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У 2014 році усі говорили про Енергетику Майдану. Про Енергетичне поле,
яке там існує. Про Енергію простору, яке єднає мільйони людей. Про Енергію
часу, який змінить усе і настане день, коли будуть говорити про “до і після”. Про
Енергію місця. Місце Енергії - Майдан. Усі заряджалися від цієї Енергії і були
годні боротися доти, доки не сяде батарейка, а вона тримала довго, як на старій
“Нокії”. Декілька діб без сну. Але не без їжі, бо завжди щось носили -
мандаринки, чай, бутерброди. Деколи бутерброди траплялися з червоною
рибою, деколи з “докторською” ковбасою, деколи була просто ковбаса без
хліба, деколи хліб без ковбаси - однаково усе було смачно, бо це єднало різних
людей. Майдан був не для бідних проти багатих і не навпаки: до площі
підкатували мерседеси і порше, з них виходили жінки у норкових шубах та
діамантах і вливалися у натовп. Вони носили чай, мастили бутерброди,
готували коктейлі “Молотова”. Прості люди добиралися на громадському
транспорті, але робили то саме - вливалися у натовп і допомагали змінювати
хід історії.

З того, що врізалося у пам’ять - мільйон мандаринів. У повітрі пахло новим
роком, усі сміялися з недолугої штучної ялинки, яку, попри протести, янукович
встановив посеред Майдану. Ялинка нагадувала клоунський ковпак і існувало
безліч мемів на тему “янукович у ковпаку”. Ми усі сміялися і я сміялася. Нас
було багато і ми вірили у нашу перемогу, бо хотіли настільки зрозумілих речей,
що заперечувати їх бажання здавалося смішним: ми не хочемо в “совок”, ми не
хочемо в росію, ми хочемо жити гідним європейським життям. А потім ми
перестали сміятися… У той день загинув Сергій Нігоян, хлопець вірменського
походження з добрим оксамитовим поглядом. Він був охоронцем Майдану і я
бачила його у стрічці новин - він читав уривок з поеми Шевченка “Кавказ”. Він
багато розумів про Кавказ, бо його родина колись перебралася в Україну,
тікаючи від війни у Нагорному Карабасі. І ось тепер снайперська куля вбила
Сергія у центрі української столиці 22 січня о шостій годині ранку, саме в той
час, коли між протестувальниками і беркутівцями було встановлено тимчасове
перемир’я.

Це був перший пункт неповернення, після якого мирний Майдан
перетворився на криваве побоїще. Снайпери відстрілювали людей з дахів
відомчих будинків - один за одним, день за днем. У новинах показували
десятки мертвих тіл, що лежали на каріматах вздовж Хрещатика, накриті білими
простирадлами у бордових плямах, схожих на троянди. Я якраз переглядала
відео з Майдану, де труни з загиблими героями виносили на сцену, серце
розривалося від болю і сліз, коли мені подзвонив по скайпу родич з москви.

У російському місті Сочі проходив заключний день Зимових олімпійських
ігор і родич виглядав дуже задоволеним. Він колупався у зубах зубочисткою, з
якої щойно з’їв велику зелену маслину.



- Ну чьо? Смотрели финал Олимпийских игр?
Запитав він у мене.
- Ні, - відповіла я, - нам зараз не до цього.
- А чьо так? Ми там победили, кучу медалей заработали.
Вигляд родич мав такий, як ніби це він, його жона і його двоє дітей заробили

більшу частину цих медалей. Я розповіла про снайперів, про труни, про наше
горе.

- Ну ничего, - з досадою зітхнув він, - сейчас наш президент закончит с
олимпийскими играми і возьмется за вас. Черти что вы у себя там устроили.

Це була моя остання розмова з родичем з москви. Через деякий час
Міжнародний Олімпійський комітет провів розслідування і прийшов до висновку,
що в період підготовки і проведення зимової Олімпіади в Сочі російська влада
створила систему застосування атлетами заборонених препаратів і здійснила
хитрі заходи для приховування допінгу. Усе це відбувалося при безпосередньої
участі російських спортивних відомств, керівництва російської антидопінгової
агенції і ФСБ росії. Це були такі перші наглі фокуси, коли одна країна вирішила,
що весь світ не побачить, як вона спритним рухом рук міняє наперсток: був з
гівном - фокус-покус - і став зі святим духом. Але у спортивному світі відчули
цей запашок і медальки відібрали.

Колись мене дуже вразив один факт. Раніше, деякі фокусники, показуючи
трюк з білосніжним голубом, який сидить у клітці і раптово зникає,
просто-напросто вбивали птаха. Циркач показував клітку з голубом, потім
схлопував її в руках, а коли випростовував, там вже нікого не було: птаха
розчавлювало подвійним дном. Глядачі раділи і плескали, а фокусник діставав
нового голуба з рукава і садив у порожню клітку. Після шоу рахував гроші і
варив суп на голубиному м’ясі.

Хлоп! І в нас вже немає Криму.
Хлоп! І ми втратили частину Донецької і Луганської області.
Фокус-покус! І пасажирський літак Боїнг 777 Малазійської авіакомпанії, що

виконував рейс МН 17 був збитий 17 липня неподалік міста Торез Донецької
області з цивільними пасажирами і екіпажем у кількості 298 осіб, які летіли на
відпочинок з Амстердаму в Куалу-Лумпур. Усі загинули… Міжнародне
розслідування виявило, що літак було збито зенітним ракетним комплексом
“Бук” російського виробництва, що належав 53-й зенітній ракетній бригаді з
Курська (РФ), а 24 травня влада Австралії і Нідерландів офіційно звинуватили
росію в катастрофі.

Це мав би бути другий пункт неповернення, бо такі фокуси вже давно
заборонені. Але путін, намагаючись з нами “розібратися”, продовжував
діставати з рукава чергового голуба і тицяти глядачам: дивіться, він живий!
Російський глядач продовжував плескати - щі з голубятини смакували, а інша
частина світу застигла в німому заціпенінні. Фокусник і далі їздив з гастролями
на саміти, тиснув в’ялі руки мовчазних колег-президентів, фотографувався з
коалами і чавив голубів.



Така безкарність забирає ресурс, забирає енергію, породжує відчуття
даремності будь-якого спротиву. Пункти неповернення перетворюються на
клітку з безкінечною кількістю днищ, які схлопують живі світи безкінечну
кількість разів. Ракети, які летять на Київ, замордовані люди у Бучі, стертий з
лиця землі Маріуполь, висохле тіло котика на дитячому ліжку покинутої
квартири. Добре, що моя бабця не дожила до цих часів. Вона б не котика
жаліла, хоч і добра була. На початку 2000-х їй від німецького уряду прийшли
виплати за те, що в часи Другої світової вона працювала гастарбайтером на
заводі у Лейпцигу. На ці гроші вона провела собі у будинок газ. Це було
справжнє полегшення, бо все важче ставало кожного дня ходити в сарай за
вугіллям і дровами. Тепер там поселився мій тато. Цього року він переробив
пічку назад під дрова і вугілля, бо у хаті, де немає електрики і газу жити
незатишно. Бабця б цього не пережила - не для того вона молодою
шістнадцятирічною дівчиною працювала на лейпцизькому заводі.

У 2014 році усі говорили про Енергетику Майдану, а у 2022 усі говорять про
знищену енергетику нашої країни. Дрони і ракети летять на наші електростанції,
на наші високовольтні лінії. Ми живемо в часи, коли електрочайник і пральна
машина стали недоступними благами цивілізації. Ми чекаємо коли буде
останній пункт неповернення. Коли все накриє темрява? Чи коли наша
внутрішня енергія зупиниться на безпросвітному дні голубиної клітки? Ми
віримо, що цього ніколи не буде, бо наша батарейка тримає довго. Ми віримо,
бо проти їхнього фокус-покуса у нас є справжня магія Енергії, яка народилася
на Майдані і яка дає нам силу. А ще ми сміємося. Над звуками дронів, бо вони
нагадують звуки радянських мопедів. Над останньою оргією перед ядерним
ударом на горі Щекавиця у Києві. Над родичем з москви, який тепер стоїть в
черзі на російсько-грузинському кордоні, тікаючи від мобілізації. Над пикою
співака Ніколая Баскова, який говорить на російських каналах про українських
фашистів. Сміємося не над тим, що саме він говорить, а просто над його пикою,
бо вона сама по собі дуже смішна. Ми сміємося, але віримо точно, що настане
день, коли голубина клітка з подвійним дном розсиплеться на порохи і ми не
допустимо ніколи, щоб цей смердючий пил полетів у нашу сторону.

P.S. У вірменському місті Спітак була площа імені Януковича. Тепер ця
площа носить ім’я Сергія Нігояна.


