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КА ЛЫС КА ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫІ
Гэ тыя мяс ці ны — ка лыс ка су свет-

най цы ві лі за цыі. Урад лі вая воб ласць 

Ме са па та міі ў да лі не Тыг ра і Еў фра та 

ста ла ад ным з пер шых мес цаў яе за-

ра джэн ня. На ват сціс лае пе ра лі чэн не 

гіс та рыч ных фак таў вы гля дае як за-

хап ляль ны тры лер. Спа чат ку тут з'я-

ві лі ся шу мер скія га ра ды-дзяр жа вы 

(Ур, Урук (наз ва яко га ўлас на і транс-

фар ма ва ла ся паз ней у Ірак), Ва ві-

лон), за тым сю ды міг ра ва лі се міц кія 

пля мё ны, пра ва дыр ад на го з якіх 

ства рае ле ген дар ную акад скую ім пе-

рыю. Па сту по ва цэнт рам ста ра жыт-

най Ме са па та міі стаў Ва ві лон. У І ты-

ся ча год дзі да н. э. на гэ тай тэ ры то рыі 

ўзнік ла Асі рыя з цэнт рам у Ні не віі. 

Па ну ю чай мо вай у той час з'яў ля ла ся 

ара мей ская.

Пас ля гі бе лі Асі рыі ге ге мо нія пе-

рай шла да хал дзе яў. Пер сід скі цар 

Кір ІІ Вя лі кі за ва ёў вае Ва ві лон і ўклю-

чае Ме са па та мію ў склад сва ёй дзяр-

жа вы, якую пас ля па ка рыў пад час 

гран ды ёз на га за ва я валь на га па хо ду 

Аляк сандр Ма ке дон скі. Пас ля ўла да 

над гэ ты мі зем ля мі пе ра хо дзіць элі-

ніс тыч най дзяр жа ве Се леў кі даў. 

У ІІ ста год дзі да н. э. Ме са па та мія 

бы ла за хоп ле на пар фя на мі, а за тым 

вой ска мі Тра я на, у вы ні ку ча го з'я ві-

ла ся рым ская пра він цыя Ме са па та-

мія. У ІІІ ста год дзі рым лян ад сюль 

вы ціс ка юць са сан іды.

Ара бы па чы на юць пра ні каць на 

тэ ры то рыю Іра ка яшчэ ў пе ры яд 

поз няй ан тыч нас ці. У 636 го дзе ха-

ліф Умар кан чат ко ва за ва ёў вае 

Ме са па та мію, пры нёс шы сю ды іс-

лам. Пер шы мі араб скі мі цэнт ра мі 

ста лі га ра ды Эль-Ку фа і Бас ра. 

Пры ха лі фе Алі кра і на пе ра тва ра-

ец ца ў арэ ну гра ма дзян скай вай ны, 

гэ та час з'яў лен ня тут шы і таў, якія 

ця пер скла да юць рэ лі гій ную боль-

шасць Іра ка. У 762 го дзе ха ліф Ал-

Ман сур бу дуе Баг дад і ро біць яго 

ста лі цай Араб ска га ха лі фа та. Най-

боль ша га роск ві ту гэ тая дзяр жа ва 

да сяг ну ла пры Ха ру не ар-Ра шы-

дзе, чый воб раз быў ад люст ра ва ны 

ў кні зе «Ты ся ча і ад на ноч». Па-

дзен не ха лі фа та пры хо дзіць ра зам 

з ува рван нем ман го лаў у 1258 го-

дзе, ка лі Баг дад быў раз бу ра ны, а 

ха ліф за бі ты.

Пас ля ман голь ска га на шэс ця Ірак 

ува хо дзіць у дзяр жа ву Ху ла гу і даў, па-

сту по ва ўзмац ня ец ца цюрк скі эле-

мент. У 1534 го дзе тэ ры то рыя Ме са-

па та міі бы ла за ва я ва ная тур ка мі-

асма на мі і зна хо дзі ла ся ў скла дзе 

Асман скай ім пе рыі. У 1914-м бры тан-

скія вой скі ўвар ва лі ся на поў дзень 

Іра ка. Да 1918-га яны ўзя лі пад кант-

роль амаль усю кра і ну. Не за леж насць 

Іра ка ад Вя лі ка бры та ніі аб ве шча на ў 

1932 го дзе. У 1958-м бы ла ўтво ра на 

адзі ная Араб ская Фе дэ ра цыя з Ка ра-

леў ствам Іар да нія. 14 лі пе ня та го ж 

го да ў вы ні ку змо вы афі цэ раў і рэ ва-

лю цыі бы лі за бі тыя ка роль, рэ гент і 

прэм' ер-мі ністр кра і ны, ма нар хія зні-

шча на, Ірак аб ве шча ны рэс пуб лі кай. 

Ка ман дзір бры га ды ге не рал Аб дэль 

Ке рым Ка сем стаў кі раў ні ком но ва га 

рэ жы му. Араб ская Фе дэ ра цыя рас па-

да ец ца. У 1979 го дзе прэ зі дэн там Іра-

ка ста но віц ца Са дам Ху сейн аль-Ма-

джыд ат-Тык ры ці. Пад яго кі раў ніц-

твам бы ла пра ве дзе на маш таб ная 

ма дэр ні за цыя кра і ны. У вы ні ку гэ тых 

пе ра ўтва рэн няў ужо ў па чат ку 

1980-х Ірак стаў ад ной з най больш 

раз ві тых дзяр жаў араб ска га све ту.

ПАС ЛЯ СА ДА МА
Сі лы між на род най ка а лі цыі (асноў-

ныя ўдзель ні кі — ЗША і Вя лі ка бры та-

нія) у са ка ві ку 2003 го да без ман да та 

Са ве та Бяс пе кі ААН ува рва лі ся ў 

Ірак. Апе ра цыя «Ірак ская сва бо да» 

па ча ла ся на пад ста ве по шу ку зброі 

ма са ва га па ра жэн ня (ЗМП) і пры вя ла 

да звяр жэн ня рэ жы му Са да ма Ху сей-

на і Пар тыі араб ска га са цы я ліс тыч-

на га ад ра джэн ня («Ба ас»). Паз ней 

ін спек та ры ААН і аме ры кан скія вай-

скоў цы прый шлі да вы сно вы, што на 

мо мант па чат ку ва ен най апе ра цыі 

Баг дад не меў пра гра мы ства рэн ня 

ЗМП, а Ху сейн — су вя зяў з «Аль-Ка-

і дай», у чым яго аб ві на вач ва лі ў ЗША. 

Ад мет на, што гэ тыя дзе ян ні дня мі ра-

шу ча асу дзіў До нальд Трамп. «Дзень, 

ка лі мы на кі ра ва лі ся на Бліз кі Ус ход, 

стаў са мым дрэн ным для на шай 

дзяр жа вы», — ад зна чыў ця пе раш ні 

гас па дар Бе ла га до ма. Да рэ чы, па-

вод ле асоб ных пад лі каў, Шта ты вы-

дат ка ва лі на Бліз кі Ус ход сем трыль-

ё наў до ла раў.

Між тым, як адз на ча юць экс пер ты, 

у 2000-я Ірак ус ту піў у пе ры яд гра ма-

дзян скіх вой наў. Сі ту а цыя ўсклад ня-

ла ся тым, што на тэ ры то рыі кра і ны 

ата ба ры лі ся ба е ві кі «Іс лам скай дзяр-

жа вы». Фар мі ра ван ні ІД аку па ва лі 

част ку ірак скай тэ ры то рыі ле там 

2014-га. У чэр ве ні та го ж го да яны 

за ха пі лі дру гі па ве лі чы ні го рад кра і-

ны Ма сул (ад мі ніст ра цый ны цэнтр 

пра він цыі Най на ва) і аб вяс ці лі яго 

ста лі цай «ха лі фа та». У 2015-м пры 

пад трым цы між на род най ка а лі цыі 

ірак скія ўра да выя сі лы па ча лі шы ро-

ка маш таб ную кам па нію па вы зва лен-

ні за хоп ле ных тэ ра рыс та мі ра ё наў. 

Ле тась у снеж ні прэм' ер-мі ністр Іра ка 

Хей дар аль-Аба дзі аб вяс ціў аб кан-

чат ко вай пе ра мо зе над ІД у кра і не.

Як за ўва жа юць экс пер ты, ня гле-

дзя чы на абя цан ні аме ры кан цаў вы-

ка ра ніць тэ ра рызм і па бу да ваць 

«сва бод ную на цыю», сён ня гэ тая 

бліз ка ўсход няя дзяр жа ва па-ра ней-

ша му па ку туе ад эк стрэ міз му і гвал-

ту, эка на міч на га ад ста ван ня і сла бас-

ці дзяр жаў ных ін сты ту таў. Ва ен нае 

ўвар ван не, гра ма дзян ская вай на і тэ-

ра рызм пры вя лі да гі бе лі сот няў ты-

сяч гра ма дзян. Па не ка то рых пад лі-

ках, толь кі ва ен ныя дзе ян ні c 2003-га 

па 2011 год за бра лі жыц ці амаль паў-

міль ё на ірак цаў. З-за кан флік ту міль-

ё ны лю дзей па кі ну лі сваё жыл лё, 

па поў ніў шы ў тым лі ку шэ ра гі бе жан-

цаў, якія ру ха юц ца на за хад.

НАФ ТА ВЫ «РЭ БУС»
Ірак — трэ ці ў све це экс пар цёр 

наф ты, які са сту пае толь кі Са удаў-

скай Ара віі і Ра сіі. Кра і на зда бы вае 

4,3 міль ё на ба ра ляў у дзень, з якіх 

пры клад на 4 міль ё ны ідуць на экс-

парт. Пры ця пе раш ніх рас цэн ках на 

«чор нае зо ла та» кра і на па він на што-

дня атрым лі ваць 340 міль ё наў до ла-

раў. Аме ры кан цы спа дзя ва лі ся, што 

за кошт наф та вай вы руч кі Ірак змо жа 

хут ка ад на віц ца пас ля вай ны і пе ра-

тва рыц ца ў ба га тую дзяр жа ву на-

кшталт Ку вей та або Са удаў скай Ара-

віі. Але гэ та га не ад бы ло ся з-за па лі-

тыч ных і са цы яль ных уз ру шэн няў.

Па вод ле ацэн кі ААН, 99 пра цэн-

таў дзяр жаў ных да хо даў Іра ка ге не-

ру ец ца наф та вым сек та рам. Дзя ку-

ю чы яму фі нан су ец ца ра бо та ўра да-

вых ор га наў, аба рон ны сек тар, інф-

ра струк тур ныя пра ек ты. У гэ тым 

сек та ры за ня ты ўся го адзін пра цэнт 

на сель ніц тва кра і ны. Як за ўва жа юць 

экс пер ты, з-за ка руп цыі наф та выя 

да хо ды раз мяр коў ва юц ца вель мі 

вуз кай пра слой кай ірак ска га на сель-

ніц тва.

Но вая кан сты ту цыя 2005 го да аб-

вяс ці ла Ірак дэ ма кра тыч най фе дэ ра-

тыў най пар ла менц кай рэс пуб лі кай, 

за цвер дзі ла ўвя дзен не аў та ном на га 

кі ра ван ня на поў на чы і поўд ні кра і ны, 

а так са ма пе ра раз мер ка ва ла ўла ду. 

На па са ду прэм' ер-мі ніст ра абі ра ец ца 

прад стаў нік шы і таў, на па са ду прэ зі-

дэн та кра і ны — кур даў, на па са ду 

спі ке ра пар ла мен та — су ні таў. Але 

ня гле дзя чы на рэ фор мы і спро бы дэ-

ма кра ты за цыі, дзяр жаў ны апа рат па 

гэ ты дзень за ста ец ца па ра лі за ва ным 

з-за ка руп цыі (Ірак зай мае 169-е са 

180 мес цаў у рэй тын гу Transparency 

Іnternatіonal) і бю ра кра тыі (з ча соў 

Са да ма Ху сей на коль касць дзярж-

слу жа чых вы рас ла з 1 міль ё на да 

7 міль ё наў ча ла век).

НО ВАЯ ГЛА ВА?
Ірак ад крыў но вую гла ву ў сва ёй 

гіс то рыі і па чаў пе ры яд ад наў лен ня 

пас ля вы зва лен ня ад тэ ра рыс тыч най 

гру поў кі «Іс лам ская дзяр жа ва». Пра 

гэ та за явіў мі ністр за меж ных спраў Іра-

ка Іб ра гім аль-Джа а фар, вы сту па ю чы 

ня даў на на 73-й се сіі Ге не раль най 

Асамб леі ААН. «На ша кра і на па сту по-

ва ады хо дзіць ад вай ны з тэ ра рыз мам 

і рых ту ец ца да но ва га эта пу — эта пу 

ад наў лен ня і рэ кан струк цыі, вяр тан ня 

па кі ну тых бе жан цаў у іх до мы, ума ца-

ван ня дзяр жаў ных ін сты ту таў, — ска-

заў ён. — Ва ен ная пе ра мо га над тэ ро-

рам не азна чае яго кан чат ко ва га зні-

шчэн ня, мы імк нём ся лік ві да ваць пры-

чы ны яго ўзнік нен ня».

Сё ле та ў лю тым у Ку вей це прай-

шла між на род ная кан фе рэн цыя па 

ад наў лен ні Іра ка. У ёй узя лі ўдзел 

прад стаў ні кі су свет на га біз не су, гу-

ма ні тар ных ар га ні за цый, ААН, Су-

свет на га бан ка і дзя сят каў дзяр жаў. 

У пры ват нас ці, Еў ра пей скі са юз аб-

вяс ціў аб вы дзя ле лен ні 400 міль ё наў 

до ла раў у якас ці гу ма ні тар най да па-

мо гі. Су свет ны банк вы ра шыў вы дат-

ка ваць 4,7 міль яр да до ла раў, Ку-

вейт — 2 міль яр ды, Тур цыя — 5 міль-

яр даў, Са удаў ская Ара вія — 1,5 міль-

яр да до ла раў. Уся го ўдзель ні кі кан-

фе рэн цыі аба вя за лі ся ўклас ці ў рэ-

абі лі та цыю эка но мі кі пас ля ва ен на га 

Іра ка ўну шаль ную су му — ка ля 

30 міль яр даў до ла раў.

Ка жу чы аб ад наў лен ні па цяр пе-

лых ад ІД ра ё наў, аль-Джа а фар пад-

час вы ступ лен ня на се сіі Ге на самб-

леі ААН зноў за клі каў іх «вы ка наць 

да дзе ныя абя цан ні і аба вя за цель-

ствы». «Наш урад пра цуе над пе ра-

адо лен нем эка на міч на га кры зі су з 

да па мо гай на ладж ван ня эка на міч-

на га парт нёр ства, ства рэн ня спры-

яль на га ін вес ты цый на га клі ма ту для 

за бес пя чэн ня ста біль на га рос ту і 

раз віц ця эка но мі кі Іра ка», — да даў 

дып ла мат.

Дня мі прэ зі дэнт Іра ка Бар хім Са-

лех (быў абра ны ў аў то рак но вым 

скла дам пар ла мен та пад кі раў ніц-

твам спі ке ра Му ха ме да аль-Халь бу сі, 

бы ло га гу бер на та ра пра він цыі Ан бар) 

вы лу чыў Ад эля Аб дэ ля Мах дзі (ко-

ліш ня га мі ніст ра наф ты) кан ды да там 

у прэм' е ры і да ру чыў яму сфар мі ра-

ваць но вы ўрад рэс пуб лі кі. Мах дзі 

атры маў пад трым ку най буй ней шых 

па лі тыч ных аб' яд нан няў, якія прай шлі 

ў пар ла мент. У іх лі ку аль янс «Са-

ірун» шы іц ка га ба га сло ва Мук та ды 

ас-Са дра, які пе ра мог сё ле та на май-

скіх вы ба рах, а так са ма «Фатх» ка-

ман дзі ра шы іц ка га апа лчэн ня Ха дзі 

аль-Амі ры. У ад па вед нас ці з кан сты-

ту цы яй, у Мах дзі ёсць 30 дзён, каб 

вы лу чыць кан ды да ту ры мі ніст раў і 

прад ста віць іх у пар ла мент на за-

цвяр джэн не. Зда ец ца, у па лі тыч ным 

жыц ці шмат па кут на га Іра ка з'яў ля юц-

ца пры кме ты ста бі лі за цыі. Вя до ма, 

но ва му ка бі не ту трэ ба ад бу доў ваць 

кра і ну пас ля трох га до вай вай ны з 

джы ха дзіс та мі і ла ві ра ваць па між га-

лоў ны мі са юз ні ка мі: Іра нам і ЗША, 

якія ў ад но сі нах па між са бой з'яў ля-

юц ца геа па лі тыч ны мі пра ціў ні ка мі. 

«Ка лі ірак цы за гі нуць, яны зноў па-

ды муц ца», — ка заў не ка лі Са дам Ху-

сейн. Вель мі ха це ла ся б, каб атры-

ма ла ся ме на ві та так.

За хар БУ РАК.

На мі ну лым тыд ні ў Іра ку за бі лі ка ра ле ву пры га жос ці. 

Пе ра мож цу кон кур су «Міс Баг дад» 22-га до вую Та ру Фа рэс 

з тры ма аг ня стрэль ны мі ра нен ня мі знай шлі ў яе пры пар ка ва ным 

спорт ка ры. Жан чы ну да вез лі да баль ні цы, ад нак вы ра та ваць яе 

не ўда ло ся. Та ра Фа рэс вя ла ста рон ку ў «Ін стаг ра ме», дзе за яе 

жыц цём са чы лі 2,7 міль ё на пад піс чы каў. Не ка то рыя 

з іх кры ты ка ва лі пры га жу ню за за над та «за ход нія» здым кі, якія 

яна вы стаў ля ла. Яе пры хіль ні кі ўпэў не ныя: жан чы ну за стрэ лі лі 

ра ды каль на на стро е ныя му суль ма не, а пры чы най за бой ства 

ста лі яе ад кры тае адзен не і рас ка ва насць у зно сі нах. Іndependent 

ад зна чае, што Та ра Фа рэс пай шла з жыц ця праз не каль кі дзён 

пас ля гі бе лі пра ва аба рон цы Су ад Аль-Алі, якую так са ма за стрэ лі лі 

ва ўлас ным аў то ў Бас ры. А ў лі пе ні мі ну ла га го да ах вя рай 

ра ды ка лаў стаў Ка рар Ну шы. Сту дэнт Ін сты ту та мас тац тваў, 

ірак скі ак цёр і ма дэль па мёр ад на жа вых ра нен няў. Па ве дам ля ла ся 

так са ма, што на яго це ле бы лі зной дзе ны сля ды ка та ван няў. 

Вя до ма, гэ та да лё ка не поў ны пе ра лік кры ва вай хва лі гвал ту, 

якая за хліс ну ла ста ра жыт ную кра і ну. Ка лі да даць пра цяг лую 

па лі тыч ную не ста біль насць, то сі ту а цыя на са мрэч па да ец ца ледзь 

не па та вай. Што ж ад бы ва ец ца ў Іра ку?

У БАГ ДА ДЗЕ НЕ СПА КОЙ НА
Ча му 

«штар міць» 
Ірак?

Сяр гей БЕ ЛА ЯР

ВА ДА ІІ
На ву ко ва-фан тас тыч нае 

апа вя дан не

Гіл бер ту Кі ту Чэс тэр та ну су свет ную 

сла ву пры нёс сціп лы свя тар Браўн, 

ге рой цэ ла га цык ла апа вя дан няў, які 

лёг ка раз блыт ваў са мыя скла да ныя 

дэ тэк тыў ныя спра вы. Ар ту ра Ко нан 

Дой ла на ўвесь свет пра сла віў яго 

пры ват ны шпік Шэр лак Холмс, што 

не са сту паў Браў ну ў кем лі вас ці.

Ге рой мно гіх апа вя дан няў Сяр гея Бе ла яра ін спек тар 

Дэ парт амен та па за зем ных кры мі наль ных рас сле да ван няў Ра таўт 

Са рва са зла чын ца мі роз ных мас цяў зма га ец ца ў кос ма се і ро біць 

гэ та так лёг ка, ні бы луз гае сем кі. А вось ці ста не дзя ку ю чы яму 

Сяр гей Бе ла яр пе ра мож нам на ша га лі та ра тур на га кон кур су, па ка жа 

час.

Алесь БА ДАК.

В
АЗ ГІРД Сві рыд, на чаль нік 

на ву ко ва-да след чай стан-

цыі «Сы мон Ма рый», су-

стрэў ін спек та ра Дэ парт амен та па-

за зем ных кры мі наль ных рас сле да-

ван няў Ра таў та Са рву ў ат мас фер-

ным шлю зе. Вы гляд пры гэ тым меў 

да шчэн ту за сму ча ны: кры ху больш 

за ча ты ры га дзі ны та му на ву ко вец 

стра ціў тра іх ка лег.

— Пры мі це мае са мыя шчы рыя 

спа чу ван ні, спа дар Сві рыд, — вы ма-

віў ін спек тар, зды ма ю чы гер маш лем 

і паль чат кі ды па ціс ка ю чы на чаль ні ку 

стан цыі ру ку.

— Дзя кую, спа дар Са рва, — вет-

лі ва кіў нуў на чаль нік стан цыі. У па-

раў на нні з фа та гра фі яй з аса бо вай 

спра вы ён па ста рэў на доб ры дзя ся-

так га доў. Го лас стом ле ны, по гляд 

па тух лы. Не ча ла век, а здань. — Ад-

но сі ны па між на чаль ні кам і пад на ча-

ле ны мі рэд ка ка лі бы ва юць сяб роў-

скі мі, але Клоў сут, Бі гач і Гед ко іл 

ста лі мне сяб ра мі. Амаль два з па ло-

вай га ды ра зам...

— Я па ві нен за да ку мен та ваць 

смерць ва шых лю дзей, спа дар Сві-

рыд, — ін спек тар зла віў ся бе на тым, 

што ад чу вае ня ём касць. На чаль нік 

стан цыі тры маў ся з апош ніх сіл. У яго 

бы лі ўсе пад ста вы для та го, каб аб-

ві на вач ваць у смер ці Ба гі на, Ка бе лі-

са і Хлу да ся бе: Сві рыд ака заў ся 

адзі ным вы жы лым. Не да рэ чная вы-

пад ко васць.

— Ра зу мею, спа дар Са рва. Пра-

ві лы ёсць пра ві лы.

— Шмат ча су пра цэ ду ра не ад бя-

рэ, — за пэў ніў ін спек тар. — З ва ша-

га да зво лу, спа дар Сві рыд, да вай це 

ад ра зу пя рой дзем да спра вы.

Пя рэ чан няў не бы ло. На чаль нік 

стан цыі больш не ха цеў за ста вац ца 

сам-на сам з тру па мі. І яго лёг ка мож-

на зра зу мець: су сед ства з мёрт вы мі 

яшчэ ні ко му не да да ва ла ду шэў на га 

спа кою.

— Да сён няш ня га дня праб ле мы 

з элект ра энер гі яй у вас уз ні ка лі? — 

Звя ра ю чы ся з раз дру ка ва ным на 

ла зер ным прын та ры дэ та лё вым пла-

нам стан цыі, ін спек тар на кі ра ваў ся ў 

ла ба ра тор ны мо дуль.

— Ні вод на га ра зу, — на чаль нік 

стан цыі па кор лі ва пай шоў за ін спек-

та рам, для ча го Сві ры ду прый шло ся 

на брац ца сме лас ці. — Усё пра ца ва-

ла лепш за швей цар скі га дзін нік. Да 

Хлу да ў гэ тых ад но сі нах прэ тэн зій 

ні ко лі не бы ло.

— У вас ёсць зда гад кі пра тое, 

што маг ло стаць пры чы най спы нен ня 

па да чы элект ра энер гіі да знеш ніх 

гер мадз вя рэй? — Па да ро зе ін спек-

тар па пра фе сій най звыч цы агля даў 

аб ста ноў ку.

— Ні я кіх, спа дар Са рва. Элект ра-

энер гія прос та рап там знік ла, а ава-

рый ная па да ча па ча ла ся толь кі праз 

пяць ці шэсць се кун даў. Мо жа, 

больш.

— А па він на бы ла ўклю чыц ца ад-

ра зу, — ін спек тар на хму рыў ся. Гэ тых 

са мых пя ці аль бо шас ці се кун даў 

ака за ла ся больш чым да стат ко ва: 

роз ні ца ціс ку ўнут ры «Сы мо на Ма-

рыя» і на па верх ні Га ні ме да не па кі-

ну ла на ву коў цам ні вод на га шан цу 

аца лець. — Ці ўда ло ся вы свет ліць, з 

якой пры чы ны не спра ца ваў ава рый-

ны сто пар гер мадз вя рэй?

— Ён як раз і спра ца ваў, — го ра 

ціс ну ла на на чаль ні ка стан цыі ўсё 

мац ней. Мяр ку ю чы па ўсім, зно сін з 

псі ха тэ ра пеў там у най блі жэй шыя 

тыд ні, а то і ме ся цы, яму не па збег-

нуць, — але па вет ра вы смак та ла з 

та кой сі лай, што гер мадз ве ры спы-

ні лі ся толь кі на трэ цім кро ку... Для 

нар маль на га функ цы я на ван ня «Сы-

мо на Ма рыя» да во дзіц ца пад трым-

лі ваць сі лу ця жа ру, роў ную зям ной.

— Што за дзіў ная пла ні роў ка? 

Гер мадз ве ры ў ла ба ра тор ным мо ду-

лі? На вош та?

— З-за не да хо пу ка рыс ных пло-

шчаў мы вы ка рыс тоў ва ем... то-бок 

вы ка рыс тоў ва лі ў якас ці да дат ко вай 

ла ба ра то рыі гру за вы шлюз.

— А які ха рак тар ра бот на стан-

цыі? — Ін спек тар не за ўва жыў ні 

ад ной ка ме ры ві дэа на зі ран ня.

— Мы пра во дзім экс пе ры мен-

ты з фар сі ра ва ным вы ма рож ван-

нем ва ды з іль доў і яе апра снен-

нем: ма са вая до ля ва дзя но га лё-

ду на Га ні ме дзе ля жыць у ін тэр-

ва ле ад са ра ка шас ці да пя ці дзе-

ся ці пра цэн таў. Больш чым сур'-

ёз ная ба за для тэ ра фар мі ра ван-

ня.

— Во пы ты па спя хо выя?

— Вель мі перс пек тыў ныя... Па-

стой це, спа дар Са рва! Вы па да зра-

я це, што хтось ці спе цы яль на ад-

клю чыў па да чу элект ра энер гіі? — 

Ад ліш ку па чуц цяў на чаль нік стан-

цыі сха піў ін спек та ра за ру ку і раз-

вяр нуў да са бе.

— Вы клю чаць та кі ва ры янт нель-

га, — ін спек тар мяк ка вы зва ліў ся з 

за хо пу. — Мяр кую, што фар сі ра ва-

ным вы ма рож ван нем і апра снен нем 

зай ма е це ся не толь кі вы ад ны?

— Пра цэс ад кры вае вель мі шы-

ро кія перс пек ты вы, як я ўжо ка-

заў...

— ...і абя цае ня дрэн ны пры бы-

так?

— Не без гэ та га... — па цвер дзіў 

на чаль нік стан цыі і да зво ліў са бе вы-

ка заць су мнен не ў маг чы мас ці пра-

мыс ло ва га шпі я на жу: — Ка лі б нех та 

пра краў ся на стан цыю, мы б да ве да-

лі ся пра гэ та.

— За мок на гер мадз вя рах элект-

ра маг ніт ны або элект ра ме ха ніч-

ны? — Не стаў дэ ман стра ваць скеп-

сіс ін спек тар. Знеш нія ка ме ры ві дэа-

на зі ран ня бы лі, ад нак на ўрад ці ака-

жац ца так ужо і скла да на ўста ля ваць 

над імі дыс тан цый ны кант роль.

— Элект ра маг ніт ны.

— Ска жы це, спа дар Сві рыд, стан-

цый ныя кам п'ю та ры ма юць вы хад 

у Стар нэт? — На ўнут ра ных створ ках 

бач ных па шко джан няў не бы ло.

— Зра зу ме ла, спа дар Са рва. Але 

там не каль кі сту пе няў аба ро ны ад 

уз ло му.

Ін спек тар па вяр нуў крэ маль ер ную 

за шчап ку. Муж чы ны ўвай шлі ў гру-

за вую шлю за вую ка ме ру. Унут ры 

па на ваў ха ос: усё, што не бы ло за-

ма ца ва на, вы сці ла ла ке ра ма бе то на-

вую пад ло гу су цэль ным ды ва ном.

Да стат ко ва бы ло ад на го по гля ду 

для та го, каб зра зу мець, што клет-

кай Фа ра дэя ла ба ра то рыя не з'яў ля-

ец ца. Так што знеш няе ўздзе ян не не 

вы клю ча ла ся.

— Ні чо га па да зро на га ва кол «Сы-

мо на Ма рыя» ў апош ні час не ад зна-

ча лі? — Ін спек тар вы цяг нуў з ча ма-

дан чы ка са след чым ін стру мен та ры-

ем ма гут ную лу пу і пры сту піў да 

агля ду знеш ніх ство рак.

— А што па да зро нае мы па він ны 

бы лі за пры кме ціць? — Пы тан не збі-

ла на чаль ні ка стан цыі з пан та лы ку.

— Дро ны, exemplі gratіa.

— Мы спе цы яль на не со чым за 

на ва кол лем, спа дар Са рва, — ві на-

ва та раз вёў ру ка мі на чаль нік стан-

цыі. — Пра цы ха пае і без на зі ран ня. 

Але ка лі гэ та на столь кі важ на, то мы 

мо жам па гля дзець ві дэа за пі сы. Яны 

ў нас па го дзе за хоў ва юц ца.

— Аба вяз ко ва па гля дзім.

Ка бе лі энер га па да чы ма ца ва лі ся 

не па срэд на да пе ра бор кі, і ін спек тар 

па воль на пай шоў уз доўж сця ны, раз-

гля да ю чы іх у моц ную лу пу. Праз не-

каль кі кро каў спы ніў ся і да стаў га за вы 

хра ма тог раф, пас ля ча го па вёў па ка-

бе лі сі лі ка ге ле вым алоў кам. Лёд.

— За раз за дзей ні ча на сіс тэ ма 

ава рый на га асвят лен ня?

— Так, спа дар Са рва. Ма іх ве даў 

для ра мон ту ба за вай, на жаль, не 

ха пае.

— Па верх не вай ва дой вы ка рыс-

та е це ся?

— Вы ключ на для тэх ніч ных па-

трэб. Апра сняль на-ачы шчаль ная 

ўста ноў ка да зва ляе абы хо дзіц ца 

ўлас ны мі за па са мі.

Ін спек тар кіў нуў і сха ваў га за вы 

хра ма тог раф. По гляд ру шыў па сця-

не і сто лі ў по шу ках пра цё ку. На-

ткнуў ся на су ме шча ны з тэр мо мет-

рам элект рон ны га дзін нік, які па каз-

ваў ня пра віль ны час. Па вет ра ў па-

мяш кан ні пра грэ ла ся да плю са вой 

тэм пе ра ту ры.

На чаль нік стан цыі нер во ва пра-

глы нуў, ка лі ін спек тар схі ліў ся над 

тру па мі. Усе пры кме ты па каз ва лі 

на тое, што Ба гін, Ка бе ліс і Хлуд 

за гі ну лі ад вы бу хо вай дэ кам прэ сіі. 

Ад це лаў ішоў рэз кі пах ва ніт, ма-

чы і фе ка лі яў. Гі пак сія і ме ха ніч-

ныя траў мы ра бі лі тру пы па доб ны-

мі на ма ры я нет кі з аба рва ны мі 

ніт ка мі. На ву коў цы ні чо га не па-

спе лі зра біць дзе ля ўлас на га вы-

ра та ван ня.

Ін спек тар зра біў не каль кі фо та-

здым каў за гі ну лых з роз ных ра кур-

саў і па пра сіў:

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, што тут 

ад бы ло ся, спа дар Сві рыд.

— З ча го па чаць? — На чаль нік 

стан цыі раз гу біў ся.

— Ab ovo... Пра шу пра ба чэн ня. 

Пач ні це з та го мо ман ту, як вы на кі-

ра ва лі ся ў ту а лет.

— Доб ра... — На чаль нік стан цыі 

зра біў не каль кі глы бо кіх уды хаў. На 

мерц вя коў пры гэ тым ста ра ўся не 

гля дзець. — Ту а лет у гру за вым шлю-

зе не пра ду гле джа ны, та му я пай шоў 

у той, ка то ры ў сек та ры В. Ён най блі-

жэй шы. Ля са мых дзвя рэй рап там 

вы клю чы ла ся свят ло... Я па чуў ля-

мант і па бег на зад. Ад чы ніў гер ма-

дзве ры, а ўнут ры...

На чаль нік стан цыі не стры маў 

слёз. Ін спек тар цярп лі ва да ча каў ся, 

ка лі Сві рыд здо лее пра цяг нуць.

— Я спра ба ваў ім да па маг чы, спа-

дар Са рва. Кля ну ся вам, спра ба ваў, 

але яны ўсе бы лі мёрт выя... По тым я 

па бег у ра дыё руб ку і вы клі каў да па-

мо гу... Ве да лі б вы, спа дар Са рва, 

ча го мне каш та ва лі гэ тыя ча ты ры 

га дзі ны! Я ледзь не звар' я цеў.

— Для вас гэ та бы ло б ап ты маль-

ным вы ха дам, спа дар Сві рыд.

— Як вас ра зу мець? — На чаль нік 

стан цыі аса ла пеў.

— Не бы ло ні я ка га па за штат на га 

ад клю чэн ня элект ра энер гіі. Спа да-

роў Ба гі на, Ка бе лі са і Хлу да за бі лі 

вы.

— Ды як вы мо жа це? — На чаль нік 

стан цыі па чыр ва неў, ка лі зра зу меў, 

што ска за нае — зу сім не жарт. — 

Я не па цярп лю бруд ных ін сі ну а цый у 

свой ад рас! З гэ ты мі людзь мі я з'еў 

не адзін пуд со лі!

— Жа да е це до ка заў, спа дар Сві-

рыд?.. Во ля ва ша. Час на элект рон-

ным га дзін ні ку ў ла ба ра то рыі ад стае 

ад ся рэд не зям но га не на пяць-шэсць 

се кун даў, як вы ка за лі, а на цэ лыя 

тры хві лі ны. Ста вась мі дзе ся ці се кун-

даў га ран та ва на хо піць для та го, каб 

ча ла век за мерз і за дых нуў ся: гер-

мадз ве ры — цяж кія, за чы ніць іх уруч-

ную не маг чы ма. Толь кі пры да па мо-

зе руч но га пры ва да. Пра цэс гэ ты — 

пра цяг лы. За цяг нец ца яшчэ больш, 

ка лі за ста па рыць гер мадз ве ры лё-

дам... З тым каб вы клі каць абяс точ-

ван не і не да зво ліць Ба гі ну, Ка бе лі су 

і Хлу ду за чы ніць гер мадз ве ры, вы 

вы ка рыс та лі ма ды фі ка ва ную по лі ва-

ду. У ла ба ра то рыі ўжо даў но цяп ло, 

а лёд на ка бе лі энер га па да чы да гэ-

та га ча су так і не рас таў. Як і на сер-

вап ры ва дзе гер мадз вя рэй.

— Ка лі вы не ў кур се, спа дар Са-

рва, на Га ні ме дзе ся рэд няя па верх-

не вая тэм пе ра ту ра — сто дзе сяць 

гра ду саў Кель ві на. Мі нус сто шэсць-

дзя сят тры гра ду сы па Цэль сію, — 

на га даў на чаль нік стан цыі.

— Лёд, па-за за леж нас цю ад фа-

зы, не мо жа рас та ваць, не па кі да-

ю чы зна ку. Пра цё ку ні дзе ня ма, 

ня ма ні я кіх пад стаў для сся дан ня 

кан дэ нса ту ў ад ным-адзі нют кім 

мес цы, з ча го я раб лю вы сно ву, 

што ма ды фі ка ва ная по лі ва да ака-

за ла ся на ка бе лі энер га па да чы і ў 

сер вап ры ва дзе зу сім не вы пад ко-

ва... По лі ва да згу ля ла з ва мі злы 

жарт, спа дар Сві рыд. Да зво ліў шы 

рас пра віц ца з пад на ча ле ны мі, яна 

не па кі ну ла маг чы мас ці за мес ці 

сля ды: гэ та — не звы чай ная ва да, 

якую да стат ко ва змах нуць ру кой ці 

вы цер ці ану чай.

— Якое вы ключ нае трыз нен не! 

Каб я, док тар тэх ніч ных на вук, пра-

фе сар, апус ціў ся да па хаб на га за-

бой ства? — На чаль нік стан цыі 

ўспых нуў, абу ра ны да глы бі ні ду шы. 

І без пе ра хо ду кі нуў ся на ін спек та ра, 

ім гнен на стра ціў шы жур бот ны вы-

гляд. На кост ках пра вай ру кі ў свят ле 

лю мі нес цэнт ных лям паў бліс нуў ме-

тал.

Quod erat demonstrandum.

На пад не за стаў ін спек та ра зня-

нац ку: Са рва зру шыў ся і ад пра ца ва-

ным на шмат лі кіх трэ ні роў ках па са-

ма аба ро не пры ёмам па клаў на чаль-

ні ка стан цыі тва рам у пад ло гу. А за-

тым са шча піў за ве дзе ныя за спі ну 

ру кі за бой цы ад на ра зо вай плас ты-

ка вай сцяж кай:

— Вы ма е це пра ва за хоў ваць маў-

чан не...

На чаль нік стан цыі ла яў ся і з усіх 

сіл спра ба ваў вы зва ліц ца, па куль ін-

спек тар за чыт ваў яму «пра ві ла Мі ран-

ды» і аб шук ваў. Ін шай зброі, акра мя 

ме та ліч на га лан цуж ка для муль ты ту-

ла, у зла чын цы не знай шло ся.

— А ця пер, спа дар Сві рыд, пры-

зна вай це ся, што пры му сі ла вас пай-

сці на жорст кае за бой ства?.. Знай-

шлі ў лё дзе неш та звыш каш тоў нае? 

Аль бо вы ра шы лі ва ло даць сак рэ там 

вы ма рож ван ня ад на асоб на?

На чаль нік стан цыі толь кі ла яў ся. 

Пад няц ца яму за мі на ла да лонь ін-

спек та ра. Са рва ні ко лі і не па ду маў 

бы, што ча ла век ва ўзрос це і з ака-

дэ міч най знеш нас цю ва ло дае гэ та-

кім ве лі зар ным за па сам аб сцэн най 

лек сі кі. Лю бы кры мі наль нік аб зай-

здрос ціц ца.

Вы дых нуў шы ся, Сві рыд змі рыў ся 

з па ра жэн нем і праз ней кі час, рып-

нуў шы зу ба мі, па ка яў ся:

— Так, спа дар Са рва, я за біў. 

«Aqua Іnc.», бель гій ская кар па ра-

цыя з лі ку на шых кан ку рэн таў, пра-

па на ва ла мне ве лі зар ныя гро шы за 

тое, каб да ве дац ца пра сак рэт фар-

сі ра ва на га вы ма рож ван ня. Не пры-

стой на ве лі зар ныя. Та кі шанц вы па-

дае толь кі адзін раз у жыц ці. Ад маў-

ляц ца ад яго бы ло б вер хам іды я-

тыз му...

Са рва ад чуў не бяс пе ку шос тым 

па чуц цём. Ныр нуў на пад ло гу за ім-

гнен не да та го, як ле дзя ная ігол ка, 

без су мнен няў зроб ле ная з ма ды фі-

ка ва най по лі ва ды, утырк ну ла ся ў 

плас ты ка вую ша фу. Пра біць ке ра ма-

бе тон яна не змаг ла. З рас чы не ных 

дзвер цаў пырс ну лі ас кеп кі і па сы па-

лі ся аб рэз кі па пе ры.

Ней ра кам п'ю тар ны ін тэр фейс.

Як інакш на чаль нік стан цыі мог 

кі ра ваць ма ды фі ка ва най по лі ва-

дой?

Сві рыд не па кі нуў ін спек та ру вы-

ба ру: Са рва паль ца мі на ціс нуў на 

сон ную кроп ку на га ла ве на чаль ні ка 

стан цыі, і той аб мяк.
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