У . 
Я К  І  Ч Ы М  В Ы К Л А Д А Л І  В У Л І Ц Ы  Ў  С Т А Р Ы М  Г Р О Д Н Е ?
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рада тапіліся ў гразі, а попыт на працу брукароў быў вельмі 
невялікі. Таму, калі магістрат горада ў 1752 годзе рашыўся на 
больш шырокія працы па ўпарадкаванні гарадскога рынка, то 
у Гродне не аказалася спецыялістаў па брукаванні і гарадскія 
ўлады вымушаны былі выдаць вялікія грошы на запрашэнне 
брукароў з Вільні. Акурат з сярэдзіны ����� стагоддзя распа�
чалася эпоха так званых “каціных лбоў”, ці звычайнага бруку. 
Такое брукаванне заключалася ва ўкладанні адзін каля адна�
го звычайных палявых камянёў, у выніку чаго атрымлівалася 
не вельмі зручная, але цалкам прыдатная для перамяшчэння 
вуліца або дарога. За цэлае стагоддзе работ ужо да сярэдзіны 
��� стагоддзя цэнтр Гродна быў амаль цалкам забрукаваны. стагоддзя цэнтр Гродна быў амаль цалкам забрукаваны. 
Гэта значна палепшыла санітарны стан горада (смецце ўжо не 

Рэшткі сярэднявечных драўляных ходнікаў  
з Савецкай плошчы, 2006 год.
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ўтаптвалася ў зямлю), але і паставіла гродзенцаў перад новай 
небяспекай. Брукаваныя вуліцы давалі магчымасць павялічы�
ць хуткасць руху экіпажаў, а гэта выклікала павелічэнне шуму 
і хістання. Што ж, гэта была непазбежная ахвяра тэхнічнаму 
прагрэсу! 

З 80х гадоў ��� стагоддзя ў багацейшых гарадах, на�
прыклад, у Варшаве, вуліцы пачалі брукаваць гранітнымі кубі�
камі, намнога больш трывалымі і зручнымі. У нашым горадзе 
такія кубікі клаліся толькі на мастах, напрыклад, на Старым 
мосце праз Нёман. Калі сёння нехта захоча ўбачыць гэтыя 
кубікі, няхай адпраўляецца на гродзенскую плошчу Леніна. 
Менавіта там у 1980я гады выкарысталі гэты незвычайна 
каштоўны будаўнічы матэрыял, папярэдне зняты са Старога 
моста.

У пачатку �� стагоддзя ў Гродне з’явіўся бетонны брук. У 
часы Расійскай Імперыі прывозілі яго нават з Харкава і толь�
кі ў міжваенныя гады пачалі на шырокай аснове вырабляць 
у Гродне. На Нёманскай вуліцы на сродкі магістрата горада 
была заснавана бетанярня (бетонны завод), на якой пачаўся 
выпуск бетоннай пліткі з надпісам “Магістрат горада Гродна”. 
Можна падумаць, што галоўнай таямніцай трываласці гэтай 

Бетонная плітка 1920� 1930х гг. 
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пліткі быў цэмент высокай якасці. Аднак не. Найважнейшым 
было вельмі дакладнае, дэталёвае выкананне ўсіх патраба�
ванняў тэхналогіі вырабу бетоннай пліткі. У першую чаргу, 
шукалі вельмі добры пясок, які дадаткова некалькі разоў пра�
сейвалі. Пасля ў пясок дабаўлялі цэмент і крыху вады. Бетон 
залівалі ў металічныя формы і адразу накрывалі тканінай, каб 
тая высмактала ваду. Калі тканіну здымалі, плітка трапляла пад 
спецыяльны прэс з надпісам “Магістрат горада Гродна” і вялі�
кай колькасцю адтулін, праз якія выцякала вада. Менавіта таму 
старыя бетонныя пліткі пакрытыя сеткай кропак – слядоў ад 
гэтых адтулін. Але гэта яшчэ не ўсё. Праз суткі прэс здымалі 
і плітку зноў накрывалі тканінай. Праз дзесяць дзён плітку на 
цэлы месяц пакідалі пад адкрытым небам і час ад часу палівалі 
вадой. Пад канец месяца бетонны брук быў амаль што такі 
цвёрды, як натуральны камень.

Перад самым пачаткам Другой сусветнай вайны ў на�
шым горадзе вырабілі шэдэўр брукарскай прамысловасці 
– гранітнабетонны брук. Гэты брук рабілі падобна да бетон�
нага, толькі ў верхнюю яго частку дадавалі кавалкі натуральна�
га каменя. У будаўнічыя сезоны 1938 і 1939 гадоў такімі кубі�
камі забрукавалі дзве вуліцы Гродна – Дамініканскую (цяпер 

Элемент бардзюра, 1920 � 1930х гг.  
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Савецкая) і Ажэшкі, дзе яна ляжыць і па сённяшні дзень. 
Каменнабетонная плітка была пакладзена на даўжыні 

810 метраў (ад Савецкай плошчы да неіснуючага цяпер мас�
та праз Гараднічанку), а ўся плошча праезжай часткі, занятай 
новай пліткай, склала 7 тысяч квадратных метраў. Для гэтага 
спатрэбілася аж 85 тысяч каменнабетонных плітак. У гэтым 
жа 1938 годзе прайшлі выключна маштабныя работы і на ін�
шых вуліцах. Былі зроблены або адноўлены тратуары на вулі�
цах Грандзіцкай (Горкага), Ліповай (Гарнавых), Дамініканскай, 
Ажэшкі, Гувера (Тэльмана), Залатарскай (Урыцкага). Упершы�
ню з’явіўся брук на вуліцы Бэма (Пралетарскай). На Маставой, 
Кармеліцкай, Падзамчы і Ліповай перабрукавалі праезжую 
частку. Быў адрамантаваны мост над Гараднічанкай па вуліцы 
Віленскай. Усяго на рамонт амаль 4 квадратных кіламетраў 
праезжай часткі было выдаткавана 233 тысячы злотых (з іх 
135 тыс. на работы на вуліцах Дамініканскай і Ажэшкі). 

Брукаванне вуліцы. Вугал вуліц Напалеонскай (Карбышава) і  
Пілсудскага (Леніна), 1930 гг. 
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Такая паспяховая рабо�
та была б немагчымая, калі 
б не вельмі эфектыўная 
дзейнасць гродзенскага 
бетоннага завода. Рабочыя 
завода у дадатку да 85 ты�
сяч каменнабетонных 
плітак, зрабілі 22 тысячы 
тратуарных плітак з бето�
ну, амаль 4 тысячы бар�
дзюраў і больш за 3 ты�
сячы бетонных трубаў, 
забяспечыўшы апошнімі 
будаўніцтва гарадской 
каналізацыі. 

Выкладванне вуліц 
каменным брукам або 
гранітнабетоннай пліт�
кай, патрабавала вялікай 
фізічнай сілы і добра�
га авалодвання шэрагам 
даволі складаных дзеян�
няў. Брукары працавалі, 
стаўшы на адно калена і 

перасоўваючыся назад па ходу працы. Кожную чвэрць гадзіны 
ў брукара быў пяціхвілінны адпачынак. Каменне ці плітку пад�
носіў памочнік, які складваў яе ў стос за брукаром так, каб той 
мог выбраць са стосу патрэбны камень. Гранітнабетонную 
плітку да таго ж трэба было выкладваць на вельмі добра 
прыгатаваны грунт і абавязкова пад вуглом да тратуараў (каб 
колы транспартных сродкаў не ездзілі ўздоўж месца злучэн�
ня асобных плітак). Брукарскія прылады былі заўсёды вельмі 
простымі і не надта змяніліся на працягу стагоддзяў: брукарскі 
малаток – перлік, кельня (малая матыга для асаджвання ка�
менняў у аснову), і добня для ўбівання брукарскага матэрыя�
лу, каб ён лепей асядаў у пяску.

Майстры па вырабу каменна�
бетоннай пліткі, 1930 гг.  
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Пасля Другой сусветнай вайны вытворчасць 
гранітнабетоннага бруку ўжо ніколі не адрадзілася, хаця 
ажно да канца 1950х гадоў брукаванне вуліц у Гродне было 
таннейшым за асфальтаванне. У 1980я гады зноў паспраба�
валі распачаць выпуск гранітнабетоннай пліткі, аднак праз 
некаторы час канстатавалі, што яе кошт занадта высокі. Сёння 
плошча апошніх брукаваных вуліц горада няўхільнана змян�
шаецца. Некалькі гадоў таму знішчылі цудоўнейшую брукава�
ную сцежку на фарных могілках у Гродне, амаль на 80 метраў 
зменшылі брукаванае пакрыццё вуліцы Э. Ажэшкі. Дадатко�
вую прыкрасць робіць тое, што старая плітка не выкідваец�
ца, а “прызямляецца” ў дварах розных устаноў на ўскрайках 
горада. Звычайныя гродзенцы, як і турысты, вымушаны раз�
глядаць у цэнтры горада асфальт і сучасную бетонную плітку, 
хаця старадаўні брук – гэта безумоўны плюс для дадатковай 
турыстычнай прывабнасці гродзенскіх вуліц.
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Працаўнікі электрастанцыі, 1920�я гг.
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У снежні 2012 г. Гродна адзначыць маленькі, аднак вель�
мі важны юбілей. Гэта будзе юбілей.. . электрычнай лямпачкі. 
Сто гадоў таму на вуліцах горада, у розных установах і дамах 
звычайных гродзенцаў запалілася электрычнае святло. Газа�
вая (керасінавая) лямпа, якая хоць і сустракалася на Гродзен�
шчыне яшчэ нават у сярэдзіне �� стагоддзя, з таго часу ўжо�� стагоддзя, з таго часу ўжо стагоддзя, з таго часу ўжо 
належала да мінулага.

З’яўленне электрычнай лямпачкі ў Гродне было б немагчы�
мым без электрастанцыі. Між іншым, у канцы ��� стагоддзя 
попыт на электрычную энергію быў у нашым горадзе досыць 
значным. Бо Гродна з’яўляўся губернскім горадам, у якім жыло 
больш за 46 тысяч чалавек (1897 год), стаяў магутны расійскі 
гарнізон (ад 11 да 15 тысяч салдат), існавала некалькі знач�
ных прамысловых прадпрыемстваў. Вельмі актуальнай такса�
ма была праблема асвятлення вуліц. У 1860 годзе на вуліцах 
свяцілася толькі 150 спіртавых ліхтароў і праз паўстагоддзя 
сітуацыя мала змянілася. З надыходам вячэрняга змроку горад 
акунаўся ў цемру. 

Яшчэ 16 лістапада 1898 года Гродзенская гарадская Дума 
стварыла спецыяльную камісію, якая павінна была вырашыць 
пытанне будаўніцтва першай гродзенскай электрастанцыі. У 
1899 годзе гэта камісія ў супрацоўніцтве з інжынерам Гуш�
чам распрацавала праект пабудовы электрастанцыі і сфар�
мулявала змест дамовы з прыватным прадпрыемствам аб 
прызначэнні канцэсіі на яе будаўніцтва. Разпрацоўваючы свой 
праект, камісія актыўна карысталася вопытам першых гадоў 
існавання электрастанцыі ў Мінску, пабудаванай у 1895 годзе 
па ініцыятыве старшыні Мінскай гарадской Думы графа Ка�
раля Чапскага. Аднак па дакладна невядомых прычынах бу�
даўніцтва электрастанцыі ў Гродне было адтэрмінавана ажно 
на дзесяць гадоў. 

У канцы першага дзесяцігоддзя �� стагоддзя ўласныя�� стагоддзя ўласныя 
электрастанцыі былі ў Мінску, Вільні, Магілёве, Віцебску, 

Г А Р А Д С К А Я  Э Л Е К Т Р А С Т А Н Ц Ы Я
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не кажучы ўжо пра большыя гарады цэнтральнай Расіі ці 
Каралеўства Польскага. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, штоТаму няма нічога дзіўнага ў тым, што 
ініцыятывы будаўніцтва гарадской электрастанцыі трапля�
лі ў гарадскую Думу ад самых гродзенцаў. Так, у 1909 годзе 
інжынеры В. Бук і А. Дзержаноўскі, а таксама купец В. Іонес 
клапаціліся пра прызначэнне ім канцэсіі на будаўніцтва элект�
растанцыі. Кіраўніцтва горада такой канцэсіі ім не прадставіла, 
але ў сакавіку 1909 года стварыла новую камісію, якая павін�
на была дакладна даследаваць патрэбы горада ў электрыч�
ным току.

Цяпер гэта можа паказацца дзіўным, але спачатку ў горад�
зе не было аж так многа жадаючых стаць абанентамі элект�
растанцыі. Камісія знайшла толькі 116 гродзенцаў, якія жадалі 
мець у сваіх дамах, гатэлях і офісах каля 4500 электрычных 
лямпачак. Гэтага было замала, каб гарантаваць электрастанцыі 
прыбытак, аднак будаўніцтва пачалося і 12 снежня (25 снеж�
ня па новым стылі) 1912 года электрастанцыя на вуліцы Аляк�
сандраўскай (цяпер Будзёнага) падала на горад першы ток. 
Два рухавіка сістэмы Дызеля былі ў стане даць ток для 120 

Гродзенская электрастанцыя каля 1944 г. 
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вулічных электрычных ліхтароў горада і 8000 лямпачак для 
абанентаў. Асвятленне вуліц горада – Мураўёўскай (цяпер 
Ажэшкі), Саборнай (Савецкай), Замкавай а таксама галоўных 
плошчаў стала найлепшай рэкламай электрычнасці, а адзін з 
аўтараў беластоцкай газеты ў сувязі з гэтым напісаў нават на�
ступны верш:

Jak to pięknie, jak to ładnie: 
Koło tyki stoi tyka, 
A na tykach, gdy noc spadnie – 
W szklanych bombach elektryka�.

За год дзеяння электрастанцыі колькасць абанентаў узрасла 
да пяцісот, і ўлады былі вымушаны ўсталяваць яшчэ два рухавіка 
Дызеля (пасля гэтага магутнасць электрастанцыі ўзрасла да 
405 КВт). Нават разглядалася магчымасць будаўніцтва трам�Нават разглядалася магчымасць будаўніцтва трам�
вайнай лініі ад чыгуначнага вакзала да параходнай прыстані на 
Нёмане. На жаль, гэты план ніколі не быў рэалізаваны.

У гады Першай сусветнай вайны электрастанцыя панесла 

3 Як гэта прыгожа і цудоўна / Каля тычкі стаіць тычка / А на тычках, калі 
прыйдзе ноч / У шкляных шарыках – электрычнасць.

Гродзенская электрастанцыя ў 1930�х гг
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значныя страты. Расійская армія, адыходзячы з горада, узарва�
ла адзін з рухавікоў, у сваю чаргу, немцы дэмантавалі ўсе дэталі, 
зробленыя з медзі і так актыўна карысталіся абсталяваннем, 
што праз некалькі гадоў электрастанцыя магла абслужыць 
толькі армейскія арганізацыі. Гродзенцы зноў дасталі са сваіх 
куфраў керасінавыя лямпы. У 1919 годзе электрастанцыю 
пераняла польская ўлада. Але бюджэт горада быў яшчэ надта 
бедны і толькі ў кастрычніку 1922 года быў узяты крэдыт у 
памеры 75450 шведскіх кронаў і набыты ў фірме Атлас Ді�
зель новы рухавік. У студзені 1923 года скончылі новы буды�
нак электрастанцыі, злучаны са старым. А са Швецыі прывез�
лі часткі новага рухавіка. Гэта дало магчымасць ужо праз год 
пераўзысці перадваенную колькасць электрычных лямпачак 
і абанентаў. На электрастанцыі тады працавала каля трыццаці 
чалавек, яна была хіба што найважнейшым прадпрыемствам 
у Гродне і яе працаўнікі былі ў ліку найлепш аплочваемых ра�
бочых горада.

У 1928 – 1932 гады была праведзена сур’ёзная рэканс�

Паведамленне супрацоўніку Гродзенскай электрастанцыі  
Ю.Данільчыку аб павышэнні заробку, 1937 г. 
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трукцыя электрастанцыі. Тут усталявалі дзве паравыя турбіны 
фірмы “Сталь” і некалькі катлоў, вада ў якіх награвалася пры да�
памозе каменнага вугля, які прывозілі з цэнтральных ваяводс�
тваў Польшчы. Для новых тэхнічных сістэм пабудавалі турбін�
ную залу. Цікава, што электрастанцыя пасля рэканструкцыі 
магла даваць току нават у два разы больш за рэальнае рахо�
даванне току цэлым горадам. У 1928 годзе былі пабудаваны 
таксама чатыры падстанцыі – дзве за Нёманам, адна на вуліцы 
Ерусалімскай і адна на плошчы Баторыя. У 1933 г. пабудавалі 
пятую падстанцыю каля магістрата, шостую – у 1936 г. на вул. 
Нарутовіча, сёмую – у 1937 г. на вуліцы РыдзаСміглага. Грод�
зенская электрастанцыя забяспечвала электрычнасцю не 
толькі горад, але і Фолюш, Панямунь, Чэхаўшчызну. У канцы 
1920х – першай палове 1930х гг. да току былі падключа�
ны млын Ашэра Касоўскага, тытунёвая фабрыка і гарадскі ва�
даправод. У 1937 годзе горад урачыста адзначаў 25годдзе 
электрастанцыі. Быў арганізаваны святочны вечар, рабочым 
сур’ёзна павялічылі пенсію і спецыяльна адзначылі. 

Попыт на электрычнасць пастаянна павялічваўся, аднак на�
ват у 1939 г. было забяспечана электрычнасцю толькі 52 % 
жылых кватэр горада. Добра разумеючы той факт, што праз 
нейкі час існуючага запасу прадукцыйнасці электрастанцыі 
ўжо не хопіць, гарадскі магістрат рашыўся на новую рэканс�
трукцыю прадпрыемства. У 1939 годзе былі падпісаны да�
мовы з фірмай “БабкоўЗелянеўскі” ў Сасноўцы пра закупку 
новага паравога катла, і са шведскай фірмай “Сталь” пра на�
быццё новай вельмі прадукцыйнай турбіны. 

Планавалася будаўніцтва новых падстанцый, напрыклад 
у раёне гарбарнага завода, паколькі жыхары навакольных 
вуліц скардзіліся на перапады электранапругі. Існаваў праект 
пабудовы гідраэлектрастанцыі на Нёмане, для чаго наш горад 
нават наведала спецыльяная камісія. Меркавалася, што энер�
гетычныя рэсурсы Нёмана, Дзвіны і Віліі дазволяць з часам 
забяспечыць не толькі наш рэгіён, але і даць лішак энергіі ў 
цэнтральныя ваяводствы тагачаснай Польшчы. Праўда нават 
самыя аптымістычныя прагнозы прадугледжвалі рэалізацыю 
гэтых планаў толькі каля 1975 года.



www.us
p.b

y

� 2

Пачатак Другой сусветнай вайны не даў магчымасці рэалі�
заваць гэтыя планы. Новая, ужо савецкая ўлада горада такса�
ма планавала значную рэканструкцыю электрастанцыі. Гэта 
было звязана з сур’ёзным ростам попыту на электрычную 
энергію з боку розных дзяржаўных устаноў і, у першую чар�
гу, механізіраваных частак арміі, якіх у горадзе стаяла вельмі 
шмат. У 1940 годзе быў расправаны праект рэканструкцыі 
электрастанцыі. Паравыя катлы павінны былі разагравацца 
пры дапамозе торфу, паліва планавалася падаваць у катлы 
механічным шляхам. Напад нацысцкай Германіі на СССР пе�
ракрэсліў і гэтыя планы.

Пакідаючы Гродна ў 1944 годзе, нямецкія войскі моцна 
знішчылі электрастанцыю. Толькі ахвярная праца гродзенцаў, 
у тым ліку студэнтаў гродзенскага педінстытута, сярод якіх 
быў будучы вядомы беларускі пісьменнік Аляксей Карпюк, 
дала магчымасць за кароткі час узнавіць нармальную працу 
электрастанцыі.

У канцы �� стагоддзя старая гарадская электрастанцыя 
страціла сваё прамысловае значэнне. Нават у найменшай сту�
пені яна не магла забяспечыць патрэбы вялікага 300тысяч�
нага горада з прамысловасцю, пабудаванай у савецкія гады. 
Аднак захаваць стары арыгінальны будынак электрастанцыі 
несумненна было варта. Можна было б “пачысціць” яго ад 
пасляваенных надбудоваў, падкрэсліць цікавыя архітэктурныя 
дэталі і пабудаваць каля яго нешта вельмі моднае, са шкла і бе�
тона, з сучасным выглядам і камфортам. Ідэя такой перабудо�
вы электрастанцыі была прывабнай яшчэ і таму, што гэта дало 
б дадатковую магчымасць “гістарызаваць” Студэнцкую вуліцу, 
адну з найпрыгажэйшых вуліц горада.

На сутыку вуліц Студэнцкай і Будзёнага, недалёка ад чыгу�
начнага вакзала мог бы паўстаць цікавы офісны комплекс ці 
гандлёвая зала адначасова і сучасная, і сваёй старой часткай 
гарманічна паяднаная з каштоўнымі дамкамі на гэтых вуліцах. 
Трэба было толькі сур’ёзна памеркаваць, але “няма будынка 
– няма праблемы”. У 2009 годзе усе будынкі старой гарадс�
кой электрастанцыі цалкам зруйнавалі.
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На жаль, мы недаацанілі значэнне гэтага будынка. Але што 
тут гаварыць пра гродзенскую электрастанцыю, якая нават 
не была ўнесена ў спіс архітэктурных помнікаў, калі ў сакаві�
ку 2011 года ў Мінску зруйнавалі самую старую ў Беларусі 
электрастанцыю графа Караля Чапскага. Яна ж была прызна�
на міністэрствам культуры Беларусі помнікам прамысловай 
архітэктуры, а фотаздымак гэтага прыгожага неагатычнага 
будынка можна было сустрэць у кожным турыстычным пуця�
водніку па Мінску. На месцы мінскай электрастанцыі паўстане 
гатэль, а архітэктары прысягаюць, што будынак электрастан�
цыі будзе “адноўлены” недзе непадалёку. Аднак няма сумнен�
ня, што ён ужо не будзе мець нічога агульнага з сапраўднай 
гісторыяй. Хіба што яшчэ ніхто не ведае, што будзе на месцы 
старой электрастанцыі ў Гродне, але, напэўна, ужо нічога не 
будзе тут нагадваць пра першую гродзенскую электрычную 
лямпачку.

Гродзенская электрастанцыя перад  
разбурэннем у 2009 годзе
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Адна з гродзенскіх ваданапорных вежаў. 
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З чым звязана ў нашай свядомасці слова “горад”? Са шма�
тпавярховымі будынкамі, магутнымі прадпрыемствамі, тыся�
чамі машын на вуліцах. Але і не толькі з гэтым. Слова “горад” 
абазначае таксама пэўныя жыццёвыя стандарты, сярод якіх 
не апошняе месца займаюць гарачы душ і туалет, хаця так 
было далёка не заўсёды. У сярэднявечных гарадах ваду для 
піцця і для мыцця бралі ў бліжэйшай рацэ, а туалеты, таксама, 
як і цяпер на вёсцы, размяшчаліся проста за домам. Па гэтай 
прычыне эпідэміі заразных хвароб былі пастаяннай прабле�
май старых гарадоў. Познесярэднявечны Гродна з яго невя�
лікім 5тысячным насельніцтвам вялікія эпідэміі абміналі не 
толькі дзякуючы Божай апецы, але і дзякуючы прадпрымаль�
насці жыхароў горада. У 1629 годзе бурмістар горада Ганус 
Фандэнбэрг зафундаваў у Гродне будаўніцтва аднаго з пер�
шых вадаправодаў у Вялікім княстве Літоўскім. Вада з гэтага 
вадаправода падавалася з Гараднічанкі пры дапамозе спецы�
яльнага кола ў драўляны рэзервуар, які знаходзіўся недалёка 
ад сінагогі. З рэзервуару вада трубамі цякла на Рынак і ў Ста�
ры замак. Гэты вадаправод функцыянаваў як мінімум да канца 
����� стагоддзя і яго рэшткі да сённяшняга дня чакаюць сваіх 
адкрывальнікаў у археалагічных пластах старога Гродна. Але 
яшчэ ў 1931 годзе пад час земляных работ на Крывой вуліцы 
(цяпер раён Вялікай Траецкай вуліцы непадалёку ад галоўнай 
сінагогі) выкапалі некалькі драўляных трубаў, якія тагачасны 
дырэктар гродзенскага музея Ю. Ядкоўскі звязаў са старым 
вадаправодам. Прадставіць  сабе тэхналогію вырабу гэтых труб 
мы можам, калі зазірнем у адзін з  інвентароў Каралеўскага 
замка ў Гродне, што быў складзены ў ���� ст. У ім згадваюцца 
“два жалезныя свідры для свідравання труб”. Акурат пры 
дапамозе такіх свідраў высвідроўвалася сэрцавіна ствала 
дрэва, а асобныя ствалы замацоўваліся паміж сабою пры 

« В А Д А  -  Г Э Т А  Ж Ы Ц Ц Ё » .  
Г А Р А Д С К І Я  В А Д А П Р А В О Д  І  К А Н А Л І З А Ц Ы Я  
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дапамозе металічных утулак. Няма сумнення, што старадаўні 
вадаправод быў прадметам вялікага гонару мяшчан.

Пад канец ��� стагоддзя ў Гродне мала хто памятаў пра ста� ��� стагоддзя ў Гродне мала хто памятаў пра ста���� стагоддзя ў Гродне мала хто памятаў пра ста� стагоддзя ў Гродне мала хто памятаў пра ста�
ры вадаправод, а запатрабаванне на ваду ў горадзе з больш 
чым саракатысячным насельніцтвам было вельмі вялікім. У 
1876 годзе было створана Гродзенскае Таварыства водаза�
беспячэння пад кіраўніцтвам інжынера Міхаіла Алтухова, якое 
ў наступным годзе пачало будаўніцтва сучаснага вадаправода. 
Найважнейшым этапам гэтай работы стала будаўніцтва двух 
воданапорных вежаў, якія сярод гараджан атрымалі назвы 
“Кася” і “Бася”.4 

4 Паводле легенды ў міжваенныя гады ў адной вежы знаходзіліся 
майстэрні, дзе працавала дзяўчына Бася, а ў суседняй вежы размяшчалася 
бухгалтэрыя вадаправоду, дзе працавала Кася. Таму людзі казалі: “Пайду да 
Касі” або “Пайду да Басі”. Так за вежамі і замацаваліся ўласныя імёны.

Трубы старажытнага гродзенскага вадаправода  ���� ст.,  
знойдзеныя ў 1931 г. на вуліцы Крывой.
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В о д а н а п о р н ы я 
вежы былі пабудава�
ны напрыканцы ХІХ 
ст. у адным з найвы�
шэйшых месцаў го�
рада, на так званым 
Кургане і ўжо перад 
Першай Сусветнай 
вайной увесь цэнтр 
горада быў забяспе�
чаны чыстай вадой, 
беспасярэдні доступ 
да якой гарантавала 
спецыяльная служ�
ба. Ваду правяралі 
два разы ў год на 
прадмет наяўнасці 
бактэрый, а спажы�
ванне вады скла�
дала 3040 літраў 
штодзень (цяпер 
ліміт спажывання 
вады складае 140 
літраў). Усю пітную 
ваду, аднак, бралі 
з Нёмана і толькі 
належным чынам 
яе фільтравалі. У сярэдзіне 1916 года нямецкія ўлады заба�
ранілі выкарыстоўваць нёманскую ваду для піцця і загадалі 
прасвідраваць некалькі спецыяльных свідравін. Пачынаючы 
з гэтага часу вадаправод горада стаў забяспечвацца смачнай 
артэзіянскай вадой, склад якой быў нават часткова набліжаны 
да мінеральнай. 

Але і ў міжваенныя часы вельмі многа жыхароў гора�
да, асабліва тыя, што жылі ў прадмесцях, і далей бралі ваду 
ў звычайных выкапаных калодзежах і калонках. У 1935  

Гродзенскія ваданапорныя вежы, 
1930я гг. 
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годзе  карэспандэнт 
гродзенскага “Штод�
зённага Кур’ера” пісаў: 
“Ідучы ў ясны дзень 
вуліцай Юрыздыкай 
часта можна сустрэць 
жанчыну, якая чэрпае 
ваду вядром проста з 
Гараднічанкі. Гэты пры�
гожы ручэй, які віецца 
праз горад, перад упад�
зеннем у Нёман ужо 
з’яўляецца брудным 
смярдзючым каналіза�
цыйным каналам”.

Праблема забруд�
жання Гараднічанкі была 
ў тым, што ў Гродне ў 
адрозненне ад вадапра�
вода аніколі не было 
каналізацыі і амаль усё 
змесціва туалетаў трап�
ляла ў канцы канцоў у 
гэтую раку. Частку не�

чыстотаў вывозілі з горада пра дапамозе прыватнікаўасеніза
тараў. Асенізацыйныя бочкі малявалі ў блакітны колер і грод�
зенцы, бачачы а, дакладней, адчуваючы іх носам, хаваліся па 
хатах. Але ні бочкі, ні Гараднічанка не ратавалі становішча, 
паколькі ў бочках вывозілі толькі  усіх нечыстотаў, якія “пра�
дукаваліся” гродзенцамі на працягу дня, рэшта трапляла ў 
раку, або заставалася ў горадзе і забруджвала паветра і глебу. 
Яшчэ ў пачатку ХХ ст. узнік праект каналізавання Гараднічанкі, 
закрыцця ракі ў спецыяльным падземным тунэлі. Над ракой 
планавалася пабудаваць шырокі бульвар. У тыя часы каналі�
заванне малых рэк было дастаткова папулярнай справай, на�
прыклад у канцы ХІХ ст. схавалі пад зямлёю Полтву, адзіную 

Гродзенскія ваданапорныя вежы, 
2010 г. 
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раку, што цячэ праз Львоў. Рэалізацыя такога праекту ў Грод�
не нанесла б гораду вялікія страты. Гараднічанка назаўсёды 
засталася б каналізацыйным каналам, а гродзенцы замест 
сімпатычнай даліны ў цэнтры горада атрымалі бы яшчэ адзін 
бульвар. Праект гэты, на шчасце, ніколі не быў рэалізаваны, а 
кіраўніцтва горада толькі ў сярэдзіне 1930х гг. пачало дзе�
янні, якія ў тагачасных газетах называлі “генеральным наступ�
леннем на каналізацыйным фронце”.

У 1924 годзе паўстаў праект стварэння акцыянернага та�
варыства, якое пачало шукаць сродкі на будаўніцтва каналі�
зацыі. Ужо праз год быў гатовы канкрэтны план будаўніцтва 
гарадской каналізацыі. Паводле яго планавалася пабудаваць 
два вялізарныя калектары – “Нёман” і “Гараднічанка”. Калек�
тар “Гараднічанка” ішоў паралельна руслу Гараднічанкі, а ка�
лектар “Нёман” бег бы ўздоўж Нёмана ад чыгуначнага мос�
та аж за Каложу, забіраючы таксама і нечыстоты з калектара 
“Гараднічанка”. За Каложай каля так званага Літоўскага ручая 
было запланавана будаўніцтва станцыі для ачышчэння сцёкаў. 

Асвячэнне першага каналізацыйнага калодзежа ў Гродне,  
1935 год
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У выпадку рэалізацыі гэтага праекта амаль увесь горад быў бы 
ахоплены каналізацыяй, аднак кошт гэтых работ, пралічаны 
інжынерам В. Кнакэ, быў проста вялізарным. У будаўніцтва 
каналізацыі трэба было ўкласці каля 11 мільёнаў злотых. Для 
параўнання гадавы бюджэт горада над Нёманам сягаў тады да 
2,5 мільёнаў польскіх злотых. 

Толькі праз тры гады, у 1928 годзе, было прынята рашэн�
не перагледзець гэты надта дарагі праект. Праекціроўшчыкі 
адмовіліся ад будаўніцтва калектара “Нёман”, застаўся толькі 
калектар “Гараднічанка”, які павінен быў збіраць нечыстоты 
толькі з цэнтра горада. Напачатку планавалася каналізаваць 
уліцы Ажэшкі, Дамініканскую, Напалеонскую і Басьняцкую 
(цяпер вуліцы Савецкая, Карбышава і Сацыялістачная). Вялікі 
каналізацыйны калектар, у які збіраліся сцёкі замест Гарадні�
чанкі, павінен быў паўстаць пад вуліцамі Віленская і Юрызды�
ка. Кошт гэтага прадпрыемства быў пераацэнены на 3 – 3,5 
мільёнаў злотых, з чаго гарадская гаспадарка павінна была бы 

Будаўнікі гродзенскай каналізацыі падчас забастоўкі,  
1930�я гг.
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даваць не менш за 220 тыс. злотых штогод. Цікава, што на�
ват было прынята рашэнне адмовіцца ад будаўніцтва станцыі 
ачышчэння сцёкаў перад выпусканнем вады з калектара ў Нё�
ман. Матывавалася гэта тым, што “памер нашай ракі і яе хут�
касць даюць магчымасць меркаваць, што ў яе проста можна 
ўпусціць змесціва каналаў”. Але насамрэч хіба гэтае рашэнне 
было прадыктавана толькі жаданнем чыноўнікаў ашчадзіць 
трохі грошай на будаўніцтве ачышчальнай станцыі. 

Аднак будаўніцтва каналізацыі нават у такім скарочаным ва�
рыянце аказалася занадта дарагім і толькі яшчэ праз сем гадоў 

Артэфакты міжваеннага часу � каналізацыйныя люкі і  
іншае абсталяванне
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магістрат Гродна ад�
шукаў сродкі на рэалі�
зацыю сваіх амбіцый�
ных планаў і працы 
рушылі наперад. Вяс�
ной 1935 года быў 
урачыста асвечаны 
першы каналізацый�
ны калодзеж і працы 
рушылі наперад. Па�
чатак работ быў ад�
значаны сенсацыяй 
– пры вуліцах Віталь�
довай і Басьняцкай 
(цяпер гэта адна вулі�
ца Сацыялістычная) 
знайшлі косці маман�
та, якія пасля адпавед�
ных даследаванняў 
размясцілі ў Гродзен�

скім музеі. Аднак спра�
ву аказалася прасцей 
пачаць, чым скончыць. 

Паколькі работы вяліся безпрацоўнымі, якіх наймалі на біржы 
працы і якія не мелі вялікай ахвоты да капання зямлі, то часта 
даходзіла да розных здарэнняў. Беспрацоўныя капалі зямлю 
чарапашымі тэмпамі, ладзілі забастоўкі. Найбольш праблем 
для горада дастаўляла будаўніцтва на скрыжаванні вуліц Да�
мініканскай і Ажэшкі. Бруд з раскапаных вуліц заліваў нізка 
размешчаныя памяшканні, праезжая частка была завалена 
пяском і брукам, а на тратуарах ляжалі трубы. Летам 1935 
года наогул дайшло да прабіцця водаправоднай трубы і дзве 
вуліцы засталіся без вады. 

Пад будынкам магістрату стаялі дэлегацыі раз’юшаных 
мяшчан, а кіраўніцтва горада атрымала яшчэ адну праблему 
– для будаўніцтва калектара трэба было зруйнаваць як міні�

Калонка на сучаснай Савецкай 
плошчы, каля 1916 г.
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мум дваццаць дамоў у даліне Гараднічанкі, на што не хапала 
грошай.

У выніку ўмяшальніцтва віцэпрэзідэнта горада Рамана 
Савіцкага сітуацыя з будаўніцтвам каналізацыі значна палеп�
шылася. Тэмп працы на Дамініканскай вуліцы і вуліцы Ажэшкі 
пасвялічыўся, калектар быў скончаны ў час. Перад пачаткам 
Другой сусветнай вайны Гродна ўжо мог пахваліцца спраўна 
дзеючай каналізацыяй.

З сярэдзіны 1930х гг. да сённяшніх дзён на вуліцах Грод�
на засталіся каналізацыйныя люкі з надпісамі: „���c���, „���a���c���, „���a 
S�ąp�r����, „�er�feld&V�c��r��� Gr�d��ąd��. Найбольш люкаў 
мае надпіс „ZMG”, што магло абазначаць „Za�łady Mech�a��c�-
�e Gr�d�a� (“Механічныя майстэрні Гродна”). На жаль, гэтых 
старых люкаў на вуліцах нашага старога горада становіцца 
штораз менш. І ад гэтага становіцца вельмі сумна, паколькі 
да сённяшняга дня яны застаюцца адзінымі помнікамі ў гонар 
тых, хто будаваў дамы, брукаваў вуліцы і таксама забяспечваў 
наш горад свежай пітной вадою. 
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Выява Нёманскай фабрыкі пераплётных вырабаў на папцы іх 
уласнай вытворчасці. 1910�я гг. На выяве арыгінальны будынак 

фабрыкі, толькі значна павялічаны мастаком
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Хаця прамысловасць горада Гродна ў канцы ХІХ – пачат�
ку ХХ стст. нельга параўноўваць з тагачаснай прамысловасцю 
Пецярбурга або Лодзі, але гродзенцы ўсё ж такі мелі чым па�
хваліцца. Нават сёння ў Гродне няма ўласнай вытворчасці піва 
або матацыклаў, якія меліся яшчэ перад  Другой сусветнай 
вайной. Таму мы яшчэ коратка раскажам аб некалькіх важных 
фабрыках старога Гродна, без згадкі пра каторыя наш аповед 
быў бы няпоўны і паспрабуем зрабіць пэўнае падсумаванне. 

Важную ролю ў гаспадарчым жыцці Гродна аж  да сярэд�
зіны ХХ ст. адыгрывалі тартакі. Тартакі  будавалі недалёка ад 
Нёмана, паколькі менавіта гэтая рака была транспартным 
шляхам дрэва з Белавежскай пушчы на Балтыку,  у Кранштадт 
і Каралявец. І хаця большая частка дрэва праплывала праз 
Гродна ў неапрацаваным выглядзе, але і гродзенскія тартакі 
мелі досыць працы. На тартаках рабілі мэблю, рыхтавалі бу�
даўнічыя матэрыялы, забяспечвалі горад дровамі.   

У 1920х гг. у горадзе было як мінімум шэсць тартакаў. На 
правым беразе Нёмана размяшчаліся тартакі братоў Аркін 
і Фрухт на вуліцы Падольнай, 24; тартак Перацаў пры вулі�
цы Прадмейскай, 20 (існаваў з 1907 г.) і тартак “Панямунь” 
недалёка ад сучаснага Румлёўскага моста. На левым беразе 
найбольш вядомымі былі тартакі “Сасна” (у раёне сучаснай 
мэблевай фабрыкі), тартак Гершуны на Збажовай вуліцы і тар�
так “Лес”, які належаў акцыянернаму таварыству Калецкага. 
Найбольш у памяці гродзенцаў застаўся апошні тартак, буды�
нак якога можна бачыць на старых паштоўках акурат насуп�
раць Старога замка. Тартак “Лес” паўстаў са старога млына, які 
яшчэ ў ����� стагоддзі належаў гродзенскім кармелітам. Каля����� стагоддзі належаў гродзенскім кармелітам. Каля 
1884 года на млыне быў усталяваны паравы рухавік і апрача 
памолу мукі была распачата апрацоўка дрэва. Пасля Першай 
Сусветнай вайны прадпрыемства функцыянавала выключна 

А Д  А Л О Ў К А  Д А  М А Р М Е Л А Д А ,  А Б О  Я Ш Ч Э  Н Е К А Л Ь К І  С Л О Ў 
П Р А  С Т А Р Ы Я  Ф А Б Р Ы К І  Г О Р А Д А  Н А Д  Н Ё М А Н А М
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як тартак аж да 1970 года, калі стары будынак згарэў, а на яго 
месцы быў закладзены невялікі парк.

Унікальным прадпрыемствам нашага горада, пра якое цяпер 
мала хто ведае, была гродзенская фабрыка алоўкаў, заснаваная  
пры вуліцы Новааляксандраўскай (цяпер Будзёнага) у 1878 г. 
сынам купца з Харкава Майсеем Эльяшавым. У 1880я гады 
ва ўсёй Расійскай імперыі былі толькі чатыры фабрыкі, дзе 
вырабляўся такі патрэбны ў штодзённым жыцці тавар, якім 
з’яўляюцца алоўкі. Вытворчаць алоўкаў была ў тыя часы вельмі 
складаным працэсам, які патрабаваў значных прафесійных 
ведаў і спецыяльнага абсталявання. Графіт, найважнейшую 
сыравіну для вырабу алоўкаў, спачатку раздрабнялі, пазней 
малолі ў спецыяльных млынках, а пасля фарміравалі ў стрыжні, 
уціскаючы яго ў невялікую трубачку. Пазней іх трэба было 

Тартак ‘Лес’. 1930�я гг.
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абпаліць пры тэмпературы 
каля 1200 градусаў па 
Цэльсію і наваскаваць. 
Аправу для алоўкаў рабілі з 
ліпавага і кядровага дрэва. 
У сярэдзіне 1880х гг. на 
фабрыцы працавала каля 
пяцідзесяці чалавек, якія 
штогод выпускалі каля 
11 тысяч гросаў (адзін 
грос – 144 алоўкі) вельмі 
якасных алоўкаў. Прадукцыя 
фабрыкі мела такую вялікую 
папулярнасць і якасць, што ў 1882 годзе нават атрымала 
бронзавы медаль на агульнарасійскай вытаве прамысловых 
тавараў. Прадстаўлялася прадукцыя фабрыкі і на выставе ў 
Парыжы ў 1889 г. На жаль, пры невядомых акалічнасцях 
фабрыка алоўкаў перастала існаваць пад канец 80х гадоў 
ХІХ стагоддзя. 

Адным з найбольш важных прадпрыемстваў горада была 
таксама фабрыка пераплётных вырабаў, якая існавала ў 
Гродне з 1899 года на вуліцы Сафійскай, 7 (у міжваенныя 
гады вуліца Пілсудскага, цяпер Леніна). Гэтая фабрыка, што 
перад Першай Сусветнай вайной належала акцыянернаму 
таварыству “Лангброт і К” (уласнікамі былі Уладзімір Давідавіч 
Вайсбрэм і Майсей Грыгор’евіч Лангброт, пазней таксама 
Тэрэзія Хазан) і спецыялізавалася на вытворчасці вельмі 
якасных эксклюзіўных вырабаў са скуры – папак, кашалькоў, 
торбачак, футаралаў, аправаў для кніжак, падарункаў.

У 1913 годзе “Нёманская фабрыка” (тады яна насіла такую 
назву) мела аж 230 супрацоўнікаў а яе ўласнікі валодалі 
капіталам большым, чым за 120 тысяч царскіх рублёў.

У міжваенны час пераплётная фабрыка працягвала сваю 
дзейнасць. Яна належала да найбольшых такога кшталту 
фабрык у Польшчы і працавала галоўным чынам на экспарт. 
За мяжой, дарэчы, прадукцыя фабрыкі была ў вялікай пашане. 

Гандлёвы знак Нёманскай 
фабрыкі пераплётных 

вырабаў міжваеннага часу.j
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Напрыклад, у канцы 1928 г. зробленыя ў Гродне скураныя 
вырабы заваявалі залаты медаль на прэстыжнай выставе ў 
Фларэнцыі. На жаль, у маі 1939 г. фабрыка, якая належала 
тады прамыслоўцу Рэзнікаву, згарэла. Да пачатку Другой 
сусветнай вайны аднавіць яе ўжо не здолелі і толькі пасля 
прыходу савецкай улады на яе базе была заснавана абутковая 
арцель “Чырвоны Кастрычнік” у якой працавала 23 чалавекі. 
Хутка фабрыку пераіменавалі ў Дзяржаўную абутковую 
фабрыку індывідуальнага пашыву, якая згодна плану 1940 г. 
павінна была выпусціць аж 34 тысячы пар новага абутку. Аднак 
самое прадпрыемства функцыянавала на вуліцы Замкавай 
і ў доме купца Мураўёва на Савецкай плошчы. Былую 
фабрыку пераплётных вырабаў аднавілі толькі ў самым канцы  
1940 г.   У  яе  рамонт было ўкладзена больш за  700 тыс. 
савецкіх рублёў. У новай фабрыкі было пяць новых цэхаў 
з колькасцю супрацоўнікаў каля 600 чалавек. Фабрыка 
павінна была выпускаць некалькі тысяч пар абутку. Менавіта 

Рэклама вырабаў пераплётнай фабрыкі.
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на базе гэтага    прадпрыемства  была ўжо ў 1950х гг. 
заснавана сучасная гродзенская абутковая фабрыка, якая, у 
нейкай ступені можа называць сябе спадкаемцай унікальнага 
прадпрыемства – Гродзенскай фабрыкі пераплётных 
вырабаў. 

Мы  вельм і мала ведаем пра фабрыку запалак, якая  
працавала ў   Гродне  ў міжваенныя гады на вуліцы Іерусалімскай, 
17 (цяпер Антонава). Першапачаткова   фабрыка называлася 
“Марголіс і Ёсялевіч” (ад імёнаў уласнікаў), а ў 1926 годзе яна 
згадваецца ўжо як Першая дзяржаўная фабрыка запалак 
“Марыёс” („Ma�j��”). Сваю прадукцыю фабрыка рэалізоўвала 
праз уласныя прадстаўніцтвы ў  Вільні, Сасноўцы, Баранавічах 
і Беластоку. Падчас апошняй вайны ў будынку фабрыкі 
функцыянавала самакіраванне другога гродзенскага гета. 

Вялікую папулярнасць мела сярод гродзенцаў прадукцыя 
фабрыкі штучнай кавы і цукерак на вуліцы Паўночнай (цяпер 
Валковіча). Гэтая фабрыка была заснавана ў гады Першай 
сусветнай вайны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. Немцы 
падчас ваенных дзеянняў адчувалі востры недахоп натуральных 
прадуктаў і ў вялікіх колькасцях распачалі прадукаваць у 
Гродне так званыя эрзацмармелад і эрзацкаву з мясцовых 
фруктаў, а таксама жалудзёў, ячменя і іншых заменнікаў. 
Фабрыка існавала да 50х гг. ХХ ст. у дадатку да штучнай кавы 
выпускала вельмі добрыя карамельныя цукеркі і мармелад. 

Нельга таксама абмінуць увагай фабрыкі воцату Леанарда 
Беняшэўскага пры Ягелонскай вуліцы, а таксама фабрыкі 
мыла, соды і змазкі для вазоў Гіршгорна на вуліцы Ажэшкі. 
Прадукцыя апошняй фабрыкі нават атрымала залаты медаль 
на прэстыжнай выставе ў французскім Льежы ў 1926 годзе. 
Да сённяшняга дня на вуліцы Камунальнай (былой Рэзніцкай) 
захаваліся будынкі былой галоўнай рэзні горада, якая 
забяспечвала ўвесь горад мясной прадукцыяй і стала пасля 
вайны першым гарадскім мясакамбінатам. Таксама ў раёне 
вуліцы  Камунальнай уцалелі старыя будынкі гарбарнага 
завода, а на вуліцы Суворава яшчэ захаваліся  некалькі 
будынкаў узведзенай у міжваенныя гады фанернай фабрыкі 
Браўна. 
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Да сярэдзіны ХХ стагоддзя ўсяго некалькі прадпрыемстваў 
нашага горада займаліся металаапрацоўкай, у прыватнасці, 
чыгуным ліццём, хаця менавіта чыгун стаў матэрыяльнай 
асновай тэхнічнага прагрэсу ў ХІХ стагоддзі. Так, у 1880 
годзе быў адчынены чыгуналіцейны завод Майсея Рускага 
і Саламона Андрэса. Завод размяшчаўся на беразе 
Гараднічанкі недалёка ад маёнтка Завяршчызна ў будынку 
былога вінакураннага завода Веллера. На заводзе выпускаліся 
галоўным чынам гіры, пячныя ўюшкі і рашоткі для агароджаў. 
У лютым 1905 г. адчыніўся чыгуналіцейны завод фірмы 
“Файнгольд”, якая існавала яшчэ з 1875 года. Для гэтага 
прадпрыемства на куце вуліц Парахавой і Артылерыйскай 
быў узведзены цэлы комплекс     пабудоваў : два жылыя 
дамы, двухпавярховы будынак механічнага аддзялення і 

Фабрыка кавы і мармелада па вуліцы Паўночнай  
(цяпер Валковіча).
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будынак з ліцейным, слясарным і кавальскім аддзяленнямі. На 
заводзе рабіліся конныя прывады, малацілкі, помнікі, насосы 
і іншыя чыгунныя прадметы. З 1913 года завод забяспечваў 
патрэбы гродзенскай   крэпасці. У 1914 годзе на абодвух 
чыгуналіцейных заводах горада выпускалася прадукцыі на 
84 тысячы рублёў і працавала 42 чалавекі. Арыгінальнейшы 
будынак завода Файнгольда прастаяў аж да пачатку ХХІ 
стагоддзя, пакуль не быў цалкам разбураны падчас будаўніцтва 
шматпавярховага дома. 

Каля 1908 года на Купецкай вуліцы (цяпер Карла Маркса) 
было заснавана прадпрыемства па вырабу  машын, якія 
набівалі папіросы. Завод належаў Лейбу Язерскаму і Гіршу 
Яноўскаму і абслугоўваў тытунёвую фабрыку Шарашэўскага. 

Ад слаўнага мінулага гродзенскай прамысловасці канца 
ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў засталося няшмат. Сёння толькі 
некалькі прадпрыемстваў горада могуць пахваліцца тым, 

Рэклама фабрыкі кавы, 1930�я гг.
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што маюць старадаўнія мясцовыя традыцыі. Але праблема 
заключаецца нават не ў тым, які год заснавання мы можам 
бачыць на фірменных знаках сучасных гродзенскіх фабрык. 
Найгорш тое, што мы нават не думаем аб тым, што старая 
кафлярня, непрыдатная сёння для выканання сваіх ранейшых 
функцый, можа і павінна быць захавана як каштоўная частка 
гісторыі горада і важны аб’ект гарадской архітэктуры. Чаму 
ў Гродне не можа паўстаць бізнэсцэнтр або галерэя, дзе 
архітэктары спалучылі бы мінулае і сучаснасць, як гэта 
ўдалося зрабіць будаўнікам беластоцкай галерэі “Альфа” 
або лодзьскай “Мануфактуры”? Мы хіба што яшчэ проста 
не ўсведамляем, што прымітыўныя прамавугольныя 
супермаркеты прыдатныя толькі для прадмесцяў і спальных 
раёнаў, а не для гістарычнага цэнтра горада. Мы трацім 
будынкі старых прамысловых прадпрыемстваў намнога 
хутчэй, чым усведамляем іх каштоўнасць. Аднак нам вельмі 
хочацца верыць, што нягледзячы ні на што адродзіцца 
гродзенскі бровар, а ў старой станіславоўскай кафлярні 
будзе адчынены музей прамысловасці старога Гродна, дзе мы 
будзем ушаноўваць памяць пра тых, хто будаваў наш горад, 
брукаваў яго вуліцы, рабіў матацыклы, друкаваў кнігі… Адным 
словам рабіў усё для таго, каб Гродна стаў сапраўднай сталіцай 
Прынёманскага краю. 
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