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Вадзяныя млыны Пастаўшчыны

ПРАДМОВА
Краязнаўства на Пастаўшчыне развіваеца дынамічна і
разгалінавана. Даследчыкі-аматары вывучаюць падзеі сівой
даўніны, часоў войн і ліхалеццяў, гісторыі вёсак і мястэчак, мастацкія здабыткі творцаў нашага краю. Але застаецца шэраг тым, якімі да апошняга часу амаль ніхто не займаўся. Да іх адносіцца і гісторыя млынарства на Пастаўшчыне.
Наогул, пра млыны сучаснаму чалавеку вядома мала, бо амаль
усе яны спынілі сваю дзейнасць пасляваенным часам. Энергія малых рэк, якая выкарыстоўвалася для памолу збожжа, была заменена больш эфектыўнай электраэнергіяй, што выпрацоўваюць
цеплавыя электрастанцыі. У выніку многія млыны былі зруйнаваныя, іншыя значна пашкоджаныя або разбураныя; ацалелі толькі
адзінкі – тыя, што былі прыстасаваны для нейкіх іншых патрэб.
У ХVІІІ-першай палове ХХ стагоддзя млыны былі своеасаблівымі лакальнымі цэнтрамі эканамічнага і грамадскага жыцця. Некаторыя з іх прапаноўвалі даволі шырокі набор паслуг:
размол збожжа на простую муку і пыталь, выраб круп, валенне сукна, распілоўка дрэва на тартаках, выцісканне алею, выраб
паперы. Бедныя сяляне для ўласнага спажывання малолі муку
звычайна на невялікіх ручных жорнах; у вялікіх сем’ях і ў заможных гаспадароў была патрэба ў памоле значных аб’ёмаў збожжа,
вырабу сукна або дошак. Таму паездка “у млын” у штодзённым
колазвароце выглядала як вельмі важная сямейная падзея. Там
чалавек вырашаў не толькі некаторыя свае гаспадарчыя праблемы, але і атрымліваў інфармацыю пра падзеі ў вакольных
вёсках. Млынары шмат чаго ведалі, таму не дзіўна, што ў легендах і паданнях яны надзеляліся незвычайнымі здольнасцямі.
Вадзяны млын — будынак не беразе ракі або праточнага
возера для памолу зерня, механізмы якога працуюць ад энер-
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гіі руху вады. Акрамя таго, млын можа выконваць наступныя
функцыі: выпрацоўка электраэнергіі, сукнаваленне, распілоўка
бярвення, выраб паперы. Асноўнымі тыпамі млыноў былі колавыя (найбольш распаўсюджаны тып, калі на млыне знаходзілася вялікае кола, якое працавала ад сілы падаючай зверху вады),
наплаўныя (якія, у адрозненне ад колавых, прыводзіліся ў рух
рачнымі плынямі знізу) і турбінныя (яны былі больш прадуктыўныя, чым колавыя).
Пры млынах маглі дзейнічаць: тартак (лесапілка), паперня
(пабудова, прызначаная для вырабу грубай паперы), а таксама
малолася мука двух відаў памола: грубая для чорнага хлеба і мелкая (пыталь) для булак і белага хлеба.
Уладальнікамі млыноў былі купцы, дзяржава, манастыры і багатыя людзі, але першапачаткова іх пачалі будаваць у манастырах і пры гаспадарках князёў. Вадзяныя млыны на Беларусі з’явіліся ў XII-XIII ст., асабліва
пашырыліся ў XVI-XVIII ст. і шырока бытавалі да XX ст.
Вадзянымі млынамі вучні пастаўскай гімназіі – удзельнікі краязнаўчага гуртка “Тerra incognita” – зацікавіліся ў
2017-2019 гадах падчас вывучэння прыродна-гістарычнага комплекса “Крыжоўкі” і распрацоўцы па яго тэрыторыі турысцка-экскурсійнага маршрута. Адзін з цікавейшых
аб’ектаў – рэшткі млына каля Пятроўшчыны. Сабраныя
матэрыялы дазволілі зрабіць апісанне ўнікальнай гідратэхнічнай сістэмы, часткай якой гэты млын і з’яўляецца.
З пачатку 2020 года ўдзельнікі гуртка пачалі збор звестак
пра іншыя вадзяныя млыны Пастаўшчыны. Першапачаткова
мелася ўрывачная інфармацыя пра 7 такіх аб’ектаў, да пачатку лета іх колькасць павялічылася да 28. Вывучэнне літаратурных крыніц і інтэрнет-рэсурсаў па тэме дало нязначныя вынікі,
што сведчыць пра тое, што даследаваннем вадзяных млыноў
у нашым краі ні навукоўцы, ні мясцовыя краязнаўцы не займаліся. Найбольш грунтоўнае апісанне ўдалося знайсці для
млына ў Паставах, асобныя звесткі – пра млыны ў Томішках і
Казлоўшчыне. Пра астатнія аб’екты ў крыніцах утрымліва-
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юцца толькі кароткія паведамленні пра месцазнаходжанне і ў некаторых выпадках – пра ўласнікаў і спецыялізацыю.
Пра млыны другой паловы ХVІІІ стагоддзя найбольш
інфармацыі маецца ў апісаннях парафій за 1784 год, якія
пакінулі тагачасныя плябаны. Гэтыя звесткі былі апрацаваны і пададзены ў магістарскіх працах Адама Свідэрскага і
Барталамея Гаўрыльчыка (Беласток, 2005). У апісаннях асобныя раздзелы прысвечаны млынам, дарогам, мастам, што дае
ўяўленне пра іх размяшчэннне і некаторыя характарыстыкі.
Інфармацыйныя
звесткі
пра
наяўнасць
млыноў у некаторых населеных пунктах падаюцца ў кнізе “Памяць. Пастаўскі раён”, аднак падрабязных характарыстык (акрамя Пастаўскага млына) не змяшчаецца.
Частку матэрыялаў удалося атрымасць з кніг мясцовых
краязнаўцаў пра асобныя паселішчы нашага краю і падчас гутарак з аўтарамі: Мікалай Арэх (Голбія, Стары Двор), Франц
Хоміч (Дунілавічы), Іосіф Зямчонак (Варапаева, Дунілавічы,
Парыж), Алесь Гарбуль (Лынтупы), Янусь Малец (Хрыстова).
Картаграфічны аналіз мясцовасці быў праведзены на аснове карт рознага часу. У працы выкарыстоўваліся: «трохвёрстка»
расійскіх ваенных тапографаў (канец ХІХ ст.), расійскія карты 1865
і 1874 гадоў, польскія карты 30-х гадоў ХХ стагоддзя, карта РККА
1938 года, савецкая вайсковая карта 1971 года (М 1:100000) і іншыя.
Сучасны стан былых вадзяных млыноў вывучаўся падчас правядзення краязнаўчых экспедыцый малымі групамі ў форме аўтавандровак. У чэрвені 2020 года было
зладжана чатыры паездкі па раёне, вынікам якіх стала абследаванне амаль усіх месц, дзе раней знаходзіліся млыны. У
асобных вёсках праводзілася апытанне мясцовых жыхароў.
У экспедыцыях, якія ладзіліся пад кіраўніцтвам настаўніка
геаграфіі І. М. Пракаповіча, удзельнічалі вучні Пастаўскай
гімназіі І. Апанасевіч, К. Семенас, Ю. Дунец, А. Кажарновіч.
На аснове сабраных матэрыялаў быў укладзены даведнік, распрацаваны турысцка-экскурсійныя маршруты, створана інтэрактыўная карта, якая размешчана ў сетцы інтэрнет
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ВАДЗЯНЫЯ МЛЫНЫ ПАСТАЎШЧЫНЫ
Млын у Акелах
Знаходзіцца ў заходняй частцы
Пастаўскага раёна на адлегласці 20
кіламетраў на паўднёвы захад ад
Паставаў каля былой вёскі Акелы, на месцы якой засталася адна
сядзіба. Размяшчаецца на рацэ
Караліноўка. Гэты вадаток мае даўжыню 23 кіламетры. Яго выток знаходзіцца за 5 км на захад ад Паставаў каля вёскі Дашкі, вусце – паўночна-усходні бераг возера Вялікія Швакшты. У
верхнім і сярэднім цячэнні рака на асобных участках каналізавана. Каля вёскі Акелы яна перапілоўвае канцова-марэн-

ную граду, у выніку чаго ўтварылася звужэнне рачной лагчыны і добрыя прыродныя ўмовы для стварэння млына і става.
Адлегласць да возера Вялікія Швакшты складае 1 кіламетр.
Млын дзейнічаў у сярэдзіне ХІХ стагоддзя: ён пазнача-
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ны на карце 1865 года. Матэрыялаў пра дакладны час пабудовы, яго гаспадара і канструкцыйныя асаблівасці пакуль што
не выяўлена. Можна меркаваць, што ў пачатку ХХ стагоддзя
ён страціў сваё значэнне ў сувязі з узвядзеннем і мадэрніза-

цыяй млына ў Нохаўшчыне, які знаходзіўся на гэтай жа рацэ
за 3,5 кіламетра вышэй па рэчышчы. На польскай карце 1932
года на месцы акелаўскага млына паказаны мост і невялікі стаў.
На цяперашні час ад гэтай гідратэхнічнай сістэмы засталіся толькі асобныя элементы. Захаваліся дзве бетонныя сценкі
былога шлюза, узгорак каля рэчышча, дзе раней, верагодна,
стаяў будынак млына, а таксама парослае трыснягом балота
– рэшткі былога става. На дне ракі сустракаецца шмат камянёў, асабліва многа іх вымыта ракой ніжэй па цячэнні. Частка
былых канструкцый млына была, магчыма, скарыстана пры
пабудове новага моста праз Караліноўку і пры падсыпцы палепшанай грунтовай дарогі. Каля ракі захаваліся рэшткі дамбы.
Непадалёку ад былога млына ёсць некалькі цікавых прыродна-гістарычных аб’ектаў. На левым беразе ракі каля дарогі ўзвышаецца гара, парослая маладым лесам. На яе вяршыні знаходзіцца
вайсковае пахаванне – магілы французскіх жаўнераў напалеонаўскай арміі 1812 года. На правым беразе цікавую кампазіцыю
ствараюць тры вялікія валуны. Ніжэй моста незвычайнай маляўнічасцю прываблівае вузкі глыбокі каньён ракі Караліноўкі,
на дне якога цурчыць водная плынь, пераліваючыся рознакаляровымі адценнямі на шматлікіх камянях і каменьчыках.
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Млын і міні-ГЭС у Алешыне
Алешына – былы фальварак,
знаходзіца ў усходняй частцы
Пастаўскага раёна на адлегласці 21 км на ўсход ад Паставаў,
за 3 км на поўдзень ад Варапаева каля ракі Заражанкі (Галбяіцы). Цяпер тут размяшчаецца адзіная ў Пастаўскім раёне ГЭС.
Рака Заражанка пачынаецца за 0,5 км на паўднёвы захад ад
вёскі Глінскія, ніжняе цячэнне на Полацкай нізіне, упадае ў Дзісну
каля вёскі Mішуты Шаркоўшчынскага раёна. Асноўныя прытокі:
Лаўрыха, Шурыца, Паловіца (злева), Чэртка, Карнееўка, Лаcіца і
Плісаўка (справа). Даліна трапецападобная, яе шырыня 200-400
м. Пойма шырынёй 50-150 м. Рака працякае праз азёры Задняе
і Галбея, ставы каля населеных пунктаў Кейзікі, Дунілавічы.

У выданні “Słownik geografichny królestwa Polskiego i
innych krajów słowiańskich” (1886) падаецца інфармацыя
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пра тое, што ў фальварку “Алешын” на той час меліся карчма, млын і тартак (лесапілка). Гэты млын існаваў і ў міжваенны час – ён пазначаны на тагачасных польскіх картах.
На месцы млына ў 1959 годзе была пабудавана міні-ГЭС. Назва
прынята ад былога фальварка Алешына. З прычыны незапатрабаванасці была закансеравана, але ў 2001 годзе пасля аднаўлення была
ўведзена ў эксплуатацыю з аб’яўленнай магутнасцю 200 кВт/гадз.
ГЭС працуе наступным чынам: вада круціць турбіну, а турбіна – генератар, які выпрацоўвае электраэнергію. У зале станцыі ўсталяваны два генератары. Працуе ГЭС круглагадзічна, але
магутнасць розная, у залежнасці ад напаўнення вадасховішча. У
перыяды вялікай вады, а гэта два месяцы вясной і столькі ж восенню, выдае да 80-і тысяч кілават-гадзін электраэнергіі ў месяц.
Перад ГЭС утворана вадасховішча памерамі 1000 м × 300 м,
якое ўтрымліваецца насыпной дамбай даўжынёй 165 метраў і
вышынёй каля 8 метраў. У дамбе маецца шлюз для спуску вады (8
м) і шлюз для падачы вады на турбіну (4 м). Калі ў вадасховішчы
збіраецца шмат вады, то падымаюць шлюз і яе спускаюць.

Цяпер ГЭС прададзена на аўкцыёне больш чым за 173
тыс. беларускіх рублёў прыватнай кампаніі, якая спецыялізуецца на рэалізацыі праектаў па стварэнні энергетычных магутнасцяў з зялёным сертыфікатам. Па словах прадстаўніка
арганізацыі, аб’ект будзе выкарыстоўвацца па прамым прызначэнні. Інвестар плануе цалкам замяніць абсталяванне, адрамантаваць будынак, пасля чаго запусціць станцыю ў эксплуатацыю.
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Млын у Бярозаўцы
У магістарскай працы Адама
Свідэрскага “Dekanat Świrski w 1784
roku w świetle opisów plebanów” маецца паведамленне, што на рацэ Мядзелцы каля Варанца стаяў млын
Бярозаўка, які належаў Тызенгаўзам. Знаходзіўся ён на адлегласці 11 кіламетраў
ад Паставаў пры дарозе Паставы-Мядзел побач з фальваркам Карысць, які таксама належаў Тызенгаўзам.
Рака Мядзелка, на якой стаяў млын, працягнулася з поўдня
на поўнач па тэрыторыі Пастаўшчыны ад Ідаліны да Ракітаў. Перапад вышыняў вярхоўя і нізоўя ў межах раёна складае 25 м, ухіл
рэчышча – 0,8 м/км. Вышэй Паставаў сярэдняя шырыня рэчышча
дасягае 10 м пры глыбіні каля 1,5 м. Падчас паводкі перавышэнне
ўзроўня вады над межанню ў ніжнім цячэнні 1,5 м, максімальнае
2,1 м (1956 г.). Мядзелка працякае праз такія населеныя пункты
як г.Паставы, в.в. Манькавічы, Хацілы, Волахі, Заброддзе, Курты

і іншыя. Галоўныя прытокі – Лучайка (справа), Вінгра (злева).
На карце сярэдзіны ХІХ стагоддзя паказана невялікае
паселішча Бярозаўка, да якога сыходзіліся чатыры дарогі, стаў, які быў утвораны перад заставай млына, і карчма.
На цяперашні час ад былой гідратэхнічнай сістэмы амаль
нічога не засталося. У зарасніках можна пабачыць насып
былой дарогі, у рэчышчы – счарнелыя драўляныя палі бы-
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лога моста. Каля ранейшай гідратэхнічнай сістэмы маецца брод глыбінёй да паўметра.
Млын у Варапаеве
Варапаева – гарадскі пасёлак
за 23 км на ўсход ад Паставаў; чыгуначны вузел (лініі на Лынтупы,
Друю, Крулеўшчызну). Вядомы
з 1800 года як уладанне графіні Пшаздзецкай. Паводле інфармацыі, змешчанай ў кнізе “Памяць. Пастаўскі раён” (2002), “у
1860-я гады ў фальварку Варапаева, які здаваўся ў арэнду і ўваходзіў у маёнтак Паставы, працавалі цагельны завод, вадзяны
млын з сукнавальняй і карчма (шынок)…У 1897 г. фальварак
(6 двароў, 69 жыхароў, штучны вадаём, млын, сукнавальня,
крама, карчма, смалярны завод), станцыя (18 жыхароў, 2 двары), хутар (2 двары, 11 жыхароў, штучны вадаём, вузкакалейка 1-га Таварыства пад’язных пуцей, млын і інш.). У канцы XIX
ст. пабудаваны шкіпінарны завод, існаваў цагельны завод, працаваў вадзяны млын, пры якім мелася валяльнае аддзяленне.
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Вадзяныя млыны Пастаўшчыны
3 1921 г. у Пастаўскім павеце Віленскага ваяводства Польшчы. Меліся лесапільны і цагельны заводы. Працавалі вадзяны, паравы і электрычны млыны, лесаэксплуатацыя.”
Млын стаіць на рацэ Заражанцы (Галбяіцы), якая працякае
пераважна ў Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці, правы прыток
ракі Дзісны (басейн Заходняй Дзвіны). Даўжыня 63 км, плошча
вадазбору 1050 кв. км. Будынак млына зроблены з чырвонай цэглы, мае тры паверхі. Пабудаваны ў 1870 годзе, працаваў да 1942га. Яго памеры 15 х 20 метраў. У канцы ХХ стагоддзя знаходзіўся
ў паўразбураным стане. Рупнасцю новага ўласніка Л. І. Іваніна ў
1993 годзе адноўлены і цяпер з’яўляецца славутасцю Варапаева.
Перад млыном раней існаваў вялікі стаў плошчай каля 5
гектараў, які цяпер спушчаны. Вадасховішча ўтрымлівалася дамбай, якая мела агульную каля 100 метраў, з якіх 24 ме-

тры – рачны шлюз, 4 метры – шлюз падачы вады на млын.
Каля млына застаўся жорнавы камень, дыяметр якога складае 1,7 метра, а адтуліна ў ім – 0,3 метра. Таксама захаваліся некаторыя механізмы і прыстасаванні.
Створаная гідратэхнічная сістэма стала асноўным элементам сядзібна-паркавага ансамбля Пшаздзецкіх, які быў уладкаваны на левым беразе Заражанкі. З відавых пляцовак адкрываліся перспектывы на вялікі стаў, млын і краявіды за ракой.
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Млын у Голбіі (Галбеі)
Голбія (Галбея) – вёска за 25 км на
паўночны ўсход ад Паставаў, за 8 км на
поўнач ад Варапаева каля возера Галбейскага. Вядома з 1873 года як уладанне Тызенгаўза ў Пастаўскай воласці Дзісненскага павета, у 1902 годзе – фальварак К. Пшаздзецкага.
Праз возера каля вёскі працякае рака Галбяіца, на якой у даўнія
часы стаяў вадзяны млын. Галбяіца з’яўляецца самай доўгай ракой у межах Пастаўскага раёна: яна працягнулася на 51 км з поўдня на поўнач ад Гараноўшчыны да Рымак. Агульная ж яе даўжыня
складае 63 кіламетры. Вытокі ракі знаходзяцца за паўкіламетра
на паўднёвы захад ад вёскі Глінскія. На працягу 5 км яна цячэ па
тэрыторыі Мядзельскага раёна, потым – па Пастаўскім і Шаркоўшчынскім раёнах. У верхнім цячэнні называецца Заражанка.
У апісанні Дунілавіцкай парафіі за 1784 год
яе плябан ксёндз Е. Хладоўскі згадвае “млын Галбейскі пры возеры на рацэ Смычыцы і Зарэжы”.

З успамінаў мясцовых жыхароў, якія запісаў У. Арэх,
вынікае, што ў другой палове ХІХ стагоддзя ў весцы Голбія быў
млын, які знаходзіўся на віры каля моста праз раку Галбяіцу.
“Пра тое, што млын існаваў, сведчыць ланцужок паляў, якія
можна было бачыць у рацэ яшчэ ў 2005 годзе. Аб іх разбіваліся
крыгі лёду ў час крыгаходу. Рэшткі млына былі ўскрыты экскаватарам пры пабудове сучаснага моста праз раку Галбяіцу.”
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Млын у Дунілавічах
Дунілавічы (Данілавічы)
– былое славутае мястэчка
(цяпер
аграгарадок)
знаходзіцца за 25 км на
ўсход ад Паставаў. Вядома з 1473 года як уладанне князя Аляксандра
Гальшанскага. Пазней яго гаспадарамі былі Радзівілы, Долмат-Ісайкоўскія, Рудаміны-Дусяцкія, Белазоры, Бжастоўскія, Янішэўскія, Тышкевічы.

Млын у Дунілавічах быў уладкаваны на рацэ Заражанцы,
якая працягнулася на 51 км з поўдня на поўнач ад Гараноўшчыны
да Рымак. Вытокі ракі знаходзяцца за паўкіламетра на паўднёвы
захад ад вёскі Глінскія. На працягу 5 км яна цячэ па тэрыторыі
Мядзельскага раёна, потым – па Пастаўскім і Шаркаўшчынскім раёнах. У ніжнім цячэнні называецца Галбяіца (Голбіца).
У магістарскай працы Б. Гаўрыльчыка “Dekanat Polocki
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w świetle opisów parafij z 1787 roku” маецца наступная інфармацыя: “Млын яснавяльможнага пана Янішэўскага на рацэ Смычыцы і Зарэжы ў саміх Дунілавічах. Мост
на іх увогуле нікчэмны і недарэчны, дужа небяспечны”.
Па звестках з кнігі “Памяць.
Пастаўскі раён” (2002) у 1866
годзе ў Дунілавічах дзейнічаў
вадзяны млын з сукнавальняй.
У 1920-я гады ў мястэчку працавалі лесапільны і цагельны
заводы, млын, кузня, піларама.
Паводле інфармацыі мясцовага краязнаўца Ф. Хомі-

ча, міжваенным часам “асвятляліся Дунілавічы электрычнасцю. Працавалі дзве электрастанцыі — гідра- і цеплавая”.
На падставе гэтых матэрыялаў можна зрабіць выснову, што гідратэхнічная сістэма на рацэ Заражанцы ў розныя часы ўключала млын, тартак, сукнавальню (валюшню) і электрычны генератар. Цяпер ад яе
засталіся толькі падмуркі і некаторыя бетонныя канструкцыі.
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Млын у Задзеўі
Задзеўе – вёска за 3 км на захад ад
Паставаў каля возера Задзеўскае, былое мястэчка. Назва адлюстроўвае
асаблівасць геаграфічнага становішча – “за дзеўем”. Дзеўе – гэта ранейшая назва возера Задзеўскае.
У апісанні задзеўскай парафіі за 1784
год яе плябан Ваўжынец Ігнацы Манстовіч
засведчыў: “Mlyn dworny zadziewski między północą i wschodem
na rzece Dziewicy bez stawu i mostu bo woda do jeziora odlegla.
Tama, czyli spust na rzece Dziewicy niżej mostu przy mlynie
zadziewskim między północ i wschód o ćwierć mile wielkiej od
kościola.” [Млын дворны задзеўскі паміж поўначчу і ўсходам на
рацэ Дзявіцы без ставу і мосту, бо вада адлягла да возера. Запруда, або спуст на рацэ Дзявіцы ніжэй мосту пры млыне задзеўскім
паміж поўначчу і ўсходам за чвэрць мілі вялікай ад касцёла].
З гэтых запісаў
вынікае, што ўжо
на той час млын
быў у заняпадзе,
бо не было напору вады. Возера
абмялела,
верагодна, па прычыне таго, што ад
паўночнага плёсу
да возера Думбля
быў пракапаны канал, які і панізіў узровень вады.
Рака Дзявіца раней пачыналася з паўночна-усходняй затокі
возера Задзеўскага і цякла на поўнач да ўпадзення ў раку Мядзелку. Цяпер яна ўяўляе сабой шэраг забалочаных вадаёмаў у мікрараёне “6 гарадок”, паміж тэрыторыямі ільнозавода і СШ № 3.
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Млын у Казлоўшчыне
Казлоўшчына і ваколіцы
– вельмі прыгожая маляўнічая мясціна паўночна-заходняй Беларусі. Ляжыць яна ў
Пастаўскім раёне за 34 кіламетры на ўсход ад раённага цэнтра. Рамантычную акрасу краявідам надаюць возера Ласіца і
аднаіменная рака, густыя лясныя абшары, сімпатычныя ўзгоркі
і ўзгорачкі з разаранымі палеткамі, таямнічыя балацінкі, парослыя хмызамі, асакой, тросцю. І вельмі вабныя азёры ў бліжэйшай акрузе: Навікі, Баравое, Круглае, Крывое, Грынвальды.

На заходняй ускраіне вёскі на рацэ Ласіцы з часоў Друцкіх-Любецкіх амаль поўнасцю захаваўся вадзяны млын. Ён
быў збудаваны ў 1859 годзе, аб чым сведчыць камень з надпісам на ўваходзе. Гэта было тым часам, калі Казлоўшчынай валодаў Ігнацый Друцкі-Любецкі. Абсталяванне абнаўлялася ў
1920-я і 1950-я гады. Млын мае тры паверхі: ніжні крыху за-
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глыблены, паўпадвальнага тыпу, вышэй размешчаны жорны,
на трэцім стаяла абсталяванне для прасейвання мукі. У будынку захаваўся стары грузавы ліфт, засталіся розныя даўнейшыя
механізмы. Абсталяванне млына дазваляла вальцаваць збожжа
і атрымліваць муку першага гатунку, таксама была магчымасць вырабляць крупы. Акрамя памолу збожжа млын выконваў і
некаторыя іншыя важныя функцыі. Так, на ім было ўсталявана
электрагенеравальнае абсталяванне за кошт якога асвятлялася
вёска Казлоўшчына і сядзіба Друцкіх-Любецкіх. У драўлянай
прыбудове да каменнай часткі млына размяшчалася лесапілка,
на якой выраблялі гонту – матэрыял для даху ў выглядзе драўляных пласцін. Каля млына мелася некалькі ставоў, куды на зіму
запускалі рыбу, якую вылавілі ўвосень і не паспелі прадаць.

Паводле ўспамінаў мясцовых жыхароў, на першым паверсе
прымалі збожжа і лябёдкай падымалі на трэці паверх. Адтуль зерне
па жолабе сыпалася на другі паверх, дзе стаялі вялікія жорнавыя
камяні-драбілкі. Каменнямі малолі муку, драбілкамі рабілі крупы.
Млынаром працаваў Станкевіч Пётр, якого пан спецыяльна выпісаў з Вільні. Потым справу перанялі яго сыны Улад-
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зімір і Аляксандр. У 1945 годзе на млыне была ўстаноўлена вадзяная турбіна, пры дапамозе якой выпрацоўвалася
электрычнасць. А да турбіны працаваў вадзяны рухавік у вы-

глядзе вялікага драўлянага кола, на якое па жолабе трапляла вада.
З 1945 па 1962 гады млын даваў электрычнае святло
на ўсю вёску. У 1963 годзе правялі высокавольтную лінію
электраперадачы і млын стаў працаваць на электраэнергіі.
Каля млына знаходзяцца ставы для вырошчвання рыбы,
якія былі выкапаны яшчэ панам. Хоць паціху і зарастаюць, але
яшчэ можна ўбачыць іх веліч, і мець магчымасць налавіць рыбы.
Самая вялікая рыбіна, якую тут удалося злавіць, карп вагой 18 кг.
На сённяшні дзень гідратэхнічная сістэма захавалася часткова. У добрым стане знаходзяцца будынак
млына, насыпная дамба, сценкі шлюза. Сам шлюз размыты, былы мост разбураны: у рэчышчы Ласіцы бачныя старыя драўляныя палі і вымытыя з муроў валуны.
Апошнім часам млын прыватызаваны і на ім праводзіцца рэканструкцыя, якая дазволіць ператварыць гэту адметную
гістарычную пабудову ў цікавы турысцка-экскурсійны аб’ект.
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Млын у Кацюрышках 1
Кацюрышкі 1 – былы засценак за 19 км на захад ад Паставаў, за 2,5 км на захад ад Камаяў.
Цяпер не існуе. На месцы былых
сядзіб засталіся толькі падмуркі.
Млын быў уладкаваны ў маляўнічым месцы, дзе сыходзяцца плыні ракі Камайкі і безыменнага ручая.
Абодва вадатокі цякуць у глыбокіх лагчынах, урэзаных ва ўзгоркі Свянцянскіх град на 6-8 метраў. У некаторых месцах берагі падмыліся і ўтварыліся стромкія схілы.
Рака Камайка мае агульную даўжыню 50 кіламетраў, з якіх 21
– у межах Беларусі. Бярэ пачатак у Вялікім Камайскім возеры,
працякае праз
азёры Вялікае і
Малое Сурвілішскае, Свірас. У
вярхоўі месцамі
нагадвае
горную
рачулку.
Безыменны
ручай бярэ пачатак непадалёку ад возера Лодасі. У выніку падпруджвання бабровымі запрудамі мае шэраг вялікіх азёрна-балотных расшырэнняў.
У
сутоках
перад
былым
млыном
існуе
невялікі стаў, але ён – таксама вынік дзейнасці баброў: яны залажылі рэчышча і паднялі ўзровень вады.
Ад былой гідратэхнічнай сістэмы засталася дамба даўжынёй
каля 40 метраў і вышынёй да 4-6 метраў, значна размытыя сценкі
шлюза, шматлікія валуны ў рэчышчы, падмурак і склеп млына,
падмуркі іншых пабудоў, рэшткі сада. Сярод валуноў трапляюц-
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ца часткі металічных канструкцый.
Значны перапад вышынь і наяўнасць вялікай
колькасці камянёў
у рэчышчы робяць цячэнне імклівым, бурным,
што стварае ўражанне сапраўднага горнага патоку.
Млын у Крыкалах
Крыкалы – невялікае паселішча і парк за 24 км на ўсход ад
Паставаў, за 1 км на захад ад Дунілавічаў на левым беразе ракі
Заражанкі. У 1863 годзе маёнтак у Дунілавіцкай воласці Вілейскага павета. У 1905 годзе маёнтак графіні Любянецкай, пазней
– графа Тышкевіча ў Дунілавіцкай воласці Вілейскага павета.
Побач з былой сядзібай гаспадароў раскінуўся вялікі
і таямнічы Крыкалаўскі парк. Ён быў спланаваны ў другой палове ХІХ стагоддзя ў пейзажным стылі на схілах сямі ўзгоркаў, якія падзяляюцца глыбокімі лагчынамі.
У паўночна-ўсходняй
частцы парка знаходзіўся
невялікі вадзяны млын са
ставам. Ён размяшчаўся на
ручаіне, якая бярэ пачатак
з крыніц у глыбіні парка.
На млынку малолі збожжа
для ўласнай гаспадаркі.
Зараз ад млына засталіся толькі рэшткі ў выглядзе камянёў і паляў счарнелага дрэва.
Месца былога млына ўключана ў маршрут экалагічнай сцежкі, якая пракладзена праз Крыкалаўскі парк.
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Млын у Лынтупах
Лынтупы,
трэцяе
па
велічыні паселішча Пастаўскага раёна, ляжыць за 34 км на
захад ад Паставаў на рацэ Лынтупка. Упершыню ўпамінаецца пад 1385 годам. З сярэдзіны
ХІХ стагоддзя — цэнтр воласці ў Свянцянскім павеце Віленскай губерні, маёнтак ва ўладанні Юрыя Бішэўскага, нашчадкі якога валодалі ім да 1939 года.
Млын у Лынтупах, напэўна, найстарэйшы на Пастаўшчыне.
Адам Свідэрскі са спасылкай на Е. Курчэўскага паведамляе, што
ў 1549 годзе княжна Ганна Заслаўская перадала касцёлу святога Андрэя 10
пусташаў лынтупскіх, права
на
дармавы
памол збожжа
і лоўлю рыбы
ў сераду, пятніцу і суботу.
Па
інвентарызацыі 1591 года
ў
мястэчку
была плошча і дзве вуліцы – “Да млына” і “Да сяла Судоўскага”. Гэта інфармацыя сведчыць пра тое, што ў канцы ХVІ стагоддзя млын ужо дзейнічаў, хоць і невядома які – вадзяны ці
ветраны. Можна меркаваць, што гэта быў невялікі вадзяны
млын на рацэ Лынтупцы каля става ў гасподскім двары. Ён
мог згубіць сваё эканамічнае значэнне пасля будаўніцтва гаспадарамі Лынтупаў Гільзенамі больш магутнага млына ў Трабуцішках, дзе меўся стаў у сутоках рэк Лынтупкі і Олксны.
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Млын у Манькавічах
Манькавічы – вёска за 9 км
на паўднёвы ўсход ад Паставаў на правым беразе ракі Мядзелкі. Вядома з XVI стагоддзя
ў Ашмянскім павеце як сяло і
маёнтак Шэметаў. У пачатку ХХ
стагоддзя была ў Манькавіцкай воласці Вілейскага павета, маёнтак і сяло князя Друцкага-Любецкага. Да Першай сусветнай вайны тут меўся дагледжаны сядзібна-паркавы ансамбль з палацам, броварам,
капліцай, млыном, 2 ставамі, комплексам гаспадарчых пабудоў.

Першыя згадкі пра млын у Манькавічах сустракаем у апісанні пастаўскай парафіі за 1784 год, якое пакінуў ксёндз Ян
Антоні Шуле, пісар дэканату свірскага, плябан пастаўскі. З яго
вынікае, што на той час, калі тутэйшым маёнткам валодалі
Кельпшы, на рацэ ўжо меўся вадзяны млын і невялікі стаў. У
канцы ХVІІІ стагоддзя гідратэхнічная сістэма, верагодна, была
значна перароблена і набыла рысы, якія захаваліся да цяпе-
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рашняга часу. Тады Манькавічамі валодаў Тадэвуш Жаба, які
пачаў ствараць у гэтай мясцовасці сядзібна-паркавы ансамбль.

Рака Мядзелка, на якой стаяў млын, працягнулася з поўдня на
поўнач па Пастаўскім раёне ад Ідаліны да Ракітаў. Перапад вышыняў вярхоўя і нізоўя ў межах раёна складае 25 м, ухіл рэчышча
– 0,8 м/км. У ваколіцах Манькавічаў сярэдняя шырыня рэчышча дасягае 10 метраў пры глыбіні да 1,5 метра. Мядзелка працякае праз такія населеныя пункты як г.Паставы, в.в. Манькавічы,
Хацілы, Волахі, Заброддзе, Курты і іншыя. Галоўныя прытокі
– Лучайка (справа), Вінгра (злева).
У гістарычных
крыніцах утрымліваецца інфармацыя, што ў 1886
годзе ў мястэчку
дзейнічаў
вадзяны млын з сукнавальняй. За суткі
перамолвалася да
12 бочак мукі. Пе-
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рамол каштаваў па 60 капеек за бочку, а пытляванне – 2 рублі.
Млын знаходзіўся ў арэндзе ў яўрэяў, якія плацілі гаспадару, князю Друцкаму-Любецкаму, 1000 рублёў у год.
Рамонт млына ажыццяўляўся за кошт арандатара, але з
матэрыялаў уласніка. Для гаспадара збожжа малолі дарма.

У міжваенным часе, пры Польшчы, на млыне быў устаноўлены генератар, які працаваў на энергіі падаючай вады.
Выпрацаваны ток ішоў на асвятленне млына і палаца.
У Другую сусветную вайну млын быў пашкоджаны і некаторы час не працаваў. Нанова яго запусцілі ў пачатку 50-х гадоў дзякуючы рупнасці Уладзіміра Вайцяхоўскага, і ён дзейнічаў да канца 80-х, праўда, збожжа малолі ўжо з дапамогай электрычнасці.
У першай палове 90-х гадоў млын пачалі пакрысе разбіраць мясцовыя жыхары і дачнікі, а падчас моцнай буры будынак паваліўся. Цяпер на яго месцы - толькі падмурак ды некалькі металічных канструкцый.
Ад былой гідратэхнічнай сістэмы засталася дамба даўжынёй
каля 180 метраў і два шлюзы: былой запруды (12 м) і млыновы (5
м даўжыні). Падмурак былога млына мае памеры 15 х 20 метраў.
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Млын у Міхаліне
Міхаліна – былыя фальварак, двор і вёска за 27 км на
паўднёвы ўсход ад Паставаў, за
4 км на поўдзень ад Дунілавічаў
на рацэ Заражанцы. У пачатку
ХХ стагоддзя была ў Дунілавіцкай воласці Вілейскага павета. У
1905 годзе фальварак Карэцкага.

У

выданні
“Słownik
geografichny królestwa
Polskiego
i innych krajów
s ł o w i a ń s k i c h”
(т.VI, 1885) маюцца звесткі пра
тое, што ў прыватным
фальварку Міхаліна,
які ляжыць над
ракой Заражанкай, быў раней вадзяны млын і фабрыка сукна.
У кнізе “Памяць. Пастаўскі раён” (2002) ёсць інфармацыя пра
тое, што ў 1920 годзе ў фольварку дзейнічаў млын. Які ён быў –
вадзяны ці паравы – не ўдакладняецца. На
польскай карце 1932 года пазначаны млын
паравы. Магчыма, ён дзейнічаў і пасля вайны, бо на месцы фальварка вырасла даволі
вялікая вёска, у якой у 60-я гады ХХ стагоддзя мелася 18 хат, пражывала 78 чалавек.
На цяперашні час ні хат, ні жыхароў няма.
Ад былой гідратэхнічнай сістэмы засталіся шматлікія камяні і счарнелыя драўляныя палі ў рэчышчы Заражанкі, а
таксама рэшткі пабудоў і падмуркаў, складзеные валунамі.
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Млыны ў Норыцы
Норыца – вёска за 31 км на ўсход ад Паставаў, за 6 км на ўсход
ад Дунілавічаў. Вядома з ХVІІІ стагоддзя як уладанне Сулістроўскіх,
пазней належала Лапацінскім,
Акушкам. У 1861 годзе – маёнтак
Норжыца ў Віленскай губерні, у
1886 годзе цэнтр Норыцкай воласці.
У магістарскай працы Б.
Гаўрыльчыка “Dekanat Polocki w
świetle opisów
parafij z 1787
roku” маюцца
звесткі пра тое,
што ёсць “два
млынкі на каналах у Норыцы (вада ў тыя
каналы паступае з невялікага
балота непадалёку ад двара)”.
У выданні “Słownik geografichny królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich” другой паловы ХІХ стагоддзя таксама згадваюцца два млынкі на каналах у парку. Паведамляецца, што за
палацам знаходзілася 9 вялікіх зарыбленых ставоў, размешчаных на розных узроўнях, у выніку
чаго вада перацякала з аднаго ў
другі і ўрэшце трапляла ў раку Норыцу. Паводле апісання Р. Афтаназы, цэнтральны канал з паўднёвага
боку злучаўся пратокамі з возерам,
а з паўночнага – з вялікім штучным вадаёмам, які раздзяляў парк
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на дзве часткі. Да іх прымыкалі
іншыя сажалкі, якія былі злучаныя пратокамі на розных узроўнях. У заходняй частцы парку
па восі кампазіцыі размяшчаліся парадны партэр і ўязная
алея. Пазней тэрыторыя набыла пейзажнае афармленне, а ў
апошні час згубіла рысы парку.
З апісанняў вынікае, што млыны былі невялікія
і працавалі нерэгулярна з прычыны малога напору вады. Цяпер на месцы былых млыноў стаяць шлюзавыя сістэмы, якія рэгулююць рух вады праз ставы.
Млын у Нохаўшчыне (маёнтак Каралінова)
Знаходзіцца ў заходняй
частцы Пастаўскага раёна на адлегласці 16 кіламетраў на паўднёвы захад ад Паставаў паміж
вёскамі Каралінова і Вязаўшчына, каля былой вёскі Нохаўшчына. Размяшчаецца на рацэ Караліноўка. Гэты вадаток мае даўжыню
23 кіламетры. Яго выток знаходзіцца за 5 км на захад ад Паставаў
каля вёскі Дашкі, вусце – паўночна-усходні бераг возера Вялікія
Швакшты. У верхнім і сярэднім цячэнні рака на асобных участках каналізавана. Каля вёскі Каралінова яна перапілоўвае канцова-марэнную граду, у выніку чаго ўтварылася глыбокая рачная
лагчына са стромкімі схіламі глыбінёй 7-10 метраў і даўжынёй больш кіламетра. Ніжэй гэтай лагчыны і быў уладкаваны
млын, ад якога захаваліся толькі фрагменты яго ніжняй часткі.
Яго збудавалі ў другой палове ХІХ стагоддзя па ініцыятыве тагачаснага ўласніка маёнтка Каралінова, вядомага мастака і медальера Альфрэда Ромэра, які ў 70-80-я гады праводзіў
карэнную рэканструкцыю сядзібнага комплекса. Лагчына Ка-
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раліноўкі была перагароджана плацінай, а на рэчышчы ўзведзены млын на два паставы. Працаваў ён толькі ў пару высокай
вады – вясной і восенню. Пазней спецыяліст з вёскі Шкіралі
Іван Урбан пракапаў ад падземных крыніц (а іх шмат выходзіць з-пад стромкіх берагоў лагчыны) раўчукі, надсыпаў дамбу
і падоўжыў яе на суседнія сенажаці, у выніку чаго ўтварыўся
ладны па памерах штучны вадаём, дзе круглы год мелася вада.
Такая мадэрнізацыя дазволіла малоць збожжа ва ўсе поры года.

У
даведніку
“Słownik
geograficzny
Królewstwa
Polskiego i innych krajów sławianskich” т. VII (1886 г.) паведамляецца, што на той час у шляхецкім засценку Нохаўшчына знаходзіўся драўляны вадзяны млын.
Тагачасная планіроўка гэтай гідратэхнічнай сістэмы захавалася да цяперашняга часу. Дамба мае даўжыню 150 метраў
пры вышыні 2-5 метраў і шырыні да 11 метраў. Па ёй праходзіць грунтовая дарога. У дамбе захаваўся бетаніраваны 8-метровы шлюз з 2 секцыямі на 1,8 і 6 метраў. Большы выкарыстоўваўся для рэгуліроўкі спуску вады, на меншым стаяў
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лопастны механізм, які круціла вада. На цяперашні час бетонныя канструкцыі млына абрынуліся і загрувасцілі рэчышча,
у выніку чаго падтрымліваецца узровень вады ў ставе. Шлюзавыя канструкцыі ацалелі, яны перакрытыя сучаснымі жалезабетоннымі плітамі і выкарыстоўваюцца як апоры моста.
Сучаснае вадасховішча мае памеры 400 х 200 метраў, абмялела і значна зарастае. Пры поўным запаўненні яго плошча магла павялічвацца ў 1,5-2 разы. Некалькі год таму вада са става
спускалася, дно вадаёма часткова чысцілася і паглыблялася.
Два паставы, якія меліся на млыне, дазвалялі малоць збожжа
на муку для выпечкі хлеба (больш грубы памол – разовы пастаў)
і для выпечкі булак (больш тонкі памол – пытляваны пастаў).
Са ставам у Нохаўшчыне звязана паданне “Бяроза і сасна”,
якое запісаў Ян Драўніцкі ад Ядвігі Чарняўскай (1923 г.н.) з вёскі
Свіраны Пастаўскага раёна ў 1998 годзе: “На Яна Хрысціцеля ў
камайскім касцёле праходзіў фэст. З нагоды гадавога свята
ў навакольных вёсках арганізоўваліся “закладныя” вечарынкі.
Ладзіліся і паганскія купальскія варожбы. Дзяўчаты хадзілі варажыць “пад жыта”, на рэчку. Каб выведаць свой лёс наконт
замужжа, кідалі на ваду вянкі. Калі вянок паплыве па рэчцы –
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выйдзеш сёлета замуж, калі прыстане да берагу - прыйдзецца
яшчэ год пасядзець у дзеўках.
І вось на Купалле дзве сяброўкі са Свіран вырашылі паваражыць. Сплялі з валошак вянкі і пайшлі да караліноўскіх сажалак. Найсапраўдней усё збываецца, калі варажыць пад поўнач.
Вось падышлі да сажалкі і каля плаціны апусцілі ў ваду вянкі... У
гэты момант з вады паказаліся русалкі, адзелі сабе на галовы
іхнія вяночкі і прамовілі мілагучным голасам:
- Хадзіце да нас у падводнае царства, тут так прыгожа...
Дзяўчаты ўхапіліся рукамі адна за адну і абедзве бульнулі
ў стаў...

Бачыў усё гэта нарачоны адной з іх, які сачыў за дзяўчатамі
з-за кустоў. Калі ж стаў сведкам размовы іх з русалкамі, то паспяшаўся да дому, палічыўшы дзяўчат вядзьмаркамі. Раніцай
бацькі затрывожыліся, што няма дачок. Пачалі шукаць. Хлопец расказаў пра бачанае...
Знайшлі абедзьвух на дне става. Яны і мёртвыя моцна
трымаліся за рукі.
Тапельніц палічылі самагубкамі і пахавалі на ўскрайку
свіранскага могільніка адну ля адной, пасадзіўшы замест крыжоў бярозку і сасонку.
Прайшло шмат гадоў. Дрэвы выраслі. Памерлі бацькі і родзічы дзяўчат, толькі паданне засталося ў народнай памяці.”
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Млын у Паставах
Паставы – горад, адмінстрацыйны цэнтр Пастаўскага раёна,
які вырас на берагах ракі Мядзелкі. У найбольш звужаным
месцы лагчыны яшчэ ў раннім
сярэднявеччы быў пакладзены
мост, які звязаў гандлёвы цэнтр
мястэчка з прадмесцем Зарэчча.
Першыя згадкі пра млын на рацэ сягаюць у 30-я
гады ХVІІ стагоддзя, калі Ян Юры Зяновіч узвёў будынак і паставіў на рэчышчы два вадзяныя колы.

Верагодна, першапачаткова млын выкарыстоўваўся
для перамолу збожжа, аднак пазней, у 1728 годзе, Бенядыктам Тызенгаўзам на супрацьлеглым беразе у Зарэччы была
пастаўлена паперня, якая працавала на энергіі падаючай вады.
У інвентары Пастаўскага графства за 1783 год паведамлялася, што млын узведзены з чэсанага дрэва, накрыты гонтай, меў
два вадзяныя колы. У апісанні Пастаўскай парафіі за 1784 год,
якое пакінуў пастаўскі плябан, пісар дэканату свірскага ксёндз
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Ян Антоні Шуле, згадваецца млын са ставам, мост і паперня:
“Мост на той жа рацэ Мядзелцы ў месце Паставах пад млыном і паперняй… З левага боку таго мосту паперня і млын…
Млыноў у пастаўскай парафіі пяць і адна паперня ў самім
месце Паставах на два вялікія колы. Млын у тым жа месце
на тры вялікія колы з пытлем і алейнай на рацэ Мядзелцы.”
Дата пабудовы мураванага млына дакладна не вызначана, але
на падставе вядомых звестак можна лічыць, што ён быў узведзены прыблізна ў 30-50-я гады ХІХ стагоддзя, калі завяршалася
будаўніцтва
палаца Тызенгаўза.
У 1866 г. вадзяны
млын назваецца
сярод найбольш
адметных
мураваных
пабудоў
Паставаў. Драўляны ж будынак
млына,
верагод-
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на, згарэў падчас
вялікага пажару ў
1815 годзе, калі у
полымі агню была
знішчана і Свята-Мікалаеўская
царква. У канцы
XIX ст. вадзяны
млын меў тры паверхі і быў перабудаваны пад турбіны. На 3-м паверсе
стаялі машыны для ачышчэння, лушчэння і шатравання зерня.
На 2-м паверсе малолі зерне, тут знаходзіліся рэшата і паставы. На 1-м паверсе ажыццяўлялася прыёмка гатовай прадукцыі. Турбінны механізм знаходзіўся ў цокальным паверсе.
З 1994 па 1998 год праводзілася актыўная рэстаўрацыя млына.
У 1998 годзе у адноўленым будынку адкрыўся Дом рамёстваў «Стары млын». У ім абсталявана чатыры залы для выстаў, шэсць пакояў
для правядзення гуртковых заняткаў, метадычны кабінет, архівы.
У выставачных залах экспануюцца прадметы
народнай творчасці, праводзяцца жанравыя выставы, вернісажы
мастакоў, аформлена зала-музей
музычнай культуры Пастаўшчыны. Пры Доме
рамёстваў дзейнічаюць клуб нацыянальнай кухні, гульні,
абрадаў “Традыцыя”, клуб народных умельцаў “Майстры”.
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Млын у Пеляцэ
Пеляка – вёска за 47 км на захад ад Паставаў, за 7 км на паўднёвы захад ад Лынтупаў каля
ракі Пеляка. Вядома з 1873 года
як паселішча маёнтка Раманішкі,
якім валодаў Ксаверы Даўгяла. У 1905 годзе тут быў флігель,
зімоўе і вадзяны млын. Назва
паходзіць з балцкіх моў, у якіх “pelke” (літ.) – “балота”.
У выданні “Słownik geografichny królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich” другой паловы ХІХ стагоддзя пра паселішча падаецца наступная інфармацыя: “Пілека, вёска над ракой
гэткай жа назвы, у павеце свянцянскім, у 1 акрузе ральнічай, у 17 вярстах ад Свянцянаў, мае 4 хаты, 57 жыхароў-католікаў, 5 мусульман, млын водны і фолюш (валюшня)”.
Рака Пеляка мае
даўжыню 25 кіламетраў,
з якіх 22 – у межах Беларусі. Пачынаецца ў
Літве за 1 км ад вёскі
Казнадзеюшкі і ўпадае
ў раку Струну ў Астравецкім раёне. На асобных участках, у месцах,
дзе пераразае ўзгоркі
Свянцянскіх град, мае хуткую плынь, камяністае дно.
Па словах мясцовага жыхара Станіслава Цюкшы (1937
г.н.), млын на Пеляцэ пабудавў у 30-я гады ХХ стагоддзя Сельвестр Бялевіч, які прыехаў з-пад Свіра і выкупіў
у Даўгалаў каля 30 гектараў зямлі. Хутчэй за ўсё ён правёў
карэнную рэканструкцыю ранейшага млына: была насыпана вышэйшая дамба, узведзены мураваны шлюз і будынак, пакладзены трывалы мост, усталявана новае начынне.

36

Вадзяныя млыны Пастаўшчыны
Як выглядала гэта гідратэхнічная
сістэма можна ўявіць па ўспамінах
С. Цюкшы: “Млын меў тры паверхі.
Унізе – мука сыпалася, пыталь быў
і просты памол – мука адразу ў
мяхі насыпалася. А пыталь – мука
яшчэ праз сіта прасейвалася, таму
дробненькая была, на булкі. Крупы
тут таксама рабілі харошыя.
У будынку зроблена было так: у
ніжэйшым паверху муку збіралі, на
другім стаялі жорны, а трэці паверх
быў невялікі пад страхой на тры ці чатыры вянцы – там засыпалася збожжа. Падавалі мяхі з зернем наверх ланцуговай лябёдкай.
Як вады было многа, то млын працаваў дзень і
ноч. Млынар крычаў і крычаў – было чуваць, бо наша
хата блізка стаіць. Прыяжджалі малоць з усёй акругі, з Палесся нават. Бліжэйшы млын быў у Струнойцях.
Перад млыном быў стаў даўжынёй больш за сотню метраў.
У ім вадзілася вельмі многа рыбы: шчупак, фарэль, краснапёрка,
платва, мянтузы (вягелы), ліны, якіх завезлі сюды з Больціка.
Пры млыне стаяла лесапілка, але ўжо “пры саветах”, спачатку яе не было. Мелася цыркулярка, на якой штыкет рэзалі, дранку дзёрлі, скрыні білі.”
На цяперашні час захавалася дамба даўжынёй
каля 30 метраў, размыты шлюз з рэшткамі сцен
і вымытымі валунамі,
гнілыя
пашкоджаныя
драўляныя канструкцыі,
іржавыя часткі механізмаў, жорнавы камень.
Стаў спушчаны і паступова зарастае хмызняком.
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Млын у Пятроўшчыне
Млын з’яўляецца галоўным
элементам унікальнай гідратэхнічнай сістэмы “Мядзелка-Варанец” і знаходзіцца ў паўднёвай
частцы Пастаўскага раёна на мяжы
з Мядзельскім раёнам. Размяшчаецца гэта сістэма на адлегласці 1
км на паўночны ўсход ад вёскі Пятроўшчына, за 2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі Язы. На поўнач ад яе ў мерыдыянальным накірунку выцягнулася возера Доўжа, на поўдзень – возера Воўчына. Адлегласць ад раённага горада Паставы складае каля 11 кіламетраў.
Каля возера Варанец з паўднёвага захаду на паўночны ўсход ад Пятроўшчыны да Сарочына праходзіць амаль закінутая
лясная дарога. У
сярэднявеччы гэта
быў шлях, які злучаў Полацк і Вільню (“Полацкі шлях”,
або Альгердаў шлях,
або шлях Баторы я - На п а л е он а ) .
Гаспадар млына
каля Пятроўшчыны стварыў арыгінальную гідратэхнічную сістэму для таго, каб ён працаваў нават у засуху. Вясной, у час таяння снягоў, высокая
вада з ракі Мядзелкі накіроўвалася па каналу (пратоцы) ў
возера Варанец і круціла жорны. Летам, пры нізкім узроўні
вады ў рацэ, вада ішла з возера і таксама круціла жорны.
На сённяшні дзень ад былой гідратэхнічнай сістэмы застаўся падмурак млына і пратока, якую актыўна асвойваюць бабры.
Міжваенным часам гідратэхнічная сістэма складалася з наступных элементаў: млын, мост, дарога Кабайлы-Варанец-Мань-
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кавічы, рака Мядзелка, канал Мядзелка-возера Варанец. Побач
з ёй размяшчаліся вёска Пятроўшчына і фальварак “Варанец”,
які належаў князю У. Друцкаму-Любецкаму. Цяпер многія элементы знаходзяцца ў разбураным або напаўразбураным стане.
Галоўным прыродным элементам гідратэхнічнай сістэмы
была рака Мядзелка. Для стварэння аб’екта гаспадаром было
выбрана месца, дзе рэчышча вададатоку найбліжэй
падыходзіць да возера Варанец. Мядзелка – правы прыток ракі Бірвіты, выцякае з
возера Мядзел. Працягнулася з поўдня на поўнач ад
возера Мядзел да р. Бірвіты
(прыток Дзісны) на 50 кіламетраў. Перапад вышыняў вярхоўя і нізоўя ў межах раёна складае 25 м, ухіл рэчышча
– 0,8 м/км. Каля Пятроўшчыны рака праразае марэнныя ўзгоркі Свянцянскіх град і таму мае вузкую лагчыну з невялікім
поплавам і стромкімі берагамі. З гэтай прычыны цячэнне тут
імклівае, шырыня рэчышча 7-10 метраў, глыбіні нязначныя 0,3
– 1,5 метра. Падчас паводкі перавышэнне ўзроўню вады над межанню дасягае 1,5 м, а то і 2 м. Каля былога млына пры рацэ
Мядзелка ёсць цудоўная пляцоўка для агляду рэшткаў былога мосту, астраўка на рацэ, нагрувашчаных у рэчышчы вялікіх
дрэў, бабровай запруды, россыпу камянёў, вымытых з марэны.
Галоўным гаспадарчым аб’ектам гідрасістэмы быў млын.
Да сённяшняга дня ад былой пабудовы застаўся толькі падмурак, які моцна зрос дрэвамі і кустоўем. Яго планіроўка
дазваляе вызначыць, што большая вось млына была выцягнута з поўначы на поўдзень, а ў цэнтральнай частцы
размяшчаўся калектар для вады з турбінай. Шырыня муроў і “быкі”-апоры (кантрфорсы), якія падпіралі падмурак,
сведчаць пра тое, што будынак быў масіўны, двухпавярховы.
Энергія вады выкарыстоўвалася для памолу збожжа і
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пытлявання, круп не рабілі. Пры млыне дзейнічаў тартак.
Млын дзейнічаў “пры Польшчы” і ў пасляваенны час. Па
словах жыхаркі в. Кабайлы Таразевіч Веры Фамінічны, млын
згарэў і не аднаўляўся. Многія жыхары вакольных вёсак лічылі,
што будынак спаліў чалавек з Чарнят, які на той час працаваў млынаром. Яму нібыта выдзелілі грошы на рамонт млына, а яны быццам бы згарэлі разам з будынкам. Адбылося гэта
ўвечары, калі на пляцоўцы паміж азёрамі Варанец і Доўжа
былі танцы, сабралася шмат моладзі. Пажар спісалі на вясковых маладзёнаў, але канкрэтна вінаватых так і не знайшлі.

Вакол рэшткаў гідратэхнічнай сістэмы ёсць шэраг цікавых
прыродных і гістарычных аб’ектаў, якія могуць прыцягнуць
увагу турыстаў і цікаўных людзей: Шлях Баторыя-Напалеона
(Альгердаў шлях), папуляцыя капавых асін, паміраючы дуб-волат, рэшткі былога Варанецкага сельскагаспадарчага вучылішча, германскі ўмацаваны раён часоў Першай сусветнай вайны.
Па матэрыялах даследаванняў, якія былі праведзены вучнямі Пастаўскай гімназіі ў 2018-2019 гадах каля
возера Варанец, удалося распрацаваць і ўладкаваць турысцка-экскурсійны маршрут. У яго ўключана і гідратэхнічная сістэма з аб’ектамі, якія ўваходзяць у яе склад.
Для папулярызацыі маршрута і аб’ектаў на ім (у
тым ліку і гідратэхнічнай сістэмы) быў падрыхтаваны поўнакаляровы даведнік “Прыродна-гістарычны комплекс
“Крыжоўкі”:
турысцка-экскурсійны
маршрут”.
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Млын у Раманішках
Раманішкі – вёска за 36 км на захад
ад Паставаў, за 3 км на захад ад Лынтупаў. У пачатку ХХ стагоддзя была ў
Лынтупскай воласці Свянцянскага павета Віленскай губерні, маёнтак Даўгялы. У апісанні Лынтупскай парафіі
за 1784 год, якое зрабіў лынтупскі
плебан ксёндз Барталамей Петрашкевіч, засведчана, што на той
час у Раманішках быў двор яснавяльможнай пані Урбанавічовай.
Паводле выдання “Słownik geografichny królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich” (1882 г.), на месцы вёскі быў двор
Даўгялаў, які знаходзіўся каля става на рацэ Пеляка. Наяўнасць
запруды ўскосна сведчыць, што на той час млын ужо дзейнічаў.
Рака Пеляка мае даўжыню 25 кіламетраў, з якіх 22 – у
межах Беларусі. Пачынаецца ў Літве за 1 км ад вёскі Казнадзеюшкі і ўпадае ў раку Струну ў Астравецкім раёне. На асобных участках, у месцах, дзе пераразае ўзгоркі
Свянцянскіх град, мае хуткую плынь, камяністае дно.
У кнізе М. Гіля “Былыя сядзібы і паркі Паазер’я: Пастаўшчына” падаецца інфармацыя пра тое, што “Уладзіслаў Ігнацы Даўгяла займаўся аматарскай археалогіяй, выкладчыцкай працай
у Вільні. Гаспадарку вяла яго жонка Галена. Сядзіба была выдатна дагледжана, узорна пастаўлена фальваркавая гаспадарка.
На землях яе ўладанняў было шмат забалочаных участкаў,
праз якія працякае рака Пеляка. Назва Пеляка балцкага паходжання ад слова Pelkis {pelke} – тарфянік, балота, лужа. Забалочаныя землі пані прыстасавала для гаспадарчага выкарыстання, зрабіўшы дрэнаж, а на Пеляцэ ўзвяла вадзяны млын, які абслугоўваў
не толькі патрэбы фальварка, а і мясцовых жыхароў, даючы прыбытак. Лішкі вады былі акумуліраваны ў сажалках і пры патрэбе
выкарыстоўваліся для штучнага паліву агародаў і нават пашы.
Зараз ад былой велічы Раманішак амаль нічога не засталося. З таго, што збераглося, гэта частка жылога дома, пара га-
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спадарчых пабудоў, капліца, рэшткі ўязной брамы, фрагменты парку, ды перад уездам у маёнтак – кляновыя прысады”.
Млын у Рудні
Рудня – былая смалярня амаль
у цэнтры Груздаўскай лясной дачы
(пушча Смыч) за 20 км на паўднёвы ўсход ад Паставаў, за 6 км
на ўсход ад Груздава. Пастаяннага
насельніцтва, верагодна, не было.
За 1 км на ўсход ад яе ў міжваенны час знаходзілася леснічоўка.
На карце 1865 года у Рудні пазначаны млын, каля якога праходзіла лясная дарога.
Ён размяшчаўся на безыменнай рачулцы – левым прытоку
ракі Смычыцы. Гэта рачулка бярэ пачатак з возера Доўгае і мае
даўжыню 4 кіламетры. Працякае па даволі шырокай і глыбокай
лагчыне, у завужанай часцы якой і быў уладкаваны млын. Пазней
на гэтым месцы знаходзілася смалярня, а сама мясцовасць падзяляецца ракой на два ўрочышчы: Старая Рудня і Новая Рудня.
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Млын у Скрундах
Скрунды – вёска за 26 км на
паўднёвы захад ад Паставаў, за 9 км
на паўднёвы ўсход ад Лынтупаў на
заходнім беразе возера Саранчаны.
У пачатку ХХ стагоддзя была ў Камайскай воласці Свянцянскага павета Віленскай губерні.
Млын размяшчаўся на невялікім безыменнам ручайку, вытокі якога знаходзяцца за 4 кіламетры на захад ад вёскі. Гэты ручай упадае ў возера Саранчаны. Яго даўжыня каля 5 кіламетраў.
У магістарскай працы А. Свідэрскага “Дэканат Свірскі ў 1784 годзе ў
святле апісанняў плябанаў” млын у Скрундах не
згадваецца, але падаецца
інфармацыя, што “таксама
невялікія млыны існавалі
ў Лынтупскай парафіі ў
Скрутуцішках і Глебішках”.
Паселішча Скрутуцішкі лакалізаваць пакуль што не ўдалося.
Магчыма, гэта і ёсць Скрунды.
Млын належаў спачатку Абрамовічам, потым Канткоўскім.
У Скрундах жыў млынар.
Млын дзейнічаў у XIX-пачатку ХХ стагоддзя. Пабудаваны ён быў з дрэва. Праз ручаіну
цяпер пакладзены новы мост,
рэшткі млына амаль знішчаны.
Часткова захаваўся насып дамбы, балота на месцы былога става, рэшткі старых паляў і камяні.
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Млын у Смыччы
Смыччо (Смыч) – вёска за 17
км на паўднёвы ўсход ад Паставаў, за 2 км на ўсход ад Груздава
абапал ракі Аржоўкі. У 1905 годзе
фальварак Пшаздзецкіх Смыч знаходзіўся ў Манькавіцкай воласці
Вілейскага павета Віленскай губерні. Таксама былі аднайменныя старожка і выселак.
Рака Аржоўка мае даўжыню 11 кіламетраў, працякае праз
вёскі Смыччо, Груздава, Ажарава. Выцякае з возера Бульбінаўскага, упадае ў раку Лучайку каля Кубарак.
Звесткі
пра
млын, які існаваў
тут у другой палове ХVIII стагоддзя,
утрымліваюцца
ў
апісанні Лучайскай
парафіі, якое пакінуў
ксёндз Мікалай Бендзкоўскі,
плябан
лучайскі. Там падаецца наступная інфармацыя: “У Лучайскай
парафіі меліся млыны ў Старым
Двары, які належаў Агінскаму, і ў
Смыччы, які быў уласнасцю Кошчыца”. Кошчыц валодаў і пушчай Смыч
– вялікім лясным масівам, які цяпер
называецца Груздаўская лясная дача.
Іншых звестак у разгледжаных
літаратурных і гістарычных крыніцах
пра млын у Смыччы не выяўлена. Не
пазначаны ён і на гістарычных картах.
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Млын у Старым Двары
Стары Двор – вёска за 16 км на
ўсход ад Паставаў, за 7 км на захад
ад Варапаева каля возера Старадворскага. Упершыню ў пісьмовых
крыніцах паселішча сустракаецца
даволі позна, толькі пад 1787 годам, у апісанні Лучайскай парафіі,
якое зрабіў тады ксёндз Мікалай Бендзкоўскі. У дакуменце паведамляецца, што на поўнач ад Лучая на адлегласці 1 мілі мернай
знаходзіцца Стары Фальварк, уласнікам якога, як і ўсіх вакольных вёсак быў яснавяльможны пан Агінскі, ваявода троцкі.
Возера Старадворскае характарызуецца ў тым дакуменце як
балоцісты вадаём шырынёй 300
крокаў і даўжынёй 1000 крокаў, які выцягнуты на поўнач.
Каля возера знаходзіўся млын,
які таксама належаў Агінскім.
У энцыклапедыі “Słownik
geograficzny Królewstwa Polskiego
i innych krajów sławianskich” падаецца наступная інфармацыя:
“Стары Двор, фальварак над
двумя азёрамі, Вілейскага павету ў 3 акрузе земляробчай (ральнічай), гміна Лучай, акруга вясковая Стары Двор, за 86 вёрст
ад Вілейкі, мае 38 жыхароў каталіцкага веравызнання, бровар,
млын вадзяны і тартак; уласнасць Эдварда Мастоўскага”.
Паводле ўспамінаў З. Коласа, каля сучаснага чыгуначнага
моста праз рэчку Шурыцу дзейнічаў бачкарны завод, дзе рабілі
бочкі, у якія залівалі спірт, што вырабляўся на бровары. Зараз
месца гэтага прадпрыемства можна вызначыць толькі па раскі-
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даных кавалках якаснай
цэглы з кляймамі. У гэтым
жа месцы знаходзіўся таксама і тартак, або лесапілка.
На цяперашні час рэшткаў былога водзянога
млына амаль не засталося.
Часткова захаваліся фрагменты дамбы, па якой ідзе
лінія электраперадачы, і
бітая цэгла і камяні ў рэчышчы Шурыцы. Верагодна, муры млына былі выкарыстаны пры будаўніцтве насыпу чыгункі і моста
праз раку.
Млын у Сурвілішках
Сурвілішкі – вёска за 19 км на захад ад Паставаў, за 7
км на паўночны захад ад Камаяў паміж азёрамі Вялікія і Малыя
Сурвілішкі. У 1905 годзе маёнтак Чаховічаў у Камайскай воласці Свянцянскага павета Віленскай губерні.
Сядзібны комплекс Чаховічаў займаў узвышаны левы бераг пратокі,
якая злучае два
возеры.
Тут
стаяў дыхтоўны дом, гаспадарчыя пабудовы, уладкаваны
сядзібна-паркавы ансамбль.
На
пратоцы
быў узведзены
млын, знешні
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выгляд і канструкцыйныя асаблівасці
пакуль што не выяўлены. Па рэштках
былой дамбы праходзіць дарога і перакінуты
сучасны
мост. У рэчышчы
яшчэ
захаваліся
два рады драўляных паляў запруды і некалькі слупоў. Пратока пад мостам загрувашчана валунамі, якія былі, верагодна, вымытыя з муроў былога млына.
За сорак метраў да млына ад пратокі ўлева адыходзіць канал, які злучаецца з возерам. Ён з’яўляецца арыгінальнай
часткай былой гідратэхнічнай сістэмы. Як паведамілі мясцовыя жыхары, канал быў выкапаны для адводу вады ў час
паводак, змяншаючы напор на дамбу і канструкцыі млына.
Млын у Томішках
Млын знаходзіўся ў былым засценку Томішкі ў заходняй частцы
Пастаўскага раёна на адлегласці 30
км на паўднёвы-захад ад Паставаў
паміж вёскамі Трабуцішкі і Пешкаўцы.
Ён размяшчаўся на рацэ Лынтупцы, якая мае даўжыню 23 кіламетры. Выток ракі знаходзіцца каля вёсак Рынкяны і Каптаруны за 8 км на поўнач ад Лынтупаў, а вусце – рака Страча.
Млын пабудаваны ў 1903 годзе, у Другую сусветную вайну яго ўзарвалі партызаны. Пасля вайны быў адноўлены, але мука тонкага памолу ўжо не выраблялася.
У 60-я гады ХХ стагоддзя млын перарабілі ў лесапільню.
Будынак меў вельмі тоўстыя сцены, большая яго частка зна-
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ходзілася ў зямлі, а над шлюзам ішоў мост. У млыне выраблялі
муку простага і токага памолу (пыталь), дзёрлі крупы. Захаваўся
жорнавы камень
дыяметрам 98 см
з унутранай адтулінай у 25 см.
Млын працаваў
увесь год.
Перад млыном мелася вадасховішча памерам
600 × 100 метраў.
Стаў утрымліваўся дамбай, якая
мела наступныя характарыстыкі: поўная даўжыня прыкладна
100 м, першы шлюз
(для спуску вады з вадасховішча) - 5 м, а
другі (спуск вады на
механізм млына) - 1.5
м.
Цяпер у выніку размыва запруды і шлюза вада з вадасховішча
поўнасцю спушчана.
Каля дамбы на правым беразе ракі знаходзіўся двухпавярховы
дом гаспадара млына, ад якога цяпер застаўся толькі падмурак.
Па ўспамінах мясцовых жыхароў, уласнікам млына быў Ухтоў,
які, ратуючыся ад рэпрэсій, з’ехаў у Польшчу.
Засталіся звесткі аб тым, што ў 50-я гады на млыне працавалі
Аляксандр Качкароў (упраўляючы) і Філіп Найдзёнаў (млынар).
Цяпер млын уяўляе сабой напаўразбураны аб’ект з высокай
доляй небяспекі.
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Млын у Трабуцішках
Вёска Трабуцішкі ляжыць за
33 кіламетры на паўднёвы захад ад
Паставаў, за 3 кіламетры на паўднёвы усход ад Лынтупаў. У 1873
годзе была ў Лынтупскай воласці Свянцянскага павета, належала Бішэўскаму. Назва паходзіць ад
літоўскага “trabas” – “хата”.
Млын каля вёскі вядомы з сярэдзіны ХVIII стагоддзя. У магістарскай працы Адама Свідэрскага “Дэканат Свірскі ў 1784
годзе ў святле апісанняў плябанаў” падаецца інфармацыя пра
тое, што ў Трыбуцішках (так у тэксце) ёсць млын з сукнавальняй
(валюшняй) у сутоках рэк
Лынтупкі і Олксны, які
належыць яснавяльможнай пані Гільзеновай.
У даведніку “Słownik
geograficzny Królewstwa
Polskiego i innych krajów
sławianskich” пра Трабуцішкі паведамляецца, што
вёска ляжыць каля безіменнай ракі і належаць
да двара Бішэўскіх Лынтупы (5 вёрст). У ёй пражываюць 12 жыхароў праваслаўных, 8 католікаў і 3 яўрэі. Каля вёскі ёсць вадзяны млын і фолюш (валюшня).
Рака Лынтупка мае даўжыню 23 кіламетры. Яна пачынаецца
каля вёскі Вялічкі на захадзе Пастаўшчыны, працякае з поўначы
на поўдзень праз Лынтупы, дзе на ёй у сядзібна-паркавым комплексе Бішэўскага ўтвораны 4 ставы. Упадае ў раку Страчу непадалёку ад возера Балдук. Рака праклала сабе рэчышча па схілах Свянцянскіх град і таму на асобных участках мае імклівае
цячэнне, вымывае шмат камянёў, чым нагадвае горныя рэкі.
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Рака Олксна (Волксна) з’яўляецца левым прытокам Лынтупкі. Яна мае даўжыню 8 кіламетраў, пачынаецца ва ўрочышчы
Нарушышкі непадалёку ад Свірдунаў.
Рэкі злучаюцца паўночней Трабуцішак і іх агульнае рэчышча агінае вёску з усходу. Цяпер тут знаходзіцца балота, якое
ўтварылася на месцы
былога става. З паўднёвага боку захаваліся
рэшткі дамбы даўжынёй каля 60 метраў,
якая ў асобных месцах
пашкоджана.
Сам млын стаяў
за 500 метраў ніжэй
сутокаў на поўдзень
ад Трабуцішак, на ўсход ад сучаснага моста
праз Лынтупку. Спыніў сваю дзейнасць, верагодна, у пачатку ХХ
стагоддзя пасля пабудовы млына ў суседніх Томішках.
Ад былой гідратэхнічнай сістэмы засталося балота на месцы былога става, рэшткі дамбы, некалькі вялікіх камянёў каля
рэчышча,
даўняя
драўляная
балка,
урослая ў маладое
дрэўца.
Каля
былога млына доўгі час
дзейнічала карчма,
ад якой цяпер засталіся толькі падмуркі. Міжваенным часам амаль побач з млыном прайшла вузкакалейка Лынтупы-Кабыльнік, участкі насыпаў ад якой яшчэ
засталіся ў рэльефе.
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Млын у Хрыстове
Хрыстова – вёска за 38 км на
ўсход ад Паставаў, за 13 км на ўсход ад Дунілавічаў. У сярэдзіне
ХVIII стагоддзя тут быў фальварак дамініканаў, у 1800 годзе мелася драўляная ўніяцкая царква
ў імя Пакрова прасвятой Багародзіцы. У 1861 годзе - казённы
маёнтак Хрыстова. У 1873 годзе вёска ў Норыцкай воласці Вілейскага павета Віленскай губерні. У 1905 годзе – фальварак і вёска.
Млын знаходзіўся ў паўночнай частцы вёскі каля былога
гасподскага двара (фальварка). Уласнікамі яго былі Зямчонкі.
П е р ш а п ач а т кова млын быў
вадзяны, стаяў
на
невялікай
рачулцы, якая
бярэ
пачатак
з крыніц у балоце. Пазней з
прычыны недахопу
вады
млын
зрабілі
паравым (газагенератарным). На цяперашні час на месцы былой гідратэхнічнай сістэмы засталіся толькі камяні ды зарослае балота.
Апісанне хрыстоўскага млына зрабіў ураджэнец вёскі, пісьменнік, аўтар кнігі “Таямніца Хрыстова” (2015) Янусь Малец:
“Некалькі слоў пра млын. У сабраных матэрыялах гаворыцца, што ён працаваў да 40-х гадоў. Дата не зусім дакладная, бо
і пасля майго з’яўлення на белы свет (1950 г.) там малолі муку.
Ужо свядомым падлеткам быў у сярэдзіне млына, дзе ўсё скрыжатала, грукатала. Як зачараваны, глядзеў на белае царства

51

Terra incognita
механізмаў, столі, сцен, лесвіц на другі паверх. Людзі, таксама
падбеленыя мукой, спрытна ўвіхаліся з мяшкамі – снежныя чалавекі ў дзіўнай казцы!
Пабудаваны млын па ініцыятыве Міхала з роду Зямчонкаў,
які казаў сам пра сябе: “Як гэта не строіцца?!” Як расказваў
дзядзька Стась,
ён быў галавасты і рукасты.
Для млына купіў
у Вільні рухавік з
паравоза. Везлі
яго на конях.
Паколькі была
вялікая вага і
ўнушальныя памеры, прыходзілася ўмацоўваць і рабіць шырэйшымі масты праз рэчкі па дарозе ў Хрыстова.
Пасля вайны М. Зямчонак з’ехаў у Польшу. Там стаў інжынерам. Інжынерам стаў таксама ягоны сын.
Акрамя млына быў вятрак. А яшчэ быў стаў, які выкапалі
на месцы сажалкі, праз якую працякала рачулка, што пачыналася з крыніцы непадалёку ад Горак. Рачулка за сажалкай была
перагароджана невялікай плацінай. (Зямлю-бузу з сажалкі вывозілі на калёсах на палі і нівы, заадно было ўгнаенне глебы).
Вада з плаціны падала на кола з лопасцямі, якое прыводзіла ў
рух праз шэсцерныя перадачы іншыя механізмы для выпрацоўкі
механічнай энергіі. Рухавік з паравоза, відаць, спатрэбіўся пазней, каб павялічыць магутнасці і эфектыўнасць, якіх не магла
даць турбіна. Дакладна ўсё апісаць праз гады складана. Асобныя дэталі з таго “ноў-хау” валяліся каля плаціны доўгі час,
нават і цяпер можна, напэўна, нешта знайсці паблізу.
Пасля вайны млынам завалодаў калгас. Пазней млын перастаў працаваць. Каля яго ўстанавілі пілараму і пілавалі
бярвенне на дошкі для калгасных будоўляў.
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Стаў доўгі час радаваў хрыстоўцаў. Тут купаліся, лавілі
рыбу і адпачывалі ў вольную гадзіну. Зімой дзетвара на лёдзе ўстанаўлівала кола, на доўгіх жэрдках прымацоўвала санкі
і з неверагоднай хуткасцю каталася, раскруціўшы добра гэты
“калаўрот”. Былі смельчакі, якія нават, як цыркачы, пераскоквалі праз жэрдкі. Праз гады задумваешся, як ніхто тады не
пакалечыўся. Бог мілаваў! А вось летам быў адзін выпадак з
прыезджым маладым хлопцам, які рашыў наглушыць рыбы,
закінуўшы дрот у стаў з электрычнага слупа. Усё для яго трагічна закончылася развітаннем з жыццём. Але гэта было адно
прыкрае выключэнне, у асноўным жа стаў прыносіў пазітыўныя эмоцыі. Напрыклад, помню, як горда ехаў па вёсцы на веласіпедзе, злавіўшы на спінінг вялікага шчупака!
Пазней на супрацьлеглым беразе става пабудавалі свінарнік, адкуль сцякала ў ваду брудная і смярдзючая жыжа і часам
валяліся ў трысніку здохлыя парасяты. Стаў пакрыўджана
стаў паціху знікаць. Хрыстоўцы яму здрадзілі… Спачатку засталося невялікае як бы вока, а зараз усё практычна зарасло.
Цяпер паміж ставам і крыніцай разліваюцца балоцістыя вадаёмы”.
Млын у Юньках
Юнькі – вёска за 5 км на ўсход
ад Паставаў на правым беразе ракі
Лучайкі. Вядома з 1630 года як вёска
ў Пастаўскім маёнтку. У 1873 годзе
была ў Пастаўскай воласці Дзісненскага павета Віленскай губерні, належала Тызенгаўзу.
Млын размяшчаўся на Лучайцы на ўездзе ў вёску з боку
Паставаў. Рака бярэ свой пачатак у возеры Лучай і мае даўжыню
46 кіламетраў, плошча вадазбора – 258 кв. км.
У апісанні Пастаўскай парафіі за 1784 год, якіе пакінуў
пастаўскі плябан, пісар дэканату свірскага ксёндз Ян Антоні
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Шуле,
згадваецца
млын са ставам у
Юньках. Пры апісанні дарогі з Паставаў
на Лучай, аўтар паведамляе, што шлях
вядзе спачатку да
юнькаўскай карчмы, а
“ад той карчмы адразу проста на мост адзін і другі каля млына
юнькаўскага проста
на гару…”. З гэтай інфармацыі
вынікае,
што на дамбе, па якой
ішла дарога, меўся
мост са шлюзам для спуску вады са става і мост, пад якім вада
ішла на млын, які знаходзіўся на правым беразе Лучайкі.
У пазнейшых выданнях, у прыватнасці ў падрабязным зборы “Słownik geografichny
królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich”, млын
чамусьці не згадваецца. На
картах ХІХ – ХХ стагоддзяў, якія былы прааналізаваны, ні млын, ні стаў не
пазначаны.
Ад былой гідратэхнічнай сістэмы на сённяшні дзень засталася дамба,
якая, магчыма была падвышана пазней пры будаўніцтве сучаснай дарогі, і забалочаны поплаў Лучайкі
на месцы былога става.
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ТУРЫСЦКА-ЭКСКУРСІЙНЫЯ МАРШРУТЫ
“ВАДЗЯНЫЯ МЛЫНЫ ПАСТАЎШЧНЫ”
Для аматараў падарожжаў на раварах і аўтамабілях аўтарамі
даведніка распрацаваны два турысцка-экскурсійныя маршруты – у заходнюю і ва ўсходнюю часткі Пастаўскага раёна. Яны
ўключаюць найбольш цікавыя мясціны, у якіх засталіся рэшткі
вадзяных млыноў, а таксама некаторыя іншыя аб’екты (храмы,
прыродныя і гістарычныя помнікі, паркі, некропалі, гаспадарчыя пабудовы).

Усходняе кола: Паставы (млын, ансамбль Рынкавай
плошчы) – Юнькі (млын) – Лучай (касцёл святога Тадэвуша) –
Дунілавічы (млын, Троіцкі касцёл, некропаль 1920 г, грабніца
Длужнеўскіх) – Крыкалы (млын, парк, рэшткі сядзібнага комплекса, Чортаў камень, экалагічная сцежка) – Норыца (млыны, парк, ставы, бровар) – Грамякі (святая крыніца) – Парыж
(Эйфелева вежа, касцёл, помнік Святому сямейству) – Асінагарадок (царква, званіца, гарадзішча, капліцы) – Казлоўшчына (млын, рэшткі сядзібна-паркавага ансамбля) – Варапаева
(млын, парк, царква) – Алешына (ГЭС) – Паставы
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Заходняе кола: Паставы (млын, ансамбль Рынкавай
плошчы) – Манькавічы (млын, капліца, ставы, рэшткі сядзібы Друцкіх-Любецкіх – Бярозаўка (млын, брод) – Пятроўшчына (млын, старая дарога) – Нохаўшчына (млын, стаў, сядзіба
мастака А. Ромера ў Каралінове) – Камаі (касцёл, каменны
крыж, парк Б. Рудкоўскага) – Томішкі (млын, падмурак сядзібы млынара) – Трабуцішкі (млын, падмурак карчмы, сядзіба
каваля Ю. Фурса) – Лынтупы (касцёл, сядзібна-паркавы ансамбль) – Кацюрышкі (млын, бабровыя запруды) – Паставы
(палац Тызенгаўзаў)
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