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Ле тась у Мін ску муж чы на з п'я-
ных ва чэй скі нуў са ба ку з бал ко на, 
пра гэ та пі са лі з абу рэн нем ледзь 
не ўсе срод кі ма са вай ін фар ма цыі. 
Асу джа ны паз ней мін ча нін прый-
шоў та ды да па маг чы ма ці сва ёй 
жон кі з ра мон там. На во чы тра піў 
це шчын са ба ка, які не па жа даў іс ці 
на пра гул ку з п'я ным ча ла ве кам — 
жы вё лы, да рэ чы, вель мі час та 
не га тыў на рэ агу юць на ал ка голь. 
Та ды абу ра ны homo sapіens па-
біў ня шчас ную жы вё лі ну і вы кі нуў 
з бал ко на пя та га па вер ха. Лю дзі, 
якія ста лі свед ка мі зда рэн ня, па-
зва ні лі ў мі лі цыю. Бы ла за ве дзе ная 
кры мі наль ная спра ва па част цы 1 
ар ты ку ла 339-1 Кры мі наль на га ко-
дэк са (жорст кае абы хо джан не з 
жы вё лай, якое вы клі ка ла гі бель). 
Ка жуць, што ві на ва ты рас ка яў ся ў 
су дзе. Яно і вя до ма, му сіш ка яц ца, 
як за све ціць рэ аль ны тэр мін. А мо-
жа, сця міў што-не будзь пра свае 
па во дзі ны, ка лі абу ра ла ся ўся краі-
на, ха це ла ся б ве рыць.

На жаль, гэ та да лё ка не адзі ны 
вы па дак. Праз не каль кі ме ся цаў зноў 
у СМІ з'я ві ла ся па ве дам лен не, што 
п'я ная кам па нія ў Ві цеб ску вы кі ну ла 
з бал ко на ця пер ужо трэ ця га па вер ха 
шча ню ка. Праў да, гэ тым ра зам са-
бач ка вы жыў, яму да па маг лі ва лан-
цё ры, з ча сам улад ка ва лі ў сям'ю.

Мож на зга даць ін шыя «гуч ныя» 
спра вы — на прык лад, ка лі ры бак у 
Чаш ніц кім ра ё не ад кру ціў га ло вы 
шас ці пту ша ня там бак ла наў, та му 
што яны пе ра шка джа лі яму за ся ро-
дзіц ца на рыб най лоў лі. А не каль кі 
га доў та му ў се ці ве ўзнік амаль што 
цэ лы рух, які асу джаў жорст касць у 
да чы нен ні да да бер ма на Эй са. Гас-
па дар, які ўзяў са ба ку ў пры тул ку, 
праз ты дзень ад сек яму га ла ву, бо 
жы вё ла не вы кон ва ла са ні тар ныя 
пра ві лы па во дзін. Та кія пры кла ды 
мож на згад ваць дзя сят ка мі. Ка тоў 
зна хо дзяць з ад се ча ны мі хвас та мі і 
вы ка ла ты мі ва ча мі, са бак з ад се ча-
ны мі ла па мі і ўся ляк па ка ле ча ных. На 
жаль, двух но гіх са дыс таў у гра мад-
стве ха пае. І ад іх цер пяць не толь кі 
бра ты на шы мен шыя. Не здар ма ж 
псі хо ла гі, якія спе цы я лі зу юц ца ў пы-
тан нях хат ня га гвал ту, ра яць дзяў ча-
там пры гля дац ца да та го, як ка ва лер 
аль бо жа ніх па во дзіць ся бе з жы вё-
ла мі. Пра яў лен не агрэ сіі да без да па-
мож най іс то ты час та свед чыць пра 
агрэ сіў ны ха рак тар у цэ лым.

У на шым за ка на даў стве ця пер 
ёсць ад па вед ны ар ты кул, па якім 
мож на пры цяг ваць да ад каз нас ці 
крыў дзі це ляў жы вёл. І гэ та апош нім 
ча сам зболь ша га ро біц ца. Ды і гра-
мад ства асу джае па доб ныя з'я вы. 
Але ж не мен ша га асу джэн ня за слу-
гоў вае псеў да гу ма нізм су ай чын ні-
каў, якія не за бі ва юць, не ўсып ля юць 
га да ван цаў у ля чэб ні цах, а вы кід ва-
юць іх на ву лі цу і тым са мым час та 
асу джа юць жы вую іс то ту на доў гія 
па ку ты і па воль ную смерць. Ад сюль 
праб ле ма ба дзяж ных са бак і ка тоў 
у га ра дах.

Праў да, у га ра дах, асаб лі ва вя-
лі кіх, ёсць служ бы, якія зай ма юц ца 
ад ло вам жы вёл, раз мя шчэн нем іх 
у пры тул ку. Больш скла да ная сі ту а-
цыя ў сель скай мяс цо вас ці. Ня даў на 
ў ад ным з сель са ве таў Коб рын ска га 
ра ё на рас ка за лі, што коль касць ба-
дзяж ных са бак у вёс ках шмат кроць 

уз рас тае з па чат кам грыб но га се-
зона.

— ?!
— Га ра джа не ў гэ тую па ру вы яз-

джа юць на ці хае па ля ван не, а за-
ад но пры хоп лі ва юць га да ван цаў, 
каб... вы кі нуць іх на ўзлес ку па блі зу 
вё сак.

А што, ле та прай шло, дзе ці на це-
шы лі ся ка том ці са бач кам, да та го ж 
мі лае ка ця ня ці шча ня, яко га бра лі 
вяс ной на па це ху ма лым, пад рас ло. 
Ця пер мен шым чле нам сям'і трэ ба 
ў шко лу, да рос лым на ра бо ту, вы-
гуль ваць бы ло га лю бім ца ня ма ка му, 
трэ ба неш та вы ра шаць — раз ва жае 
ча сам гас па дар ква тэ ры ды і жон ка 
па га джа ец ца з га ла вой сям'і. А ка-
лі га да ва нец яшчэ ро біць лу жы ну 
на пад ло зе аль бо дра пае да ра гую 
мэб лю, кіп цю ра мі па кі дае за цяж кі на 
што рах, пры суд гас па ды ні ад на знач-
ны: вя зі це яго ку ды хо ча це. «Вез ці 
ў ля чэб ні цу, трэ ба пла ціць, час тра-
ціць, — чу хае па ты лі цу гас па дар, ды 
і дзе ці не хо чуць усып ляць Бар сі ка, — 
а вось у на ступ ную су бо ту па е дзем у 
гры бы, ту ды і пры хо пім. Мо жа, якой 
адзі но кай ба бу лі пры гля нец ца». І з 
па чуц цём улас на га гу ма ніз му і вы ка-
на на га пе рад сям' ёй аба вяз ку га рад-
скія кі роў цы вы кід ва юць ня шчас ную 
жы вё лі ну з ма шы ны, час та на ха ду.

Толь кі ў вяс ко вай ба бу лі, як пра-
ві ла, ёсць свой са ба ка аль бо кот. Да 
та го ж час та вы кі да юць хво рых жы-
вё лін, бо ля чыць — гэ та ж так са ма 
азна чае да дат ко выя за тра ты з ся мей-
на га бюд жэ ту. Вось ле тась ка ля вёс-
кі Лі па ва па мя нё на га Коб рын ска га 
ра ё на ашы ваў ся да во лі вя лі кі са ба ка, 
по тым ён адзі чэў, азло біў ся з го ла ду 
і стаў ду шыць вяс ко вых ку рэй. Праз 
не ка то ры час не ба ра ку за бі лі абу ра-
ныя гас па да ры. А ця пер, рас ка за лі 
ў гэ тай вёс цы, з на ды хо дам во се ні 
па боль ша ла ка тоў, зна чыць, пад-
во зяць іх бес са ром ныя га ра джа не. 
Вы кі да юць, як ста рую адзе жы ну ці 
па ла ма ную рэч.

Ле тась і аў та ру гэ тых рад коў да вя-
ло ся ба чыць ка ця ня, якое, ві да воч на, 
толь кі што вы кі ну лі з ма шы ны. Мы 
та ды пры еха лі на да чу ў Ка мя нец кім 
марш рут кай. Ад ша шы трэ ба іс ці ка-
ля трох кі ла мет раў. І толь кі збо чы лі 
на свой па ва рот, як з дрэ ва з жах-
лі ва-не мым мяў кан нем спус ці ла ся 
дзіў ная іс то та. Цал кам чор нае ка ця-
ня бы ло і не па доб нае на ка ця ня, бо 
га ла ва ў яго кры ху не на ту раль ным 

чы нам ака за ла ся вы вер ну тая на бок. 
«Гэ та што за чар ця ня?» — здзіў ле на 
вы ма віў сын. Мо жа, ха це лі скру ціць 
га ла ву кат ку, ды не да вя лі спра ву да 
кан ца аль бо тра піў ён га ла вой пад 
ко ла і цу дам за стаў ся жы вы? Ад ным 
сло вам, той не звы чай ны ка ток дай-
шоў за на мі да вёс кі, там яго па кі ну ла 
ў ся бе сям'я, у якой ле там жы ве ма лы 
ўнук. За год на ша Чар ця ня вы рас ла ў 
доб ра га ка ця ру, які вы гля дае страш-
на ва та, бо бе гае па ву лі цы з кры ху 
скрыў ле най на бок га ла вой. Гэ та му 
яшчэ па шан ца ва ла. А коль кі іх так і 
ка нае ўздоўж да рог без ва ды і ежы!

Па доб ных гіс то рый у кож на га, ка лі 
па ду маць, цэ лы мех. Вунь ка ле га з Мін-
ска ўба чы ла шча нюч ка на за праў цы і не 
маг ла прай сці, за бра ла, ця пер ён жы ве ў 
іх. А ка ле га з Грод на па да бра ла са бач ку, 
ста ла гу ляць з ім у два ры, дык што вы 
ду ма е це? Знай шлі ся гас па да ры, ска за лі, 
што ён збег ад іх, за бра лі, а праз ты дзень 
вяр ну лі ёй зноў, маў ляў, сі кае не там, і 
на огул на це шы лі ся яны...

Ды што там га ва рыць, праб ле-
мы ба дзяж ных жы вёл ства ра юць 
іх бы лыя гас па да ры. На ву лі цу жы-
вё лі на трап ляе толь кі ад не ка га з 
до му. А по тым, ка лі вы жы вае, бес-
кант роль на раз мна жа ец ца. Ка лі ня-
ма свя до мас ці, куль ту ры, спа га ды ў 
су ай чын ні каў, трэ ба ўста наў лі ваць 
ме ры про ці дзе ян ня за ка на даў ча. 
Я лі чу, што па ві нен быць па да так на 
ўтры ман не жы вё лы, і не сім ва ліч ны, 
та ды ін шы па ду мае, за во дзіць яму 
га да ван ца ці не. Вось у Ні дэр лан дах 
ня ма ба дзяж ных жы вёл на огул, бо 
там вя лі кі па да так. Ну і па га лоў нае 
чы па ван не не аб ход на, та ды ляг чэй 
бу дзе ад са чыць, чый са бач ка з го ла-
ду пай шоў ду шыць ку рэй у Коб рын-
скім ра ё не аль бо чыё ка ця ня пра па-
дае ў Ка мя нец кім.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ХТО ПО БАЧ?

«ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ, 
АФА НА СІЙ»

Сён ня ўсё больш жы ха роў ста лі цы вы ра ша ец ца за вес ці 
не звы чай ных для га ра джан жы вёл. На прык лад, зга дай це 
гіс то рыю з ваў ком у Су ха ра ве. Дзі кая жы вё ла вы му ша на 
бы ла ся дзець на лан цу гу ў два ры ад на го з да моў 
пры ват на га сек та ра. Гас па да ру жы вё лы да вя ло ся 
за пла ціць штраф за па ру шэн не ўмоў утры ман ня дзі ка га 
зве ра, але ён усё ж не ад мо віў ся ад свай го сяб ра, 
а па бу да ваў у ся бе на ўчаст ку валь ер.
Ці пры га да ем муж чы ну, у яко га на ква тэ ры вы лу пі ла ся 
гу ся ня і які стаў вы клад ваць на «Юту бе» ві дэа пра жыц цё 
свай го кры ла та га сяб ра...
А ня даў на ў прэ се з'я ві ла ся гіс то рыя пра ма ла до га 
ча ла ве ка, які за вёў са бе лі са і ця пер гу ляе з ім па го ра дзе, 
атрым лі ва ю чы аса ло ду ад ува гі су праць лег ла га по лу.
Ма ша, жы хар ка ста лі цы, лю біць звык лых для мно гіх 
лю дзей са бак, але за вя ла са бе... пі то на.

Дзяў чы на пры зна ла ся, што мо жа з'е хаць у па да рож жа 
на доў гі тэр мін. Са ба ка, маў ляў, бу дзе па ку та ваць ад раз-
лу кі, а вось яе не звы чай ны га да ва нец — на ўрад ці.

— З пі то на мі ўсё пра сцей, — ка жа гас па ды ня. — Яны 
не па тра бу юць па ста ян на га кан так ту, бо ў змей не фар-
мі ру ец ца эма цы я наль ная су вязь з гас па да ром. Праў да, 
зда ец ца, што пі тон пры вык да май го до му, па ху і хут чэй 
за ўсе ад чу вае ся бе больш упэў не на ў зна ё мым мес цы. Ды 
і са ма я ўжо пры вя за ла ся да яго.

Змяю Ма ша атры ма ла ў па да ру нак ад сяб ра. Па пя-
рэд ні гас па дар пі то на на зваў яго Афа на сі ем. З ця гам ча су 
ма ла ды ча ла век зра зу меў, што больш не мо жа да гля-
даць змяю. Але ён не га то вы быў ад да ваць га да ван ца ў 
заа парк, а ха цеў знай сці ча ла ве ка, яко му бы ло б ці ка ва 
да гля даць паў зу на, пры гэ тым больш-менш ад каз на га ў 
гэ тай спра ве.

— Ка лі я пер шы раз уба чы ла Афа на сія, то не маг ла ада-
рваць ад яго ва чэй, — ус па мі нае дзяў чы на. — Ён па воль на 
поў заў, і мне ўвесь час ха це ла ся яго ўзяць і па гла дзіць. 
Мне па да ба лі ся яго мяк кія зві віс тыя ру хі. Па мя таю, як 
стрым лі ва ла ся бе, бы ла вель мі асця рож ная, каб не зра-
біць пі то ну не пры ем на га.

Ма ша ні ко лі не ад чу ва ла стра ху пе рад зме я мі. Ка лі яна 
ў дзя цін стве пер шы раз да кра ну ла ся да рэп ты ліі, то вель мі 
здзі ві ла ся, бо бы ла ўпэў не на, што яны сліз кія, а ака за-
ла ся — не. Пі то ны — змеі не яда ві тыя, та му Ма ша час та 
да зва ляе га да ван цу «гу ляць» па ква тэ ры. Праў да, пе рад 
гэ тым ёй да во дзіц ца за ты каць усе шчы лі ны, каб змяя не 
вы па ўзла на ве даць су се дзяў.

Але ад ной чы Афа на сій усё ж на пу жаў сваю гас па ды ню 
тым, што знік. Два дні Ма ша шу ка ла яго. Вель мі тур ба ва-
ла ся, што ён мо жа на па ло хаць су се дзяў ці за гі не ад рук 
лю дзей. Праз два дні бяг ляк знай шоў ся сам — вы лез з му-
зыч най ка лон кі. З той па ры Ма ша ста ра ец ца быць больш 
уваж лі вай пад час «пра гул кі» змяі па ква тэ ры.

Яшчэ но вай гас па ды ні Афа на сія да вя ло ся змя ніць ме-
ню свай го га да ван ца. Бы лы гас па дар кар міў яго жы вы мі 
мы ша мі, і пі тон хут ка з імі рас праў ляў ся. Але Ма шы зда-
ло ся, што Афа на сію ма ла ма лень кай мыш кі. Спра ва ў тым, 
што пі то ны рас туць усё жыц цё і яе га да ва нец «не да га няў 
да нор мы». І вось пад час ім пра ві за ва на га па ля ван ня на 
больш буй ную мыш тая па дра па ла пі то ну ску ру, і на тым 
мес цы рас плы ла ся вя лі кая ге ма то ма. Ма ша вель мі нер ва-
ва ла ся, але ўсё абы шло ся. З та го ча су дра пеж ні ку па да юць 
раз ма ро жа ных мы шак. Ад гэ та га ле пей усім: га да ва нец у 
бяс пе цы, а Ма шы не трэ ба да ваць яму жы вых іс тот што-
ме сяц (а ў гэ тым пры ем на га бы ло ма ла). Вы дат коў вае на 
ежу гас па ды ня ўся го 10-12 руб лёў, гэ та знач на тан ней, чым 
утрым лі ваць кош ку. Але... Мой кот мне ўсё ж мі лёй шы, ён 
і мяк кі, і пу шыс ты, і ўмее тэ ра пеў тыч на мур лы каць. Праў-
да, кож на му сваё.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ, фота аўтара.

МЕР КА ВАН НЕ

ЭПІ ДЭ МІЯ 
АН ТЫ ГУ МА НІЗ МУ
З па чат кам грыб но га се зо на рэз ка ўзрас тае коль касць 

ба дзяж ных жы вёл. Га ра джа не вы во зяць га да ван цаў у ля сы
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Не мен ша га асу джэн ня 
за слу гоў вае 

псеў да гу ма нізм су ай чын ні каў, 
якія не за бі ва юць, 
не ўсып ля юць га да ван цаў 
у ля чэб ні цах, а вы кід ва юць іх 
на ву лі цу і тым са мым час та 
асу джа юць жы вую іс то ту 
на доў гія па ку ты і па воль ную 
смерць.


