
Уступ 

Гэтая кніжка была са мной, так бы 
мовіць, з самага пачатку. Кожны раз калі ў 
хату заходзіла нейкая цётка і ўбачыўшы 
мяне ў калысцы, забывалася тры разы 
сплюнуць, як наказвае традыцыя, або 
сказаць пра мяне нешта адмоўнае, а замест 
гэтага пачынала абдорваць мяне 
непатрэбнымі кампліментамі, я тут жа, 
пасьля такога візіту пачынаў нясцерпна 
галасіць і пераставаў есці. Пасьля гэтага мая 
бабуля заўжды ішла па знаёмую бабу, каб 
тая мяне загаварыла. Шаптуха прыходзіла, 
запальвала зёлкі, па хаце разцягвалася смуга 
пахучага дыму, і тады яна пачынала 
прыгаворваць:  

Зоры-зарніцы, гасподнія памачніцы, прашу 
вас ранніх, позніх, вячэрніх, дняўных пры 
цёмных кусточках, пры зялёных лісточках, каб 
Віталю не калола, не парола, каб яму пілося, і 
елася, і спаць хацелася.   

Пасьля такіх замоваў, або так званага 
выгрызання хваробы зубамі, я пераставаў 



плакаць і зноў пачынаў есці, быццам нічога 
гэтага і не было. 

Калі мне было 10 гадоў, я сарваў на 
пальцы завусеніцу. Зусім невялікая ранка 
пачала гнаіцца і прычыняць вялікі 
нарыўны боль. Калі нарыў знёс пазногаць 
за справу ўзяліся хірургі з новай бальніцы, у 
Глыбокім. Кожныя два-тры дні я павінен 
быў хадзіць на балючыя працэдуры, 
зрываньне засохлай павязкі, чышчэньне 
рознымі мэдыцынскімі спіртамі і мазямі, 
новае перавязванне і так з тыдня ў тыдзень, 
да часу пакуль два хірургі не паклікалі маіх 
бацькоў, каб параіць ім звярнуцца да бабкі-
шаптухі. Дактары не пакідалі сумневаў, або 
дапаможа шаптуха, або сярэдні палец, 
левай рукі прыйдзецца ампутаваць... Бацькі 
пачалі шукаць шаптуху, але ў нашай 
родавай вёсцы такой ужо не было. 
Абазнаныя людзі параілі з’ездзіць у славуты 
Мосар, да бабы Зосі. Баба Зося жыла ў 
прыдарожнай, неабшаляванай хаце, на 
ўзгорку, непадалёк ад касьцёла. Яна 
патлумачыла, што мая хвароба гэта 
валасень. Назвы хваробаў у традыцыйнай 



медыцыне, як часам называюць знахорства 
адрозніваюцца ад назваў хваробаў у 
сучаснай медыцыне. Шатпуха пасадзіла 
мяне ў кухні, а сама выйшла з хаты. Я пачаў 
разглядаць хату, якая была падобная да 
іншых вясковых хат, напрыклад да хаты 
майго дзеда, але ў той жа час адрознівалася 
ад іх нейкай дзіўнай таямнічасцю. Бацькі 
былі перапоўненыя хваляваньнем і відаць 
недаверам у тое, што гэтая працэдура можа 
дапамагчы, але вялікага выбару ў іх не 
было. Шаптуха вярнулася з панадворку з 
нечым, што ёй было патрэбна для замовы. 
Як я даведаўся пазней гэта быў гусіны 
тлушч і сьцёрты ліст клёну. Яна пачала 
накладваць гэтую сумесь мне на рану, 
адначасна прыгаворваючы нешта што мне 
нагадвала малітву. Шаптала яна дарэчы па-
польску, што даволі нетыпова для Беларусі, 
але нярэдкае для нашага паўночна-
заходняга рэгіёну. Новая перавязка 
адрознівалася ад тых, што былі зробленыя ў 
бальніцы. Хворы палец быў перавязаны 
старым, пажоўклым кавалкам палатна, 
лоскутам, адарваным ад нейкага матар’ялу. 



Шаптуха сказала прыехаць другі раз праз 
тыдзень і пасьля таго, калі бацькі ўгаварылі 
яе прыняць гасьцінец мы сыйшлі. Калі праз 
тыдзень прыехалі ізноў, было ўжо 
відавочна, што запальны працэс зьнік. 
Працэдура паўтарылася з той жа 
дакладнасцю, што і раней. Баба Зося 
апавяла ўжо нашмат больш даверлівым 
бацькам, што з такой самай хваробы 
вылечыла аднаго маладога хлопца з Мінску. 
У яго валасень дайшоў быў да лакця. Яму 
прыйшлося прыяжджаць да шаптухі на 
працягу некалькіх месяцаў, але ў выніку 
ягоная рука была цалкам уратаваная. Мне 
хапіла ўсяго толькі дзвух прыездаў. Палец 
пачаў хутка гаіцца. Пазногаць вырас на 
месцы раны можа толькі праз паўгоду, але 
пра паходы на балючыя працэдуры ў 
бальніцы, ці пра ампутацыю я мог ужо 
забыцца. Нашмат пазней я прачытаў, што 
„У нашых даўнейшых людзей было 
веранне, што хвароба валасень праяўляецца 
ад таго, што нейкім чынам (бліжэй ўсяго ад 
чараў) пападаюцца пад скуру на канцы 
пальца валасы, якія там точуцца ў целе, а за 



гэта моцнае і страшнае калоцце ў пальцы”. 
З гэтай прычыны, пытацца ў мяне ці веру я 
ў шаптух і іх сілу відаць было б залішнім. Я 
зведаў сілу гэтай штукі на сабе і то не раз. 
Але стаўленне да шаптух сярод людзей 
бывае рознае. У Польшчы і чым далей на 
захад ад Віслы, пра гэтае мастацтва амаль 
ніхто, нічога не ведае. Хрысціянства зрабіла 
ўсё магчымае, каб паганскія па сваім 
паходжанні веды, адправіць у нябыт, або 
адаптаваць на патрэбы сваіх дагматаў. Таму 
сёння большасць шаптух апрача 
даўнейшых замоваў выкарыстоўвае таксама 
малітвы “Ойча наш”, “Вітай, Марыя”, ці 
“Веру ў Бога Айца Ўсемагутнага”, а іхныя 
хаты звычайна абвешаныя іконамі. Самі 
шаптухі часта гавораць пра тое, што вера ў 
Бога асноўная перадумова аздараўлення, і 
што яны з’яўляюцца толькі пасярэднікамі ў 
гэтым працэсе: „Не я доктар, ты доктар...” 
Негледзячы на гэта стаўленне да 
шаптунства, як сярод царкоўных, так і 
каталіцкіх іерархаў, даволі адмоўнае. 
Адначасна я ведаю, што вера ў сілу 
народнай медыцыны не перашкаджала 



маёй бабулі быць глыбока-веруючай 
каталічкай. Беларусы адзін з нямногіх 
народаў, якія змаглі сінтэзаваць пашану да 
хрысціянства, з верай у сілу паганскіх па 
сваёй сутнасьці абрадаў. Некаторыя вернікі 
хрысціянскіх канфесій лічаць шаптунства 
д’ябальствам, чорнай магіяй і адыходам ад 
веры. Не жадаючы паглыбляцца ў чыста 
тэалагічныя аспекты гэтай праблемы скажу 
толькі, што хрысціянству 2000 гадоў, 
сучаснай медыцыне крыху больш за 100, а, 
па заявах навукоўцаў-генетыкаў, беларусам 
прыкладна 8000 гадоў і ўвесь гэты час ім 
трэба было неяк ратавацца ад рознае 
немачы. Адсюль вонкава знахарскія 
рытуалы часьцяком нагадваюць магічныя 
заклінанні, але ў іх аснове заўсёды 
закладзеныя, практычныя, шматгадовыя 
назіранні. Знахарства дапамагае ў хваробах, 
ад якіх па сённяшні дзень, не велмі ўдала 
лечыць сучасная медыцына: валасень, 
каўтун, рожа, скула, ячмень, залатнік, 
часотка. Больш за тое, шаптухі ўмеюць 
загаварыць шэраг хвароб псіхалагічнага 
характару: сурок, спуд і нават шаленства... 



Некаторыя ведаюць як звесьці пару, якая 
разыйшлася, загаварыць ад алькаголю, або 
як выгнаць з чалавека нячыстую сілу. Амаль 
у кожнай шаптухі свая метадалогія, у 
кожным рэгіёне можна знайсці сваю 
спецыфіку, але ўсе гэтыя веды маюць пад 
сабой агульны, рацыянальны грунт 
шматвекавога назірання за прыродай і 
чалавекам. У пэўных хваробах дапамагаюць 
розныя расліны, у некаторых – пэўныя 
рытуалы і псіхалагічны ўплыў на хворага. 
Як казала мая бабуля – усе хваробы ад 
нэрву. Некаторыя навукоўцы прыходзяць 
сёння да той жа высновы... 

Плануючы гэтую кніжку я марыў 
трапіць у рэгіён дзе веды пра знахарства 
самыя жывыя і нядзіва, што гэткім рэгіёнам 
аказалася Падляшша-Палессе. Задума 
пачала ажыцяўляцца пасля майго вяртання 
з Амэрыкі, дзе я правёў апошнія два гады 
жыцця, і пасьля маёй чарговай паездкі ў 
Беласток. Менавіта ў Беластоку я 
паглыбіўся ў несустраканую ўжо доўгі час 
атмасфэру народных забабонаў. Адна 
знаёмая юрыстка апавяла як у судзе, што 



адбываўся ў адным мястэчку пад 
Беластокам, адна абураная жанчына 
крычала ў бок сваёй крыўдзіцелькі: “Ты 
цяжарная, таму не хлусі, бо дзіця тваё будзе 
такое ж хлусьлівае як і ты.” Іншая 
адукаваная жанчына, на поўным сур’ёзе, 
пераконвала мяне, што былая жонка ейнага 
мужа сурочвае дзяцей з яго першага 
шлюбу. Калі муж забірае дзяцей да сябе і 
яны едуць некуды разам, то ўсё заўжды ідзе 
ня так. А апошнім разам з-за гэтага 
чароўнага ўздзеяння ў іх нават здарылася 
аварыя. І калі я прызнаўся ёй, што 
цікаўлюся гэтай тэмай, яна тут жа пачала 
выпытваць пра адрасы знаёмых мне шаптух 
і ў прынцыпе была гатовая зараз жа сесці ў 
машыну і ехаць здымаць сурокі. Неўзабаве 
пасьля гэтых дзьвух гісторый я сустрэў 
загадчыка аднаго з мясцовых дамоў 
культуры, які быў цалкам упэўнены ў тым, 
што на музейныя кросны ў ягонай установе 
наведзены подзіў і што падчас працы 
кросны выкідваюць розныя штукі, каб 
сапсаваць цяжкі і жмудны працэс ткання. 
Па словах загадчыка, уначы кросны 



грукочуць і нават самавольна 
перамяшчаюцца… Карціну дапоўніла 
касірка на запраўцы, якая адмовілася 
прымаць банкаўскую картку з рукі у рукі і 
пачала настойваць на тым каб я тую картку 
паклаў на стол... Падобнае ўражанне раней 
рабіла на мне хіба толькі беларускае 
Палессе. Менавіта таму для сваёй 
экспедыцыі я выбраў якраз гэты, фактычна 
адзіны культурна-гістарычны рэгіён лясоў і 
балот. Заадно хацелася б падкрэсліць, што 
гэтая кніга, збор апавяданняў, мастацкая 
літаратура, ці па-англійску кажучы – 
фікцыя. Сэрыя падарожжаў па падляшскіх і 
палескіх вёсках была мною здзейсненая 
выключна для натхнення і лепшага 
спазнання тэмы вядзьмарства, аднак 
большасць матар'ялу ня мае, у сціслым 
значэнні, этнаграфічна-дакументальнага 
характару. Для вывучэння тэмы адсылаю да 
навуковых апрацаванняў, якіх у нас хапае.  



I 
З нічога ніякага, Анісіны каровы пачалі 

даіцца кроў'ю. Перш захварэла Зорка, 
пасьля немач перакінулася таксама на 
Красуню. Доўга не чакаючы Аніся пайшла 
шукаць паратунку да старой шаптухі, бабы 
Аўдолі. Тая паглядзела на чырвонае малако, 
абыйшла каровы чатыры разы, увесь час 
шэпчучы, быццам пра нешта іх 
выпытваючы. Скончыўшы, баба Аўдоля 
сказала, што пад Анісіным ганкам 
закапаныя чарапкі. Гэтыя чарапкі трэба 
адкапаць і спаліць. Калі гэта будзе 
зроблена, то Аніся даведаецца, хто 
нашкодзіў ейным каровам. Аніся зрабіла 
так як наказала ёй шаптуха. Знайшла 
закапаныя пад ганкам чарапкі і кінула іх 
паліцца ў пліту, а сама пайшла з вядром на 
поле, каб паглядзець ці палепшала ад гэтага 
каровам. Калі Аніся праходзіла ля 
піларамы, з будынку раптам данеслася 
нейкае нялюдзкае скавытаньне і енк. На 
двор, у акрываўленай кашулі, выбег ейны 
сусед Хрол. У левай руцэ Хрол трымаў два 
абрэзаныя пальцы правай рукі.  



II 
Юля прабудзілася толькі пад абед. 

Лёнік прасядзеў над ёй усю ноч, не спаў ён і 
ў момант калі яна расплюшчыла вочы. 

– Ну ўрэшце. Я ўжо хацеў выклікаць 
хуткую дапамогу. Як ты сябе адчуваеш? – 
спытаўся хлопец. 

Зусім здурэў? Якую хуткую. Супакойся 
– запсіхавала дзяўчына. 

– Ты сябе не бачыла ўчора. Ты магла 
памерці. Што здарылася?  

- Чаго ты прыстаў? Не бачыш, што мне 
яшчэ дрэнна? 

Лёнік вінавата працягнуў дзяўчыне 
моцны чай. Яна адштурхнула яго рукой.  

Хлопцу крыху абпякло правую руку.  
- Ну вось, бачыш што ты нарабіла? – 

сказаў ён. 
– Адыйдзіся.  
Абражаны Лёнік выйшаў з пакоя.  
Папярэдняй ночы Юля вярнулася ў 

поўным, як кажуць маладыя, неадэкваце. 
Яна выглядала моцна патурбаванай, але то 
гучна смяялася, то кідалася ў роспач і плач. 
У яе былі раскудлачаныя валасы, на руках 



былі заўважныя нейкія зсадзіны, твар і шыя 
ў некалькіх месцах былі быццам 
падрапаныя доўгімі кіпцюрамі, а левае 
калена было разбітае і з яго сачылася 
ружовая плазма. На пытанні свайго хлопца 
Юля адказаць не змагла і тут жа пасьля 
вяртання дадому, дацягнулася да ложка і 
завалілася спаць. Перш Лёнік падумаў, што 
трэба кудысьці бегчы, каго-небудзь клікаць, 
рабіць нешта, але пабачыўшы што Юля 
дыхае раўнамерна і нічога страшнага 
быццам бы і не адбываецца, вырашыў 
пачакаць пакуль яна праспіцца і ўсё 
патлумачыць сама. Пакуль яна спала, у 
галаву яму прыходзілі самыя розныя думкі, 
большасць з якіх пужала і мучала. Хлопцу 
мроілася нападзенне з крадзяжом, збіццё і 
нават згвалтаванне. Ад яе можа трохі і 
пахла алкаголем, але не ў такой ступені, каб 
згубіць свядомасць, тым больш што як на 
дзеўку, у яе была даволі моцная галава. 
Папярэдняга дня здарыцца магло ўсё што 
заўгодна і шырокі веер гэтых магчымасцяў 
злаваў яго больш за ўсё, пагатоў што сам ён 



не спаў усю ноч і быў раздражнёны хоць бы 
толькі зза стомы. 

– Ну што, злуешся? – спыталася Юля 
зайшоўшы ў пакой з мокрымі, 
распушчанымі валасамі. Яна пасьпела ўжо 
прыняць душ і пачала выціраць валасы, 
беручыся за гэты рытуал так быццам нічога 
і не здарылася. 

– Злуюся? Я ўсю ноч не сплю, 
хвалююся, сяджу на табой. Што ўчора 
здарылася? Дзе ты была? - Не ведаю! – з 
яшчэ большай злосьцю адкінула дзяўчына. 
– Нічога не памятаю! Задаволены? 

Як гэта нічога не памятаеш? Калена ў 
крыві, сінякі на руках, валасы быццам цябе 
хто за іх тузаў паўночы, уся ў драпінах і ты 
не памятаеш што ўчора адбылося? 

– Адчапіся ад мяне, чуеш? – 
выкрыкнула Юля і голасна разрыдалася. 

Лёнік тут жа падбег да яе і абняў. - Ну 
ўсё, усё, супакойся – вінавата пачаў 
прыгаворваць ён – Не памятаеш і добра. 

– Праз некалькі гадзін яны ўжо сядзелі 
ў аўтобусе Беласток-Гайнаўка. Пасьля таго 
як Юля перастала плакаць, Лёнік ізноў 



пачаў дабівацца інфармацыі пра мінулю 
ноч і калі ягоныя націскі сталіся ўрэшце 
для Юліі нясцерпнымі, яна запрапанавала 
паехаць да шаптухі і даведацца пра ўсё ад 
яе. Пра бабу Параску яна ўжо чула ня раз і 
даўно збіралася да яе ў іншай справе, а 
гэтая нагода не была найгоршай з 
магчымых. З таго, што чула Юля, шаптуха 
лячыла ў сенях, а сваякоў ці іншых хворых 
адсылала ў сад, каб не перашкаджалі і не 
падслухоўвалі. Дзяўчына хацела 
пагаварыць пра сваё, а што сказаць Лёніку 
пра ўчорашняе яна ўжо ведала загадзя. 

– Цікава ці будзе ліць воск... – уголас 
задумалася дзяўчына. 

– Навошта воск? – спытаўся Лёнік. 
– Як гэта навошта? Каб вызначыць, хто 

мяне мог учора так напалохаць. Воск 
расплаўляюць на агні і выліваюць у 
халодную ваду над галавой. Калі па форме 
воск роўны і гладкі значыць усё добра, а 
калі ва ўсе бакі і шурпаты, тады на чалавека 
можа быць наведзеная нават нейкая псуя. 

– Якая яшчэ псуя? 


