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Ігар Пракаповіч: Вадзяныя млыны ў Пастаўскім краі 

 

Анатацыя. Аўтар займаўся даследаваньнем вадзяных, млыноў існаваўшых у 

Пастаўскім краі у ХУІІІ-ХХ стагоддзях. На падставе апісаньня 28 вадзяных 

млыноў праведзена іх сістэматызацыя па шэрагу паказчыкаў: канструкцыйныя 

асаблівасці, тэхналагічныя працэсы, памеры дамбаў і шлюзаў, гаспадары, час 

дзеяння, стан захавання. На аснове матэрыялаў, якія былі сабраныя падчас 

комплексных экспедыцый складзены даведнік і буклет, распрацаваны два 

турысцка-экскурсійныя маршруты, створана інтэрактыўная карта, якая 

размешчана ў сетцы інтэрнэт. 

 

 

Краязнаўства на Пастаўшчыне развіваеца дынамічна і разгалінавана. Даследчыкі-

аматары вывучаюць падзеі сівой даўніны, часоў войн і ліхалеццяў, гісторыі вёсак і 

мястэчак, творчыя здабыткі творцаў нашага краю. Але застаецца шэраг тэм, 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 і гідраэлектрастанцыі. У выніку многія млыны былі 

зруйнаваны, іншыя значна пашкоджаны або разбураны; ацалелі толькі адзінкі – 

тыя, што былі прыстасаваны для нейкіх іншых патрэб. 

 

У ХVІІІ-першай палове ХХ стагоддзя млыны адыгрывалі ролю своеасаблівых 

лакальных цэнтраў 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 ў 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.  
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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 вёскі 

Пятроўшчына. Збор матэрыялаў пра яго дазволіў 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 ёсць толькі кароткія паведамленні пра 

месцазнаходжанне і ў некаторых выпадках – пра ўласнікаў і спецыялізацыю. 

  

Пра млыны другой паловы ХVІІІ стагоддзя найбольш інфармацыі ўтрымліваецца 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 

маюцца ў кнізе “Памяць. Пастаўскі раён”, аднак падрабязных характарыстык 

(акрамя Пастаўскага млына) не падаецца. 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, Раманішкі, 

Томішкі), Анатоль Курак (Томішкі, Трабуцішкі, Скрунды), 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, вайсковая карта 1971 года маштабу 1:100000.  

Сучасны стан былых вадзяных млыноў вывучаўся падчас правядзення краязнаўчых 

экспедыцый малымі групамі ў фармаце аўтавандровак. У чэрвені 2020 года было 

зладжана чатыры паездкі па раёне, вынікам якіх стала абследаванне амаль усіх 
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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 Іван Апанасевіч, Кацярына 

Семенас, Юлія Дунец, Анастасія Кажарновіч. На аснове матэрыялаў краязнаўчых 

экспедыцый і сабраных звестак з розных крыніц інфармацыі з’явілася магчымасць 

зрабіць апісанне ўсіх вадзяных млыноў Пастаўскага раёна, якія дзейнічалі ў ХVIII-

ХХ стагоддзях. Усяго іх налічвалася 28.  

 

Вадзяны млын – будынак на беразе ракі або праточнага возера для памолу збожжа, 

механізмы якога працуць ад энергіі руху вады. Галоўная функцыя млына – памол 

зерня, якое малолася на муку двух відаў: грубая і дробная (пыталь). Некаторыя 

млыны маглі выпрацоўваць электраэнергію (млыны ў  Хрыстове і Манькавічах). 

Таксама пры млыне маглі дзейнічаць: лесапілка, сукнавальня, а пры млыне ў 

Паставах працавалі паперня (для вырабу грубай паперы) і алейня (для ціску алею). 

 

Ніжэй падаецца сціслая характарыстыка вывучаных вадзяных млыноў (іх 

пашыранае  апісанне маецца ў падрыхтаваным даведніку І. Пракаповіч, І. 

Апанасевіч, К. Семенас “Вадзяныя млыны Пастаўшчыны” (2020). 

 

Млын у Акелах размяшчаўся на рацэ Караліноўка, дзейнічаў у сярэдзіне ХІХ 

стагоддзя: ён пазначаны на карце 1865 года. Матэрыялаў пра дакладны час 

пабудовы, яго гаспадара і канструкцыйныя асаблівасці пакуль што не выяўлена. На 

цяперашні час ад гэтай гідратэхнічнай сістэмы засталіся толькі асобныя элементы: 

зарослы стаў, рэшткі дамбы, узвышэнне, на якой стаяў будынак млына, бетонныя 

сценкі шлюза. 

 

Млын у Алешыне размяшчаўся на рацэ Заражанка. У выданні “Słownik 

geografichny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (1886) падаецца 

інфармацыя пра тое, што ў фальварку Алешын на той час меліся карчма, млын і 

тартак (лесапілка). На месцы млына ў 1959 годзе была пабудавана міні-ГЭС. 

Млын у Бярозаўцы знаходзіўся на рацэ Мядзелцы. Ён належаў Тызенгаўзам. Цяпер  

ад былой гідратэхнічнай сістэмы амаль нічога не засталося, толькі рэшткі паляў 

былога моста. 

 

Млын у Варапаеве размяшчаецца на рацэ Заражанцы (Галбяіцы). Пабудаваны ў 

1870 годзе, працаваў да 1942-га. У канцы ХХ стагоддзя знаходзіўся ў 

паўразбураным стане. Рупнасцю новага ўласніка Л.І.Іваніна ў 1993 годзе 

адноўлены і цяпер з’яўляецца славутасцю Варапаева. 
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Млын у Голбіі размяшчаўся на рацэ Галбяіца. Ён існаваў у другой палове ХІХ 

стагоддзя. Цяпер ад млына амаль нічога не засталося. Некалькі элементаў былых 

канструкцый былі выцягнуты з ракі падчас рамонту моста. 

 

Млын у Задзеўі размяшчаўся на рацэ Дзявіца (цяпер у межах Пастаў). У апісанні 

задзеўскай парафіі за 1784 год яе плябан Ваўжынец Ігнат Манстовіч засведчыў: 

“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. 

 

Млын у Паставах стіць на рацэ Мядзелка. 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. З 1994 па 1998 год праводзілася рэстаўрацыя млына. У 1998 

годзе ў адноўленым будынку адкрыўся Дом рамёстваў. Разам з млыном дзейнічала 

паперня, некаторы час тут выраблялі алей. 

 

Млын у Юньках размяшчаўся на рацэ Лучайка. У апісанні Пастаўскай парафіі за 

1784 год, якое пакінуў пастаўскі плябан, пісар дэканату свірскага ксёндз Ян Антоні 

Шуле, згадваецца млын са ставам у Юньках. 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. 

 

Млын у Манькавічах стаіць на рацэ Мядзелка. Першыя згадкі пра млын у 

Манькавічах сустраюцца ў апісанні пастаўскай парафіі за 1784 год, якое пакінуў 

ксёндз Ян Антоні Шуле. У гістарычных крыніцах згадваецца, што ў 1886 годзе ў 

мястэчку дзейнічаў вадзяны млын з сукнавальняй. Ад былой гідратэхнічнай 

сістэмы засталася дамба даўжынёй каля 180 метраў і два шлюзы: былой запруды 

(12 м) і млыновы (5 м шырыні). Падмурак былога млына мае памеры 15 х 20 

метраў. 

 

Млын у Смыччы размяшаўся на рацэ Аржоўка. Звесткі пра млын, які існаваў тут у 

другой палове ХVIII стагоддзя, утрымліваюцца ў апісанні Лучайскай парафіі, якое 

пакінуў ксёндз Мікалай Бендзкоўскі. Там падаецца наступная інфармацыя: “У 

Лучайскай парафіі меліся млыны ў Старым Двары, які належаў Агінскаму, і ў 

Смыччы, які быў уласнасцю Кошчыца”. 
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Млын у Пятроўшчыне размяшчаўся на рацэ Мядзелкa. Млын дзейнічаў “пры 

Польшчы” і ў пасляваенны час. Па словах жыхаркі в. Кабайлы Таразевіч Веры 

Фамінічны, млын згарэў і не аднаўляўся. Млын з’яўляецца галоўным элементам 

унікальнай гідратэхнічнай сістэмы “Мядзелка-Варанец”. На сённяшні дзень ад 

былой гідратэхнічнай сістэмы застаўся падмурак млына і пратока, якую актыўна 

асвойваюць бабры. 

 

Млын у Нохаўшчыне размяшчаецца на рацэ Караліноўка. Ён быў збудаваны 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 комплексу. Тагачасная планіроўка 

гэтай гідратэхнічнай сістэмы захавалася да цяперашняга часу. 

 

Млын у Томішках размяшчаецца на рацэ Лынтупка. Ён 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. Цяпер у выніку размыва запруды і шлюза вада з 

вадасховішча поўнасцю спушчана. 

 

Млын у Трабуцішках стаяў у сутоках рэк Олскна і Лынтупка, дзейнічаў у канцы 

XVІІІ стагоддзя. Ён належаў пані Гільзеновай. Зараз ад былой гідратэхнічнай 

сістэмы засталося балота на месцы былога става, рэшткі  дамбы, некалькі вялікіх 

камянёў каля рэчышча, даўняя драўляная балка, урослая ў маладое дрэўца. 

 

Млын у Сурвілішках стаяў на пратоцы, якая злучае два возеры, знешні 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. Дзейнічаў у ХІХ – 

пачатку ХХ стагоддзя. 

 

Млын у Лынтупах стаяў на рацэ Лынтупка. 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. У пазнейшых крыніцах звестак пра лынтупскі млын не 

сустракаецца. 

 

Млын у Раманішках размяшчаўся на рацэ Пеляцэ. Паводле выдання “Słownik 

geografichny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (1882 г.), на месцы 
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вёскі быў двор Даўгялаў, які знаходзіўся каля става на рацэ Пеляка. Наяўнасць 

запруды ўскосна сведчыць, што на той час млын ужо дзейнічаў. 

 

Млын у Пяляцэ стаіць на рацэ Пеляка.  Па словах мясцовага жыхара Станіслава 

Альфонсавіча 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. 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. 

 

Млын у Рудні стаяў на безыменнай рачулцы – левым прытоку ракі Смычыцы. На 

карце 1865 года у Рудні пазначаны млын, каля якога праходзіла лясная дарога. 

Знешні выгляд і канструкцыйныя асаблівасці пакуль што не выяўлены. 

 

Млын у Старым Двары. У энцыклапедыі “Słownik geograficzny Królewstwa 

Polskiego i innych krajów sławianskich” (1885 г.) падаецца наступная інфармацыя: 

“Стары Двор, фальварак над двумя азёрамі,..., мае 38 жыхароў каталіцкага 

веравызнання, бровар, млын вадзяны і тартак; уласнасць Эдварда Мастоўскага”. На 

цяперашні час рэшткаў былога вaдзянога млына амаль не засталося. Часткова 

захаваліся фрагменты дамбы, па якой ідзе лінія электраперадачы. 

 

Млын у Міхаліне стаіць на рацэ Заражанка. У выданні “Słownik geografichny 

królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (т.VI, 1885) маюцца звесткі пра 

тое, што ў прыватным фальварку Міхаліна, які ляжыць над ракой Заражанкай, быў 

раней вадзяны млын і фабрыка сукна. Ад былой гідратэхнічнай сістэмы засталіся 

шматлікія камяні і счарнелыя драўляныя палі ў рэчышчы Заражанкі, а таксама 

рэшткі пабудоў і падмуркаў, якія складзены валунамі. 

 

Млын у Дунілавічах быў уладкаваны на рацэ Заражанцы. Па звестках з кнігі 

“Памяць. Пастаўскі раён” у 1866 годзе ў Дунілавічах дзейнічаў вадзяны млын з 

сукнавальняй. У 1920-я гады ў мястэчку працавалі лесапільны і цагельны заводы, 

млын, кузня, піларама. Цяпер ад млына засталіся толькі падмуркі і некаторыя 

жалезабетонныя канструкцыі. 

 

Млын са ставам у Крыкалах размяшчаўся ў паўночна-ўсходняй частцы парка ў 

канцы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. Ён быў уладкаваны 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. 
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Млын у Казлоўшчыне. 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 аднаўлялася ў 

1920-я і 1950-я гады. На сённяшні дзень гідратэхнічная сістэма захавалася 

часткова. У добрым стане знаходзяцца будынак млына, насыпная дамба, сценкі 

шлюза. 

 

Млыны ў Норыцы стаялі на каналах між ставоў Норыцкага сядзібна-паркавага 

ансамбля, у якія вада паступала з невялікага балота. Яны дзейнічалі з канца XVІІІ 

да другой паловы XІX стагоддзя. 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 Хрыстове спачатку (у канцы ХІХ стагоддзя) быў вадзяным, стаяў на 

невялікай рачулцы, а пазней з прычыны недахопу вады млын зрабілі паравым 

(газагенератарным). Ён знаходзіўся ў паўночнай частцы вёскі каля былога 

гасподскага двара (фальварка). Уласнікамі яго былі Зямчонкі. На цяперашні час на 

месцы былой гідратэхнічнай сістэмы засталіся толькі камяні ды зарослае балота на 

месцы былога става. 

 

Млын у Кацюрышках быў уладкаваны ў маляўнічым месцы, дзе сыходзяцца плыні 

ракі Камайкі і безыменнага ручая ў першай палове ХХ стагоддзя (пазначаны на 

польскай карце 1930 г). 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.  

 

На падставе апісанняў вадзяных млыноў Пастаўшчыны была праведзена іх 

сістэматызацыя па шэрагу паказчыкаў: канструкцыйныя асаблівасці, тэхналагічныя 

працэсы, памеры дамбаў і шлюзаў, гаспадары, час дзеяння, стан захавання. На 

жаль, у выніку таго, што частка млыноў на цяперашні час поўнасцю знішчана, а 

сведкаў і літаратурных крыніц адшукаць не ўдалося, вызначыць іх некаторыя 

характарыстыкі не атрымалася.  

 

Усе вывучаныя млыны будаваліся з мэтай памолу збожжа. Большасць з іх (18) была 

ўзведзена на буйнейшых рэках раёна (Заражанака-Галбяіца (5), Мядзелка (4), 

Караліноўка (2), Лынтупка (2), Пеляка (2). На меншых рэках (Ласіца, Камайка, 

Шурыца, Аржоўка) мелася па 1 млыне. Даволі значны млын стаяў на пратоцы 
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паміж Сурвілішскімі азёрамі. Астатнія млынкі былі невялікія, працавалі 

перыядычна, бо выкарыстоўвалі ваду з ручаёў, якія жывіліся вадой з крыніц 

(Скрунды, Хрыстова, Крыкалы) або азёр (Рудня, Задзеўе). Асобна вылучаюцца два 

невялікія млынкі, якія дзейнічалі на пратоках паміж ставамі маёнтка Норыца.  

Некаторыя вадзяныя млыны з’яўляліся значнымі гідратэхнічнымі сістэмамі, 

паколькі разам з памолам збожжа ажыццяўляліся і іншыя тэхналагічныя працэсы. 

Найбольш разнастайныя функцыі выконваў млын у Паставах, дзе малолі зерне, 

распілоўвалі драўніну, выраблялі алей і паперу. На млынах у Манькавічах, 

Казлоўшчыне і Дунілавічах стаялі генератары, якія выпрацоўвалі электраэнергію, 

прычым, першыя два былі ўзведзены ў маёнтках, якія належалі князю У.Друцкаму-

Любецкаму. Пры млынах у Алешыне, Казлоўшчыне, Паставах, Пеляцэ, Томішках, 

Хрыстове дзейнічалі тартакі (лесапільні). У мястэчках Варапаева, Дунілавічы, 

Манькавічы і вёсцы Міхаліна на энергіі вады працавалі валюшні (сукнавальні). 

 

Гады пабудовы некаторых млыноў невядомыя, але самым старым вадзяным 

млыном на Пастаўшчыне быў, напэўна, млын у Лынтупах: ён існаваў ужо ў ХVI 

стагоддзі. У ХVII стагоддзі. з’явіліся гідрасістэмы ў Манькавічах, Паставах, 

Юньках, Старым Двары. Праз стагоддзе вадзяныя млыны працавалі ў Голбіі, 

Дунілавічах, Бярозаўцы, Норыцы, Смыччы, Міхаліне і Трабуцішках. З цягам часу 

некаторыя з іх прыйшлі ў заняпад, бо ў гэтых арэалах з’яўляліся новыя, больш 

дасканалыя і эфектыўныя гідрасістэмы. Так млыну ў Лынтупах на змену прыйшоў 

млын у Трабуцішках, Юнькаўскі млын таксама паступова змарнеў, бо побач былі 

Паставы. У ХІХ стагоддзі млыны пабудавалі ў Алешыне, Варапаеве, Казлоўшчыне, 

Крыкалах, Нохаўшчыне, Пеляцэ, Пятроўшчыне, Раманішках, Рудні, Скрундах. У 

ХХ стагоддзі яны з’явіліся ў Томішках, Кайранішках і Сурвілішках. На той час 

агульная іх колькасць на Пастаўшчыне складала 14. На працягу ХХ стагоддзя 

млыны паступова згортвалі сваю дзейнасць, прыпыняліся і прыходзілі ў заняпад. З 

другой паловы стагоддзя імі ўжо ніхто не карыстаецца, некаторыя млыны толькі 

захаваліся як славутасці нашага раёна. 

 

На аснове матэрыялаў, якія былі сабраныя падчас комплексных экспедыцый, былі 

складзены даведнік і буклет, распрацаваны турысцка-экскурсійныя маршруты, 

створана інтэрактыўная карта, якая размешчана ў сетцы інтэрнэт. 

Ніжэй падаецца кароткая характарыстыка распрацаваных прадуктаў. 

 

1. Даведнік “Вадзяныя млыны Пастаўшчыны” і буклет. 

Даведнік створаны на аснове літаратурных крыніц, звестак сеткі інтэрнэт і 

матэрыялаў комплексных краязнаўчых экспедыцый. Поўнакаляровае выданне мае 

аб’ём 60 старонак фармату А-5, уключае 27 карт і 3 аўтарскія картасхемы, 57 

арыгінальных каляровых і 6 старых фотаздымкаў. Кніга надрукавана ў Пастаўскай 
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друкарні накладам 50 асобнікаў. Даведнік у фармаце pdf выстаўлены на сайтах 

Пастаўскай гімназіі, газеты “Пастаўскі край”, Пастаўскай раённай бібліятэкі, 

Нацыянальнага парка “Нарачанскі”.  

2. Інтэрактыўная карта “Вадзяныя млыны Пастаўшчыны”. 

Распрацавана на аснове матэрыялаў падрыхтаванага даведніка і папяровых версій 

картасхем. Карта выстаўлена на сайтах Пастаўскай гімназіі, газеты “Пастаўскі 

край”, Пастаўскай раённай бібліятэкі, Нацыянальнага парка “Нарачанскі”.  

3.Турысцка-экскурсійныя маршруты “Вадзяныя млыны Пастаўшчыны”. 

 

 

На аснове матэрыялаў краязнаўчых экспедыцый і падрыхтаванага даведніка 

распрацаваны два турысцка-экскурсійныя маршруты: Усходняе кола і Заходняе 

кола. Схемы маршрутаў падаюцца ў даведніку і выстаўлены на сайтах Пастаўскай 

гімназіі, газеты “Пастаўскі край”, Пастаўскай раённай бібліятэкі, Нацыянальнага 

парка “Нарачанскі”.  

 

 

 
 

Карта вадзяных млыноў у Пастаўскім краі 
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Табліца 1. Характарыстыка вадзяных млыноў Пастаўшчыны 

 

 

Млын Вадаток 
Крыніцы 

інфармацыі 

Час 

дзеяння 
Стан захавання Уладальнік 

Акелы Караліноўка Карты 

? - 

сярэдзін

а ХІХ  

Разбураны, каля 

ракі захаваліся 

рэшткі дамбы. 

? 

Алешына Заражанка 

*Słownik 

geografichny

…  

  ХІХ - 

ХХ 

На месцы млына 

ў 1959 годзе была 

пабудавана міні-

ГЭС. 

Святаполк-

Мірскія 

Бярозаўка Мядзелка 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski 

 ?-XVlll  
Поўнасцю 

знішчаны 
 Тызенгаўзы 

Варапаева Заражанка 

Памяць. 

Пастаўскі 

раён 

 XlX-

XX 

У 1993 годзе 

адноўлены і 

цяпер з’яўляецца 

славутасцю 

Варапаева. 

у 1993 

годзе- Л.І. 

Іванін 

Голбія Галбяіца 

*** 

Gawrylczyk B. 

Dekanat 

Polocki,  

М. Арэх  

XVlll-

XlX  

Поўнасцю 

знішчаны 
? 

Дунілавічы Заражанка 

*** 

Gawrylczyk B. 

Dekanat 

Polocki, 

Памяць. 

Пастаўскі 

раён 

XVlll-

XX 

Разбураны, 

засталіся толькі 

падмуркі 

Янішэўскія 

Задзеўе Дзявіца 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski  

?-XVlll 
Поўнасцю 

знішчаны 
? 

Казлоўшчына Ласіца 

Успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XlX-XX 
Поўнасцю 

захаваўся  

Ігныцый 

Друцкі-

Любецкі 

Кацюрышкі 

Камайка і 

бязыменны 

ручай 

Карты ?-ХХ 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
? 
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Крыкалы 
Ручай з 

крыніцы 

Успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XlX 
Засталіся толькі 

рэшткі 

Абрамовічы, 

Тышкевічы 

Лынтупы Лынтупка 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski  

 ХVІ 
Поўнасцю 

знішчаны 
? 

Манькавічы Мядзелка 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski  

XVll-

XX 
Разбураны 

Кельпшы, 

Тадэвуш 

Жаба 

Міхаліна Заражанка 

* Słownik 

geografichny

…, Памяць. 

Пастаўскі 

раён  

XVlll-

XX 
Разбураны Карэцкія? 

Норыца 
Каналы ў 

Норыцы 

*** 

Gawrylczyk B. 

Dekanat 

Polocki ,   
* Słownik 

geografichny

… 

XVlll-

XlX 

Амаль поўнасцю 

знішчаны 

Сулістроўскі

я, 

Лапацінскія 

Нохаўшчына Караліноўка 

* Słownik 

geografichny

… 

ХlX разбураны 
Альфрэд 

Ромэр 

Паставы Мядзелка 

Інвентар 

Пастаўскага 

графства 1728 

г 

XVll-

XX 
адрэстаўраваны 

Ян Юры 

Зяновіч 

Пеляка Пеляка 

* Słownik 

geografichny

… 

XlX-XX разбураны 
Даўгялы, 

Бялевіч 

Пятроўшчына Мядзелка 

Успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XlX-XX разбураны 
Друцкія-

Любецкія? 

Раманішкі Пеляка 

* Słownik 

geografichny 

… 

XlX 
поўнасцю 

знішчаны 
Даўгялы 

Рудня 
Ручай з 

возера 
Карты XlX 

Амаль поўнасцю 

знішчаны 
? 

Скрунды 
Ручай з 

крыніцы 

Успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XlX-XX 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 

Абрамовічы, 

Канткоўскія 
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Смыччо Аржоўка 

*** 

Gawrylczyk B. 

Dekanat 

Polocki  

XVlll 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
Кошчыц 

Стары Двор Шурыца 

* Słownik 

geografichny 

… 

XVll 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
Агінскі 

Сурвілішкі 

Пратока 

паміж 

азёрамі 

Успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XX 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
Чаховічы 

Томішкі Лынтупка 

Інтэрнет, 

успаміны 

мясцовых 

жыхароў 

XX 
Часткова 

захаваўся 
Ухтоў 

Трабуцішкі Лынтупка 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski  

XVlll-

XlX 

Амаль поўнасцю 

знішчаны 
Гільзены 

Хрыстова 
Ручай з 

крыніцы 

Я.Малец 

"Таямніца 

Хрыстова" 

XX 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
Зямчонкі 

Юнькі 

Лучайка 

** Świderski A. 

Dekanat 

Świrski  

XVll 
Амаль поўнасцю 

знішчаны 
? 

 

* Słownik geografichny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I. – 

Warszawa, Druc „Wieku”, 1880. – 960 с.  
** Świderski A. Dekanat Świrski w 1784 roku w świetle opisów plebanów. Praca 

magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jozefa Maroszka. – Bialystok, 2004. 

*** Gawrylczyk B. Dekanat Polocki w świetle opisów parafij z 1787 roku. Praca 

magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jozefa Maroszka. – Bialystok, 2005. 
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Млын у Паставах 

 

 

 
 

Млын у Казлоўшчыне 
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Млын у Томішках 

 

Ihar Prakapovich: Water-driven Mills in Pastauski Region (аbstract)                                

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 172-185, www.sakavik.net)  

The author studied the existence of water-driven mills in Pastauski Region from the 18th 

to 20th centuries. Based on descriptions of 20 such mills, the author centres his study on 

the system used in specific construction methods for the mills, technical processes that 

were applied, their dumps and gateways. Also, the author deals with the subjects of who 

ran the mills, at what times and the condition of their ongoing maintenance. Thanks to the 

materials that were gathered during complex expeditions, a manual and booklet were 

created featuring two tourist expedition paths. Also, an interactive map was created that 

can be accessed on the internet. 

 

Игорь Прокопович: Водяные мельницы в Поставском районе (резюме)        

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 172-185, www.sakavik.net) 

Автор исследовал 20 водяных мельниц 18-20 вв. в Поставском районе. 

Представлено описание методов их строительства, технических процессов, и 

шлюзов. Кроме того, автор даёт информацию о владельцах, времени и условиях 

обслуживания мельниц. Благодаря материалам, собранным в ходе экспедиций, 

были составлены руководство и буклет с описанием двух туристических 

экспедиционных маршрутов. Кроме того, была создана интерактивная карта, 

доступ к которой можно получить в интернете. 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/

