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Кажуть, усе дароване чи здобуте ціною праці та за-
взятості — від неба, а привласнене — від пекла. І тих, 
кому діста нуться чужі скарби, карають духи справжніх 
власників.

Так це чи ні, достеменно невідомо. Але в пошуках 
чужих скарбів ми іноді несподівано знаходимо свої 
власні. Ніби потрапляємо до рідної оселі невідомою 
стежкою: заходимо, блудні діти, а там уже панує осінь, 
відлітає сліпе бабине літо під тремтливе склепіння 
 гілок. Мабуть, намандрувавшись світом і набравшись 
премуд рості земної, ми всі повертаємося додому.

І в кожного своя кварта.
Свої відтинки часу.
Своє, неповторне каяття.
Іще кажуть, що буває каяття, та немає вороття. Га-

даю, правда в цім лише часткова, бо вороття трапля-
ється завжди. Ми неодмінно повертаємося туди, звідки 
вийшли. Пилом під ногами, тонким листопадовим па-
вутинням… Усе залежить від того, яким було наше 
життя: болісним маренням про чужі скарби чи невтом-
ним відкриттям себе і світу.

Ця історія про вороття. Про повернення додому, до 
себе, до милої серцю оселі, де зберігаються наші най-
дорожчі скарби.
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1

Здається, мрія відвідати Париж і знайти бабусин скарб 
народилася разом з Антоськом.

— Мо-о-не! — видав він своє перше слово.
— Моне? Ти чув, Гено? — крикнула чоловікові зди-

вована мама й схилилася над сином, сподіваючись по-
чути ще щось цікавеньке.

Але малюк зачаївся.
— А чому не Дю-ма-а? — весело запитала вона.
— Дю-ма! — охоче відгукнулося маля.
— Гено, га, Ген! Ходи-но сюди! Моне, Дюма! Ось 

тобі й гени!

— Го-ген! — покликало немовля татка наступного дня.
Батьки завмерли. Незбагнений потяг їхнього сина 

до французьких слів був, без сумніву, якимось таємни-
чим і важливим знаком.

Тато Гена урочисто витягнувся, а мама Маша злегка 
напружилася, побоюючись бесіди про французьких ім-
пресіоністів. Зовсім далекі від мистецтва, щасливі бать-
ки Антонка навряд чи відрізнили б Мане від Моне, а Ґо-
ґена — від Ван-Ґога. Адже мешкали вони аж ніяк не на 
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Монмартрі 1, а в невеликому будиночку на околиці Кри-
вого Рогу й працювали в складальному цеху на Криво-
ріжрудмаші. Гена — налагодником, Маша — оператор-
кою. А Париж вони бачили тільки на пожовклому знімку 
Ейфелевої вежі, пришпиленому до шпалер на кухні.

Щоправда, навпроти дитячого ліжечка дійсно висі-
ла копія «Ставка в Монжероні» 2 Клода Моне. Як і ко-
ли картина з’явилася на цій стіні, ніхто вже не пам’ятав, 
зате добре знали про місце, зображене на ній.

Про цей ставок у Монжероні часто й барвисто розпо-
відала родичка Кузьменків, Ганна Петрівна Щербініна, 
яку з належним французьким шармом називали ба-
бусею Аннí. Старенька й мала до Франції безпосередній 
стосунок як корінна парижанка із сім’ї емігрантів пер-
шої хвилі, що мешкали колись на rue 3 Дарю в Парижі.

Ганна Петрівна годинами могла розповідати про 
Моне й про те, як він створював «Ставок у Монжеро-
ні» для відомого крамаря й поціновувача живопису 
Ернеста Ошеде: саме він запросив художника до свого 
маєтку попрацювати, замовивши серію декоративних 
витворів для інтер’єру. Клод Моне завзято вхопився 
за роботу, адже його дружина Камілла тоді хворіла, 
а з грошима було скрутно.

Ошеде весь час вештався десь у справах, залишаючи 
вдома симпатичну молоду дружину Алісу й чотирьох 

1 Монмартр — 130-метровий пагорб на півночі Парижа, най-
вища точка міста. Престижний район, де гуртуються митці. 
(Прим. ред.) 

2 Монжерон — місто та муніципалітет у Франції, приблизно за 
19 км на південний схід від Парижа. (Прим. ред.) 

3 Rue (франц.) — вулиця. (Тут і далі прим. авт., якщо не вка
зано інше.)
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дітей. Невдовзі в Клода знайшлося безліч спільних тем 
для бесід із привабливою жінкою. Іноді Аліса позувала 
Моне з парасолькою й у капелюшку десь у садочку, 
як-от біля кущів рожевої гортензії.

— Після смерті Камілли ця маленька чорнява жіноч-
ка піклуватиметься про Моне та його дітей. Вони на-
решті одружаться й проживуть разом тридцять щасли-
вих років, — зазвичай розказувала бабуся й мрійливо 
дивилася на картину. — Моне був ловцем світла, — за-
мислено провадила старенька, і слухачі мимоволі при-
дивлялися до зблідлої від часу копії. Намагалися від-
шукати те світло серед безладних рудуватих відблисків. 
«Мазня якась! Усе зливається. І не розбереш до пуття: 
чи то дерева, чи то вода з місячною доріжкою», — ду-
мали вони, але не давали взнаки.

— Та-а-а-к… — багатозначно бурмотіли псевдопоці-
новувачі й удавали, що їм до вподоби картина.

Анні розчаровано зітхала, спостерігаючи за виразом 
їхніх дурнувато зосереджених облич. «Кожен удає, що 
розуміє, коли потрібно просто любити» 1, — скрушно 
думала вона та відверталася.

— Підбріхувачі… Якби ж ви дійсно це побачили… — 
бурмотіла собі під носа бабуся, безжально викриваючи 
удавальників. — Нема з ким навіть про Моне побесіду-
вати, — і в тихому розпачі зникала на кухні, щоб заспо-
коїти болісне відчуття недосконалості світу шматоч-
ком пирога, який спекла зведена сестра.

Затим кілька днів вона осудливо мовчала, спонукаючи 
родичів до докорів сумління та осягнення істинного 

1 Слова К. Моне щодо критиків та поціновувачів його творчості.
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мистецтва. Утім, родичі не переймалися. Їм вистачало 
гордості й за свої непересічні досягнення.

Приміром, батько Гени, Іван Михайлович Кузьмен-
ко, працював таксистом, але у вільний час власноруч 
збирав автомобілі! За кілька років змайстрував три 
дива техніки. Чотириколісні страховиська, зроблені 
з різнокольорових шматків заліза, дмухали вогнем і де-
ренчали всіма коліщатками, але чомусь не рухалися 
з місця. «От-от поїдуть», — запевняв Михалич і, попри 
нерухомість рухомого складу, натхненно пірнав під 
капот, щоб це довести.

Бабуся Антося по батьку, Варвара Петрівна, теж 
могла б утерти носа французькому імпресіоністо-
ві. Вона готувала такі пухкі вареники, смачні борщі 
та хрумкі деруни, що навіть критично налаштована 
корінна парижанка припинала язичка й нетерпля-
че глитала слинки, мовчки спостерігаючи за тим, як 
спритно Варвара керувала напрямком своїх кулінар-
них вітрів.

Їхну невістку Машу, маму Антона, теж уважали 
особистістю вельми видатною. Володарка стрункої 
фігури, розкішного світло-русявого волосся й вираз-
них блакитних очей, вона свого часу перемогла в місь-
кому конкурсі краси (її портрет і досі висів за склом 
у місцевому кінотеатрі). Гена, звичайно, шалено пи-
шався переможницею, але ще більше ревнував її. Зні-
чев’я на останньому триместрі вагітності Марічка 
навчилася плести коси. Навіть курси косоплетіння 
відвідала. Уміла тепер і колосок, і риб’ячий хвіст, і рав-
лика, і по колу, і навскоси, кошиком і фонтаном, водо-
спадом і каскадом. За кілька місяців стала гуру косо-
плетіння й навіть надбала клієнтуру.
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А от Гена уславився своєю колекцією каміння. Усі 
вільні полички в оселі були заставлені кам’яними 
головами, дивовижними скульптурками й чудернаць-
кими уламками скель — зразками гранітів архейської 
ери та пісковиків Кам’яної Могили. Родина Кузьмен-
ків навіть роздумувала, чи не влаштувати вдома музей 
із квитками та відвідувачами. І з Геною-екскурсово-
дом. Відтоді, як чоловіка осяяло, що настав час зби рати 
каміння, він перебував у постійному пошуку чергового 
кругляка. Куди б не їхав, привозив звідти рідкісний 
екземпляр породи та пов’язану з ним історію. Невідо-
мо, чи він складав їх сам, чи щось подібне таки відбу-
валося насправді, але варто було дістати з антресолей 
одну з Гениних скриньок, як будь-яка пауза чайної 
церемонії, що їх влаштовувала для численних подруг 
Варвара Петрівна, заповнювалася фантастичними бай-
ками Геннадія про зібрані скарби.

Іноді Анні з племінником ревно змагалися в по-
брехеньках, тобто в оповідках. Вона розводилася про 
дивовижні пам’ятки Франції, Гена — де тим пам’ят-
кам! — про українські граніти, яким уже близько чоти-
рьох мільярдів років.

— Каміння зберігає всю інформацію про події та 
 людей, які були поряд із ним, — зауважував Гена. — 
Якби воно вміло говорити, історики нервово палили б 
у куточку.

— Ну й що, наприклад, сказав би оцей камінчик? — 
Бабця навмання вийняла з коробки світло-сірий ула-
мок граніту, що нагадував голову людини.

— Цей? — Геннадій уважно вдивлявся в обличчя 
кам’яної істоти, і в нього в голові наче вмикався банк 
даних. — То зі скелі Чацького, що під Житомиром. 
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Вершинний камінь цієї гори, з орлиним профілем, ви-
сочіє над берегом річки Тетерів…

— Ну, розповідай уже, хто цей Чацький і що він там 
накоїв?

— Кажуть, так звали козака, який стрибнув зі скелі, 
щоб уникнути неволі, — охоче почав розповідь Гена. — 
Це одна з версій. А друга така: подейкують, начебто 
був собі бідний селянин Чацький, який мав дочку- 
красуню. Та на дівчину накинув оком багатий пан. 
Хотів її до себе в наймички взяти з усіма відповідними 
наслідками. Щоб не занапастити єдине дитя, зійшовся 
Чацький із кривдником у двобої саме на краю скелі. 
Але здолав його негідник і скинув у річку. А вранці 
люди побачили, що скеля стала схожа на голову заги-
блого. Жахнулися всі такому диву. Та й той багатій теж 
злякався й від красуні відмовився. А скелю назвали на 
честь Чацького.

Анні уважно слухала племінника. Звісно ж, вона 
здогадувалася, що більшість своїх легенд Гена ви-
смоктував із пальця. Та байдуже. Усе наше життя скла-
дається з вигаданих історій. Вона й сама полюбляла 
фантазувати.

Отож родину Кузьменків добре знав увесь двір, та де 
там двір — уся околиця, а може, і весь Кривий Ріг. Іва-
на Михайловича — як релікт вітчизняної автопромис-
ловості, що його часто показувало місцеве телебачення 
на тлі зібраних залізних монстрів. Варвару Петрівну — 
як кулінарку: її шедеври друкували в рубриці «Улюб-
лені рецепти» місцевої газети. До Маші на зачіску 
запи сувалися за два місяці. Про Гену ходили легенди. 
Загалом диваки ще ті!
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Утім, найдивовижнішим експонатом, звичайно, бу-
ла бабуся Анні. Ніхто навіть і не думав із нею змагати-
ся: старенька знала, що таке імпресіонізм, на власні очі 
бачила Ейфелеву вежу й закінчила два курси Сорбон-
ни. Це вам не дрібнички!

До того ж у неї була одна таємниця… Майже міс-
тична історія про знайдені в Монжероні чужі скарби. 
У сутінках і пошепки, як хорошій невістці, Анні під 
великим секретом звірила таємницю Маші. Обрала 
«найнадійнішу» хранительку. Звісно ж, та не втрима-
лася і — теж під сувору присягу — розпатякала все реш-
ті невтаємничених. Щоправда, мало хто повірив, бо ж, 
якби баба мала ті незліченні скарби, чи сиділа б у Ци-
бульківці зі своєю мізерною пенсією? Авжеж, давно б 
п’ятами накивала.

Великий секрет потайки переказували і своїм, і чу-
жим, нишком посміюючись над бабусиними фантазіями.

Кузьменки тим часом хоч секрет переказували, а самі, 
як оті дýрні, що думкою багатіють, глибоко в душі спо-
дівалися, що той скарб дійсно існує й що вони до нього 
причетні. Таємниця вабила родичів, мимоволі огортаю-
чи образ бабусі серпанком чарівної загадковості.

Байка про скарби дісталася — як спадщина — і ону-
кові Антону. Особисто від бабусі, з рук у руки, з пер-
ших вуст. І хлопець, на відміну від інших, свято пові-
рив в існування чужих скарбів і всією душею за ба жав 
дістатися до Парижа й заволодіти заповітними діа-
мантами. 

Це станеться ген-ген згодом, коли Антось ко навчить-
ся розмовляти й більш-менш на рівних спілкуватися 
зі своєю дивакуватою французькою бабусею. А поки…
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Молодим батькам, які раптом виявили спадкову 
зацікавленість свого немовляти французьким мисте-
цтвом, кортіло похвалитися цим перед славнозвісною 
бабусею. Проте Кузьменки вирішили не поспішати, 
збирати фактичний матеріал, щоб пред’явити фран-
цузькій шанувальниці мистецтва незаперечні й ви-
черпні докази приналежності свого чада до культур-
ної європейської нації.

Для Гени й Маші все, пов’язане з цією незнайо-
мою, далекою країною, потопало в тумані загадко-
вості та загальних кліше. Від невиразних шкільних 
спога дів на кшталт «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, 
Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» до 
поодинокого ласування тортом з одіозною назвою 
«Наполеон». Вони бачили Париж лише на екрані те-
левізора. Усе їхнє життя підпорядковувалося незмін-
ному ритму виживання. Не маючи ні хисту до хапан-
ня зірок із неба, ні заможних родичів, які могли б 
улаштувати зорепад, Кузьменки загалом бідували. Як 
і більшість їхніх співвітчизників, вимушених угвин-
чуватися в іржаву матрицю постсоціалістичного ка-
піталізму. Викручувалися, як могли, та користува-
лися різьбленням, яке мали. До Парижа не надто 
й кортіло. Що їм там робити? Вони ж навіть фран-
цузької не розуміли.

Бабуся Анні — то вже інша історія. Вона страждала 
на хронічну ностальгію й завжди хотіла повернутися 
туди, звідки життя її висмикнуло. Старенька невтом-
но бурмотіла щось собі під ніс: чи то французькі вірші, 
чи то французькі молитви. Родичі не перебивали, але, 
щиро кажучи, вважали, що в бабусі не всі клепки на 
місці. Якби вона дійсно хотіла в оту свою Францію, 
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