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Року Божого 1400 у Париж прийшла страшна 

пошесть, сіючи смерть і пожинаючи 

грішні душі. 

Вона не знала милосердя ані до побожного

ченця, ані до невинної дитини. Й людьми оволодів

дивний сказ і божевілля, що віднімав розум і бла)

гочестя, безжально кидаючи на поталу тілесних

бажань і розпусти. Кажуть, ця пошесть — кара

за гріхи. Нехай милосердний Господь помилує 

нас усіх. 

Амінь.

Анонім XVст.
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она з’явилась у Парижі надвечір

дня святої Женев’єви в годину,

коли замикали міські брами. У неї був поA

рожній шлунок, збиті ноги й недобрий

погляд очей, який вона ховала в нетрях простоA

рого капюшона. Вона пройшла повз браму дивA

ною ходою наче на ковзанах, і здивований варA

товий окликнув її, вона озирнулась у півоберта

й пішла далі. Вартовий міг би заприсягнути,

що вона йому посміхнулась. І від самої її посA

мішки у сердешного волосся стало сторч. Він

мляво покликав свого товариша, не здатний поA

яснити що й до чого, а коли знову повернувся

до дивної фігури, її вже не було видно.

Потім довго сперечались, як вона з’явилась

у місті. Дехто казав, що її бачили біля брами

святого Оноре і ніби їхала вона верхи на чорноA

му коні. Інші присягали, що вона вийшла з барA

жі із зерном у Ґревському порту, що прибула ріA

кою з півдня. Але того холодного вечора вона

ввійшла через СенAАнтуанську браму, а далі

й справді пішла на Ґревський майдан.
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чем пронеслася блакитноAзолотава кавалькада.

Якби вона не поквапилася притулитися до хоA

лодної стіни будинку, її напевно б розчавило

під копитами гарячих коней у позолоченій

збруї. Головний вершник кудись поспішав,

бо сам тримав смолоскип. СіроAжовте світло

впало на знесилену темну фігуру біля стіни,

але зауваживши її, вершник лише дужче пришA

порив коня, той незадоволено гиркнув — з шиA

роких ніздрів пішла гаряча пара, копита дужче

впилися в замерзлу, присипану снігом і сміттям,

землю й обкотили її хвилею мокрого холодного

бруду. Її вуста мовчки склались у посмішку,

від якої волосся ставало сторч. Недобрі темні

очі швидко вихопили з сіроAжовтого світла герб

на плащі графа де Монпансьє. Зрештою яка різA

ниця? Вона не злопам’ятна.

Вона йшла далі, зазираючи в чужі вікна, неA

чутно й не лишаючи по собі слідів, повз зачинеA

ні двері та спорожнілі холодні перехрестя.

Спершу на неї не звертала уваги королівська

На місто впало синювате холодне надвечір’я,

моторошне й неживе. І Париж на мить завмер

перед тим, як запалити смердючі жирні свічки

чи брудні смолоскипи. Скрипнули віконниці

й чиясь служниця, лаючись, скинула з другого

поверху відро помиїв і сміття. Помиї теплим киA

лимом впали на вузьку вулицю й потекли куA

дись униз до ріки, а на кипу рештків кинулися

пацюки. Вона дивилась як заворожена на їхні

гладенькі тільця, квапливі рухи й блиск маленьA

ких розумних очей. У мить покінчивши з харA

чем, щури зацікавлено на неї вп’ялися, вушка

стали сторч, а гострі мордочки повитягувалися

в її бік, наче вона пахла чимось привабливим.

Вона простягнула до них свої виснажені тонкі

руки, й пацюки без страху підійшли до неї

й м’яко торкнулись її, без агресії чи поквапу,

як вони кидалися на здобич чи стерво...

Й лише кінський тупіт і раптове світло наляA

кали їх, пацюки зникли в нетрях вулички, м’яко

колихнувши довгими хвостами. Повз неї смерA
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Не вірячи, вона провела пальцем по гарячих суA

хих губах, які вже забули посмішку, від якої воA

лосся ставало сторч. Вона занадто добре знала

це відчуття молодої сили, вона озирнулася

до людей, з якими заснула біля вогнища. Її гоA

лівка з подивом схилилася трохи у бік, і вона

помітила пацюків. Ні, вони не помиляються.

Довкола всі мертві...

Залишатися на кладовищі було небезпечно,

вона поквапилася залишити прокляте місце.

Місто прокидалося дуже повільно, вона чула гоA

лоси: хриплі чоловічі, високі роздратовані жіноA

чі, навіть голодний дитячий плач. У порожньоA

му ранковому Парижі вона дуже чітко розрізняA

ла голоси: шепіт закоханих, крик породіллі,

стогін бідняків, яких віднесли помирати

в ОтельAдеAДьє. Вона обожнювала слухати ці

чужі голоси, потай красти чужі таємниці. ЗаA

мислившись, вона не помітила, як зіткнулася

з повією. Та налякано перепросила, і вона поміA

тила її заплакані очі й розпатлане рудувате воA

лосся. Але за мить завмерла, наче скам’яніла,

бо до неї посміхнулися так, що волосся стало

сторч.

З того ранку в Парижі її начебто не бачили.

І дійсно, змучена, бліда жінка з ковзкою ходою

зникла у той самий ранок, коли над містом лиA

ховісно забив набат, а над усіма брамами вивісиA

ли чорні прапори, бо в Париж прийшла чума.

сторожа, ремісники, заклопотані жінки геть

не зауважували її присутності, шляхетні дами

у ношах, що поспішали на вечірню службу, закA

ривали фіранки й відвертались, а ченці, що збиA

рали милостиню, навіть переставали верещати.

Таким, як вона, у Парижі було два притулA

ки — ОтельAдеAДьє, міська богадільня, і кладовиA

ще Невинних немовлят. У богадільні було повно

смертельно хворих, а на кладовищі надвечір збиA

ралась усяка наволоч. Вона не боялася ні того,

ні іншого. Вона взагалі нічого не боялася.

Маленька вуличка Бурдонне ненав’язливо

перетнула ширшу й трохи чистішу Феронрі,

і вона побачила білувату огорожу кладовища

Невинних. Там вона і заснула.

Її розбудили сердиті дзвони абатства СенAA

Маглуар. У голові каламутно і всеохопно памоA

рочилось, вона, чіпляючись за стіну, безсило

підвелася. Маленький носик випростався із зігA

рітих подихом надр капюшона, легені обпекло

холодом січневого повітря. Млосний темноAсіA

рий туман перед очима відступив, із нього обеA

режно визирнули кам’яні стіни кладовища, білі

кості у склепах, і кривобокі брудні будинки

на вулиці Феронрі. Дуже холодно. Вона не люA

била холод, на морозі її виснаженим тілом овоA

лодівала слабкість і нікчемність.

Вона потягнулася, випроставши втомлені

ноги, і знову глибоко сховала обличчя. Аж рапA

том вона відчула силу, яка хмільним теплом розA

лилася по її змореному тілу, вона здивовано виA

сунула руки з широких рукавів і помітила,

що вони порожевіли. На вустах з’явився солоA

нуватий присмак крові, наче тріснули губи...
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аркіза Жанна мусила боятися

лише одного: захованих

під оксамитними масками сеньйорів,

придворних короля. Вони приходили зазвичай

удвох чи утрьох, ніколи поодинці. Платили зоA

лотом, не рахуючи, скільки запросить мадам.

Вони завжди вимагали наймолодшу дівчину

з новеньких, завжди одну, наче у тому для них

було особливе задоволення. Дівчина ніколи

не поверталась, а мадам, отримавши за неї забаA

гато грошей, і не намагалась її відшукати, а коA

ли інші дівчата запитували про зниклу, мадам

щедро роздавала стусани.

Мадам тримала лазні на розі Фоссе та Пульє,

поблизу ОтельAБурбон, місці жвавому й людноA

му. І хоч поблизу було досхочу корчем, а на клаA

довищі Невинних повно веселих дівок по чотиA

ри су, клієнтів у мадам завжди було досить, і,

треба сказати, клієнтів небідних. Лазні були

пристойно оздоблені, оксамитні пологи, гаптоA

вані фіранки для ванн, окремі покої для тих,

хто не хотів світитись у такому місці, а головA

не — дві дюжини дівчат до будьAякого смаку
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й забаганки. Дві дюжини, жоден бордель ПариA

жа, повторювала мадам, такого не запропонує.

Тай які дівчата! Світленькі, як янголи, з невинA

ними блакитними очицями й білою, як молоко,

шкірою, брюнетки, медовошкірі й запальні, руA

ді, відьмоокі, навіть одна мавританка, темна

як ніч, — на всі смаки, на всяку вдачу, від покірA

ності до зухвалості, навчені таких дивин,

що не раз повертаються розбещені, збайдужілі

й хтиві сеньйори в оксамитних масках.

Жанну прозвали маркізою за неперевершену

білість шкіри й маленькі витончені руки. Мадам

чесно віддавала їй шість су з п’ятнадцяти, щиро

вважаючи себе занадто щедрою, і сварила дівчат,

коли вони ставали занадто худими, бо хто ж заA

хоче повію, в якої проглядають ребра? Жанна

рідко залишала лазні, мадам любила тримати

всіх дівчат при собі, хтозна коли прийде чергоA

вий клієнт? Коли ж вона виходила в місто, друA

жини крамничих й торговки квапилися перейти

на другий бік вулиці чи плюнути їй услід. Жанна

вже не звертала на них уваги, хоч спочатку їхні

зачепи доводили її до сліз. Вона заздрила тим поA

віям, які приїжджали до церкви на своїх ношах,

оксамитних, гаптованих сріблом чи шовком,

у розкішних сукнях, усі увішані коштовностями,

зухвалі й неперевершено самовпевнені, заздрила

тим повіям, проти яких видавали королівські наA

кази, що забороняли гулящим дівкам вбиратися

так, що не відрізниш їх від жінок чесних і доброA

порядних. Й на тих розряджених повій у ношах

гладкі крамничихи й пискнути не насмілюваA

лись, а вже як і плювали, то коли нош і слід просA

тив. Бо то були утриманки знатних сеньйорів,
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й образити таку означало прокинутись одного

ранку в кам’яному мішку Шатле чи не прокинуA

тися взагалі у крижаній воді Сени.

Жанна не раз подумки називала себе невдячA

ною. Хіба ж вона не знає, що життя дівчат гірке

й голодне? Хіба ж їй не знати як цілий день шуA

кати заробітку на морозі й посміхатися на поA

рожній шлунок? А потім зникнути у нетрях ПаA

рижа без певності, що отримаєш гроші й залиA

шишся в живих? Їй нема на що скаржитись, усі

дівчата в мадам доглянуті й ситі, і їм залишають

подарунки клієнтів, їх не хапає королівська стоA

рожа й не голить голови, та й працюють вони

не в заповнених брудом і холодом зашморгах

і не у просякнутих кислим вином і блювотинням

корчмах, а у ваннах, за оксамитними пологами

чи в окремих покоях, добре прогрітих і чистих.

У Жанни були світлоAзелені прозорі очі й руA

де, як темна мідь, волосся, її кликали кожного

разу, як чоловік тікав від остогидлого подружA

нього ліжка і шукав пікантних розваг. А де ж їх

отримати, як не в обіймах рудоволосої повії, неA

дарма ж кажуть як вогонь у волоссі, той в іншоA

му місці пече.

І так було досить довго, поки одного вечора

в лазнях не з’явився чоловік у чорному плащі,

мадам наказала вийти усім вільним дівчатам. Ті

налякано спустилися, певно очікуючи чергових

вибриків придворних короля в масках, але їх чеA

кав лише один сеньйор, його лиця не було видA

но в широкому капюшоні, він витягнув ноги

ближче до вогню. Шкіряні гостроносі черевики

на дерев’яних підошвах були вщент заляпані

грязюкою, тож він йшов пішки, а не приїхав
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у ношах чи верхи. А коли він простягнув до вогA

ню руки, дівчата побачили, що вони білі й викоA

хані, як у людини, яка не звикла до важкої робоA

ти. Він швидко оглянув усіх дівчат, наче шукав

когось, а коли помітив Жанну, очі його в темряA

ві капюшона загорілись, як у пропасниці. Він

мляво хитнув головою, наче не вірив, біла тонка

рука злетіла вгору, ніби не хотіла дозволити

якимсь таємним словам зірватися з його вуст.

Мадам завмерла у запопадливій нерішучості.

Він сухо промовив лиш одне слово:

— Ця.

Мадам подумки прикидала ціну, й ніяк

не могла визначитися між тим, що він прийшов

пішки і не міг бути знатним сеньйором, і тим,

що в нього розніжені білі руки, як у принца.

І перш ніж вона наважилася взяти за Жанну віA

сімнадцять су, замість звичних п’ятнадцяти,

важкий гаманець, дзенькнувши, опинився
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на столі. Мадам знаком показала Жанні йти наA

гору в окремий покій, і сеньйор зник за нею, так

і не знявши плащ. Лиш впевнившись, що дівчаA

та пішли геть, а за дивним паном й Жанною заA

чинилися двері, мадам наважилась відкрити гаA

манець, звідти важко посипалися золоті турські

ліври. Розгубившись, вона скрикнула від неспоA

діванки й лячної холодної тривоги. Тільки боA

жевільний може заплатити за шльондру, якій ціA

на п’ятнадцять су, ну хай двадцять три, як захоA

че хтось із королівського двору, п’ятнадцять

турських ліврів золотом. У Парижі — чума,

а під час епідемій люди не сповна розуму, і прагA

нучи отримати останнє задоволення, парижани

шукають втіхи в обіймах повій... Але ж не п’ятA

надцять ліврів!

Жанна зачинила двері на клямку й запалила

чотири свічки, на мить запах топленого жиру

сповнив покій неприємним огидним духом. ЧоA

ловік сів скраю ліжка, його голодні блискучі очі

горіли страшно і потойбічно. Вона посміхалася,

повія мусить увесь час посміхатися, бо чоловіA

ки, які сюди приходять, втомилися від скигленA

ня і скарг, вони прагнуть грішних розваг, і гріх

має стати для них солодшим за мед.

— Розпусти коси...

— Месьє... — Жанні здалося, що вона не так

розчула.

— Розпусти коси.

Вона підійшла ближче й почала витягати

смарагдові шовкові стрічки з кіс. Чоловік сидів

нерухомо й мовчки спостерігав за нею, та коA

ли Жанна труснула головою і волосся рудими

хвилями розлетілося по її плечах, він м’яко 
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торкнувся її обличчя. Його біла витончена рука

злегка тремтіла, пальці холодними подушечкаA

ми торкалися кожного вигину її личка, як робA

лять сліпі. Жанні здалося, що вона розгадала

його бажання, вона м’яко торкнулась язиком

холоду його пальців, і поцілувала руку. В ту ж

мить дзвінкий поличник лишив червону пляму

на її щоці.

— Припини. Чуєш? Ніколи так більше не роA

би.

Жанна завмерла, вона знала, що мусить неA

гайно перепросити, аби лиш він не спустився

вниз і не виказав мадам своє незадоволення,

але вона і слова не могла промовити, на світлоA

зелених очах застигли сльози. Але той дивак

і не думав йти.

— Пробач. Просто не роби так більше. Згода?
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Жанна радо закивала головою.

— Як тебе звуть? — м’якше запитав він, розA

пускаючи шнур плаща.

— Жанною.

Він незадоволено гмикнув і нарешті скинув

капюшон. На блідому обличчі застигла іронічA

на, може, трохи злостива посмішка. Жанна

не без цікавості впилася в нього очима. ВитонA

чене привабливе лице, бліді блакитні очі, хоA

лодні й тверезі, м’який чи не безпорадний виA

гин вуст, коли він стирає ту іронічну посмішку,

світлі брови, біляве волосся і знову ті випещені

руки, які не дають їй спокою. Під плащем пурA

пуен з чорного оксамиту, найдорожчого, такий

тільки в лавці Матьє Сульє, й купують його

не вельми побожні вдови, що розшивають жаA

лобні сукні чорними перлами. Молодий, приA

вабливий і, безперечно, багатий, такому варто

бодай пальцем ворухнути, щоб придворні дами

підібрали спідниці. Чого ж він хоче від повії?

Він примружився, як людина, що погано баA

чить. Жанна насмілилася сісти поруч із ним

і відразу ж помітила, що близькість її тіла дивно

хвилює його. Він стенувся, вуста його м’яко відA

пружились, але за мить знову натягнули ту зверA

хню посмішку.

— Роздягайся! — у голосі лунала криця, він

хотів залишити всі важелі у своїх руках.

Жанна скинула зелену сукню і, підібравши

нижню спідницю, поставила ногу на ліжко,

щоб стягнути голубувату панчоху і помітила,

що той білявчик важко проковтнув і подався наA

зад, зніяковівши. Налякана Жанна зупинилася,

не вміючи пізнати невинність чи розбещену хіть.
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— Зачекай. Я хочу сам.

Його рука нерішуче її торкнулась і непевно

потягнула панчоху вниз, холодні подушечки

пальців, м’які, як у дитини, ковзнули з коліна

до тонкої щиколотки. Він сп’яніло підняв голоA

ву, блідоAголубі очі стали непрозорими, чорні зіA

ниці розширилися пекельними прірвами і впиA

лися в її перелякане лице. Він підсунувся ближA

че, прикрив очі, танучи в теплому дусі її тіла

й леткому запасі сухої лаванди, що проймав

складки її нижньої спідниці й навіть складки її

солодкого білого тіла. Аж раптом він ковзнув

своїми холодними пещеними пальцями вгору,

рвонув комір тонкої сорочки, розсунув її відA

пружені, білі, як сніг, ноги, і зі стоном розчиA

нився в її теплі. Жанна кволо зойкнула, він

на мить підвів голову, сп’янілі очі несамовито

кліпнули:

— Відьмо! Відьмо! Що ти зі мною робиш?

Тіло його важко стенулося, він глухо видихA

нув і відкотився на другий кінець ліжка. Жанна

скам’яніла, заплющивши очі, вона слухала глиA

боке запаморочливе дихання. Потім обережно

повернулася до нього. Він лежав на спині, закиA

нувши голову, схрестивши білі викохані руки

на грудях. Жанна помітила, що його обличчя

мокре від сліз, бо він беззвучно плакав. І попри

його зухвалість, зверхність і той поличник їй стаA

ло його шкода, вона підсунулася ближче й укриA

ла його ковдрою, сп’янілі бліді очі на хвильку

розплющилися, кресонули її здивованим погляA

дом і сонно заплющились. Він заснув.

Скільки йому? Двадцять п’ять? Може двадA

цять вісім? Навряд... Тонкий профіль і біляве
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розкуйовджене волосся на блакиті гаптованої

подушки робили його хлопцем. І Жанна могла б

заприсягнути, що до сьогодні він не знав жінки.

Занадто в ньому було поквапливості, поспіху,

знервованості та сп’яніння від близькості жіноA

чого тіла. Вона зверхньо посміхнулася, почуваA

ючись у свої п’ятнадцять верхівкою мудрості

й досвіду.

Коли він прокинувся, то дуже знервовано

підвівся й огледівся, наче не міг зрозуміти,

де зрештою знаходиться, потім хлебнув того

пійла, що мадам називала гіпокрасом, і тихо

покликав Жанну.

— Йди до мене.

Вона м’яко прилинула до його тіла, він спроA

бував щось сказати, але Жанна ніжно торкнулаA

ся пальцем його вуст. Він знервовано стенувся,

наче протестуючи, але впевнена посмішка дівA

чини його заспокоїла. Його вуста вигнулися

безпорадно й здивовано, коли він зрозумів,

що губи Жанни палять вогнем його шкіру.

— Я не хочу звати тебе Жанною, — його гоA

лос зрадливо тремтів, що давало Жанні дивне

задоволення.

— Монсеньйор вільний звати мене, як йому

заманеться... — глухо й покірно відповіла вона.

— Я хочу звати тебе Онориною...

Відтоді він приходив до неї двічі на тиждень,

платив мадам п’ятнадцять турських ліврів золоA

том, вимагаючи лише одного — щоб Жанни ніхA

то і пальцем не торкався. Ніхто крім нього. МаA

дам задоволено заприсяглася. Жодна її хвойда

не могла б заробити за тиждень стільки грошей,

хай би півAПарижа через себе пропустила. 
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Тільки нащо йому тримати повію в неї? Мадам

знала сеньйорів, що викупали дівчат, селили

у себе й не знали клопоту. А цей? Може,

до смерті боїться своєї дружини? Зрештою яке

їй діло? Аби платив вчасно.

Жах відкрився після дня святої Женев’єви.

Чи то мало оцту пила, чи то пійло із селери, яке

наварила відьма з Трагуарського перехрестя,

не мало користі, але Жанна була вагітна. Кому

потрібна вагітна повія? Вона занадто добре знаA

ла, що трапляється з вагітними повіями, мадам

швидко позбавлялася від таких дівчат, перепроA

даючи їх у гірші борделі, де вони працювали ще

дваAтри місяці, поки нові господарі не розуміли,

що їм підкинули попсований товар. Тоді вони

опинялися на вулиці й у найкращому випадку

помирали у богадільні ОтельAдеAДьє, а дитя,

як виживало, віддавали у притулок кармелітів,

що був найближчим.

Жанна весь час плакала, вагітність зробила її

болісно чутливою. Вона знала, що з тих повій,

які у прагненні позбутися небажаної дитини,

йшли до відьми Радегонди на Трагуарське перехA

рестя, й половина не поверталася, стікаючи

кров’ю в закутках Парижа, так і не дійшовши

додому. Та найбільший жах Жанні вселяла думка

про те, що вона хоче цю дитину. Вона, що не має

нічого, окрім шести су за ніч із чоловіком, яка

живе в лазнях через ласку мадам, і котру радо

роздеруть на шматки гладкі крамничихи чи надA

то ревні францисканські проповідники.

Вона блукала містом, бліда і страшна, з непA

рибраним волоссям, механічно зчепивши

на грудях поли плаща.
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— Маркізо Жанно! — веселий голос поверA

нув її до дійсності.

Жан ле Февр, поет із вулиці СенAАнтуан.

Жанна механічно посміхнулась. У поетів рідко

були гроші на вино, а ще рідше на повій, та коA

ли були, важко було знайти більш веселого

чи лагідного чоловіка.

— Жанно, Жаннет, моє сонце, чому Ви така

сумна?

— А з чого Ви веселий, Жане? У місті чума.

— Хіба ж не зайвий привід веселитись

як востаннє?

Їхню розмову припинили пісноспіви. З вулиA

ці Феронрі до брами святого Оноре йшла церA

ковна процесія. Попереду — єпископ, за ним

священики паризьких церков, монахи, босоногі

діти зі свічками й навіжені жінки, які вірили,

що з кожним припадком вогню святого Вітта,

Господь прощає три грішні душі... Вони молилиA

ся, щоб припинилася чума, і люди, які їх бачили,

падали на коліна на холодну замерзлу землю

й також молилися вголос. БілоAзолоте вбрання

єпископа тьмяно виблискувало на слабкому січA

невому сонці, вітер зривав капюшони з тонзур

ченців, а діти берегли вогонь свічок брудними

маленькими руками. Хтось падав просто під час

ходу, люди налякано хрестились, не знаючи,

хто буде наступним...У Жанни запаморочилося

в голові чи то від духу ладану, чи то від вагітносA

ті. Вона м’яко впала на руки переляканого ЖаA

на, і якийсь священик зупинився, щоб прочитаA

ти відхідну молитву. Але помітивши, як пульсує

блідоAголуба вена на шиї, ле Февр оніміло махA

нув рукою, показуючи, що вона жива...
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Жанна, хитаючись, увійшла до церкви, її тіA

ло горіло, як у вогні пекла. У порожній церкві

БланAМанто служка у білоAсірій ризі міняв свічA

ки. Жанна пройшла повз нього, чіпляючись

за ряди лавочок, до сповідальні.

Священик неохоче відкрив віконце. Під час

чуми кожна сповідь несла в собі смертельну неA

безпеку.

— Слухаю тебе, дитя моє.

— Я грішна, отче.

— То покайся, і я відпущу тобі гріхи.

— Я хочу поради, бо не знаю, що мені робиA

ти. У мене немає чоловіка і я чекаю дитини, отA

че.

— Перелюб — страшний гріх. Ти знаєш,

хто батько дитини?

Жанна схлипнула. Священик криво посміхA

нувся. Її голос став глухим:

— Ви, отче.
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’єр де Везен ніколи не хотів буA

ти священиком. Зрештою, йоA

му не лишалося нічого іншого. На що міг

розраховувати шостий син стайничого герцога

Монпансьє, який, скільки себе пам’ятав, вів тяжA

би за спадок зі своєю мачухою? Дядько П’єра був

єпископом, а тому його від народження готували

до прийняття сану. Семирічним, коли хлопці заA

лишали матір і переходили під опіку чоловіків,

П’єра відправили у паризький монастир ЯкобінA

ців, де в молитвах, латині та холоді кам’яної келії

він провів ще п’ятнадцять років.

Від природи м’який та покірливий, він з готовA

ністю взявся до навчання, прийнявши свою долю,

такою, як вона є, і не маючи сил чи бажання проA

ти чогось протестувати. Щирість почуттів і віри

він із легкістю підмінив ревним дотриманням усіх

ритуалів і прискіпливим вивченням догм. Він рідA

ко сперечався з питань богослов’я чи трактувань

якоїсь частини Святого Письма, зазвичай відповіA

даючи завченою напам’ять думкою знаного автоA

ритета чи швидко визнаючи свою негідність і неA

долугість у самій можливості таких суджень.
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— Брешеш, курво!

Він вчепився пальцями у ґратку сповідальні.

Як, як вона його вислідила? Як дізналась? Нащо

прийшла до його церкви через півміста? З кварA

талу Лувра в Маре. Його вуста гірко і злісно підA

жались, холодні блідоAголубі очі загорілися сліA

пою ненавистю, жагою вбивці. Оніміла Жанна

там, за ґраткою, не мала сил і слово мовити.

— Геть з Божого дому! Геть!

Вона побігла геть, наче його слова батогом

обпікали її плечі. Священик вийшов зі сповіA

дальні й лякливо оглядів церкву, чи не чув

хто їхньої розмови, і вийшов надвір.

На порозі лежала жінка, її руде волосся вогA

няною плямою розтеклося по снігу, священик

стенувся, переборюючи перше бажання підняти

її, але шия її вигнулася так неприродно, і він

зрозумів, що вона вже мертва. Він знав, що має

когось покликати, віднести тіло і спалити його,

щоб знищити заразу, але не міг переступити поA

рога, він ступив два кроки назад і сховався

у сповідальні, так і не помітивши жінку в парчеA

вому брунатному плащі на лавці.
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Життя для нього мало три кольори: темноA

сірий — вологого каміння келії, кривавоAчервоA

ний — вина для причастя та жовтуватоAбілуваA

тий — облатки, сухої та черствої, як серця браA

тів. Стіни монастиря з семи років стали стінами

його світу. Він не знав нічого іншого і навіть

не мав бажання знати. У монастирі майже

не розмовляли, і П’єр відкривав рота лиA

ше для того, щоб прочитати молитву чи прийA

няти з ласки Божої їжу, а на всі накази старших

братів в обителі зазвичай схиляли голову.

У кам’яній сирості монастирських стін ховалася

тиша, неперевершена й непереможна, її прогаA

няли лише дзвони, але звикле до суцільної ніA

моти вухо радше дратувалось.

Коли навесні, року 1399, перед ним відкрили

браму якобінського монастиря, Париж засліпив

й оглушив його. Він забув, що за ним прислали

ноші, що дядько єпископ чекає на нього,

що його світ був чотирма огидними мурами,

і що він не мав жодних бажань. У його незвиклі

26

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð

до шуму вуха раптом увірвався увесь паризький

галас: крики торговців, сварка п’яних, вереск

жінок, до яких чіплялися непоштиві перехожі,

жалісний плач жебраків біля монастирських муA

рів, скиглення покараного підмастерка. П’єр

квапливо пригубив хміль весняного повітря поA

білілими неслухняними вустами, і йому в голоA

ву вдарила очманіла й божевільна легкість. ЙоA

го вуста, які ніколи не знали усмішки, лиш іроA

нічну напівгримасу, від якої від крил носа

до кінчиків рота йшли глибокі складки, розтягA

нула легка подоба усмішки.

Єпископ мовчки оглянув свого небожа,

який, низько опустивши білявеньку голову, поA

кірно чекав своєї долі.

— Племіннику, відозви братівAякобінців

про Вас вельми схвальні, і я хочу для Вас

кар’єри священика.

— Ваша милість, я ніколи не залишав монасA

тир і...

— Це вже мій клопіт. Священик церкви
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БланAМанто дуже хворий. А ця церква, як Ви

знаєте, одна з найзначніших в Парижі,

як не брати до уваги СентAКатрін чи СелестинA

ський монастир...

П’єр кивнув головою, погоджуючись, хоча

й гадки не мав, яка церква в Парижі найвпливоA

віша, і як той вплив виявляється. Він покірно

слухав гуркотіння дядька, зрідка киваючи голоA

вою, проте ним тепер володіло лише одне баA

жання — знову опинитись у вузьких вуличках

Парижа, жадібно ковтати очима весняну зеA

лень, позолоту на ношах дам і попонах коней

сеньйорів, і глибоку синь неба, якої він раніше

не помічав...

Тепер він мав два чи три тижні відносної воA

лі, волі йти, куди йому заманеться й повертатиA

ся до дядька у будинок на вулиці Пруверо, коA

ли в місті загасять вогні. Він ходив до БланAA

Манто, відстоював по три меси, щиросердно

жалів старенького священика, який ледве вів

службу, наче кожне слово було йому нестерA

пним болем. Інколи він просто сидів на лавці,

ближче до стіни, і на фоні кам’яних фігур свяA

тих, суворих, як надгробки, його ніхто не поміA

чав. П’єр міг так сидіти годинами, слухати безA

кінечний шум вулиці, месу чи квапливий стукіт

розшитих золотом і перлинами пуленів знатних

дам, які хотіли сповідатись.

Він уже хотів йти. Навіть опустився на коліно

й перехрестився, кинувши прощальний погляд

на вівтар, де біла мармурова Діва тримала на руA

ках золотоволосе немовля. Він, не озирнувшись,

ступив крок назад, і зіткнувся з дамою, яка вхоA

дила до церкви. Та від несподіванки виронила
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молитовник. П’єр, зніяковівши, підхопив книгу

та нерозбірливо й неохоче побуркотів вибачення.

Дама здивовано й гордовито кресонула його очиA

ма і притисла серпанок енен рукою до грудей,

надто вже близько той зухвалець і не думає зруA

шити з місця. Вона вихопила свій молитовник,

маленькі кармінові вуста ворухнулись, наче вона

хотіла висловити своє незадоволення, та передуA

мавши, дама попрямувала до сповідальні.

П’єр не мав сил ворухнутись, він ніколи

не звертав уваги на жінок, сприймаючи їх

як прикре непорозуміння, яке своїм вереском

псує тишу дня. Він знав, що жінка сама по собі

уособлення гріха, і створили її на вічну спокусу

чоловікові, а тому варто від них триматися поA

далі. Але забаганкою долі він опинився надто

близько від жінки, надто близько, щоб не одуріA

ти від дивного запаху парфумів, які проймали

все вбрання, кожну фалду сукні, щоб відчути

млосне і згубне тепло й незнану раніше слабA

кість, від якої солодко і щемливо паморочиться

в голові, наче три дні постиш.

Він причаївся за колоною, чекаючи, поки даA

ма вийде зі сповідальні. Вона дійсно дуже швидA

ко залишила маленьку кабінку й сіла на другу

лавочку, опустивши голову на згорнуті в молитві

руки. Тепер П’єр дуже добре бачив її профіль,

довгі вії довкола зеленавих очей, маленький

кирпатий носик, наче з білої порцеляни, високі

вилиці, маленькі повні вуста, які шепотіли

у складені пальці молитву. Вона підвелася, пеA

рехрестилась і біля колони взяла святої води,

П’єр завмер, він чув шелест її плаття, сумний

зойк і заспокоєння води у фонтані. Дама вийшла
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з церкви, і П’єр відчув забуте обікрадене відчутA

тя трьох кольорів, сірого каміння, червоного

вина й жовтуватого тіла, ніби його світ знову заA

ганяли у чотири мури безкінечної тиші... Він лаA

ден був бігти за її ношами, тільки б не втрачати

блакить її сукні, хмільний запах парфумів і боA

жевільну колотнечу серця.

Дзвони вибивали терцію, П’єр зупинився

як вкопаний, його серце калаталось у такт рухів

дзвонаря. Йому здалося, що він впав, важко

впав із висоти своєї легкості й божевілля. І щось

величезне, як гора, впало на нього, притискаюA

чи до бруду вулиці, продавлюючи землю, проваA

люючи вниз до самого пекла.

Ось вона згуба, вічна спокуса, вселенський

гріх, від якого не втечеш, хіба що кинешся вниз

із дзвіниці й провалишся в саме пекло, де воA

гонь палить сильніше.

Вона сповідується у БланAМанто, і скоро знанA

ня усіх її таємниць стане єдиною його втіхою...
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Вона дійсно приходила кожної середи проA

тягом усього року, і П’єр жадібно слухав її споA

відь, пропалюючи очима ґратку сповідальні,

спираючись руками в обшите оксамитом дерево

стінки, наче прагнув відчути те п’янке тепло

і спіймати бодай очима її жіночність. Хто кине

оком на жінку, не скоривши бажання, той вчиA

няє перелюб із нею в серці своєму.

Коли вона виходила з церкви, П’єр кидався

до її половинки сповідальні і, заплющивши очі,

падав на підлогу, дуріючи від глибокого калаA

мутного запаху східних парфумів, що зачепився

за оксамит обшивки.

Тепер він знав, що її звуть Онорина де КаніA

зі, що вона сирота, й сама королева опікується

нею. Одного разу вона прийшла вбрана як незаA

міжня дівчина з розпущеним волоссям, яке руA

дими завитками падало до колін. Відтоді П’єр

не знав спокою вночі, до нього приходила ОноA

рина, у сяйві білої порцеляни тіла і глибокій міді
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розпущеного волосся, блиску зеленавих очей.

Очей відьми, очей згубниці, дочки Єви...Але ж

які невинні ті очі! Чисті, прозорі, як сльози янA

гола! Хіба ж янгол може згубити, як гублять йоA

го ті кармінні маленькі, як у ляльки, вуста, якA

що щиро і швидко зізнаються у дріб’язкових,

нічого не вартих гріхах, які суворий сповідник

відпустить лиш тоді, коли змусить витягнути

з пам’яті найменші провини, з яких потім склаA

де собі її життя. Він отримував дивне задоволенA

ня від того, що лякав її жахами пекла й гіркотою

смертних гріхів. Вона завмерло слухала, очі її

скляніли і мляво виблискували в напівтемряві...

А потім почалася епідемія чуми, Париж

сповнився духом горілої плоті, жалобними пісA

нями лиховісних дзвонів, плачем дітей. Двір коA

роля сховався у СенAПоль, багатії зачинилися

по своїх домівках, сподіваючись, що чума обійA

де їх стороною. Та вона не знала станів, однакоA

во голосно стукаючи у двері торговця вином,

повії, сина герцога чи підхоплюючи жебрака

на церковній паперті. СенAПоль горів червонуA

ватими вогниками смолоскипів вночі, звідти

линула весела музика, а у вікнах було видно сиA

луети неймовірних костюмів. П’єр знав,

що двірським дамам королеви заборонено виA

ходити в місто, щоб не принести у палац заразу,

і Онорина забула про сповіді. Він скаженів

від самої думки про те, що вона довіряє своє

життя якомусь іншому священику, капелану

СенAПоль чи ще комусь, це сповнювало його

несамовитою люттю, яка перехоплювала дух.

Лише два тижні він жив без неї, і ці чотирнадA

цять днів здалися йому жахливішими за всі кола
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пекла. Він більше не знав янгола з прозорою зеA

ленню очей, не знав ніжної невинності діви,

сліди якої ладен був цілувати, до нього прихоA

дила відьмоока руда згуба й жадібно пила сон

і спокій. І всі його бажання, нечіткі й повністю

незрозумілі, отримали раптом цілком тілесне

обличчя. Та й саме його тіло, яке він знав сухим

і черствим, як білоAжовтувата облатка, раптом

зажадало влади над його розумом і стриманісA

тю, наче ті гріховні думки, які оселилися в його

голові, пробудили спрагу демонів у крові. Він

жив тепер однією думкою, яка перекреслила всі

ті п’ятнадцять років у тиші чотирьох мурів, яка

хотіла лиш свята плоті, передсмертної оргії,

де в жертву приносилася вічність душі. Він зноA

ву знав владу трьох кольорів: зелені відьмових

очей, рудого золота хвилястих кіс і білого,

як риза єпископа, тіла.

Він мав би ненавидіти ті тіла, їхню жовтуваA

ту тлінність і ліниве обгорання, сріблуватоAчорA

ний попіл на кістках, ті тисячі трупів, що лишаA

ла по собі чума в Парижі, огидний запах,

який наскрізь пройняв стіни ОтельAдеAДьє і,

здавалося, самі стіни міста. П’єр понуро перетA

нув міст СенAМішель, повертаючись із богаA

дільні, і завернув до Ґревського майдану. Над

містом впали сіруватоAрожеві сутінки, віддаючи

Париж на поталу нічним крадіям, злодіям, паA

цюкам і повіям. І справді, йому назустріч йшла

повія, та П’єр чомусь не поквапився перейти

на другий бік вулиці, як завжди. Бо в тій жінці,

у безсоромній відкритості її червоної сукні, наA

півоголеності грудей, і в рудих косах було щось

таке, що змусило його зупинитись. На повії була
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чорна оксамитна напівмаска, напевно,

щоб не обвітрити шкіру на обличчі. Побачивши

його, маленькі вуста, щедро виведені червоною

помадою, зазивно засвітилися посмішкою. П’єр

квапливо перехрестився й відвів очі...

Потім він довго шукав ту повію, дивно схожу

на його Онорину, шукав магію трьох кольорів,

що каламутили кров і затьмарювали розум. НаA

решті в лазнях на розі Фоссе й Пульє, близько

ОтельAБурбон, П’єр знайшов ту рудоволосу

відьму, він називав її Онориною й уявляв,

що владний над білістю її тіла. Крадькома, злоA

чинно й дико йому відкрилось незнане задовоA

лення, сонне забуття, маленька смерть, він шуA

кав гостріших розваг, і вміле тіло повії дарувало

йому заспокоєння... Та хіба ж невинна Онорина

навчена цих безсоромних штучок, хіба їй відома

невибачна хтивість розпусної дівки? Тоді він наA

казував шльондрі противитися його бажанням

і лежати не рухаючись...
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П’єр відслужив заутреню, і в порожній церA

кві не поAранковому бадьоро лунав його голос.

У м’якому світлі свічок і заспокійливому дусі

ладану його тіло віддалося розслабленню. КоA

ли він закінчив і юний служка забрав приладдя,

П’єр побачив, що до церкви ввійшла жінка. Він

помітив її чорну сукню з високим коміром і черA

воний тюрбан, який туго обтинав білосніжне

личко з високими вилицями. Онорина! Перед

очима потемнішало. Щось йому зле останнім

часом, дихає важко, усередині все вогнем пече.

Він беззвучно сів у сповідальні, ніби знав,

за чим вона прийшла.

— Отче, я хочу сповідатись.

— Ви плачете? Що з Вами, дитя моє? — П’єр

ладен був голими руками роздерти крицю ґратA

ки.

— Я... Отче, Її величність хоче видати мене

заміж, а я... Я не можу... Пресвята Діво, мені...

Він не чув, у мить забувши, якими словами
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має втішати дівчат, які всупереч волі батьків

чи опікунів не хочуть виходити заміж. Те біле

личко, обтяте червоним тюрбаном, сльози із зеA

ленавих очей — йому здалося, що у нього перед

очима все почервоніло. Його Онорина зійде

на шлюбне ложе, і вимріяна білість її тіла налеA

жатиме хтивості іншого чоловіка. Не бувати

цьому. Вона його, лише його. Перед ним злилиA

ся в єдине ця дівчина, яку він вважав чистішою

за янгола, і безсоромність рудоволосої повії, яка

невинно кліпала зеленавими очицями, і віддаA

валася на його волю.

Він не розумів, що робить, тіло його захопиA

ли біси, закидавши розірваним кривавим лахA

міттям його серця білувату плямку душі. П’єр

миттю опинився в її половині сповідальні,

грюкнув дверцятами, закриваючи їх на тонку

посріблену клямку. Вона у своєму здивованому

скам’янінні не могла і слова мовити, беззвучно

рухаючи німою блідістю вуст.

Грубо притиснута до стінки, вона лиш глухо

зойкнула, П’єр спробував затулити їй рота руA

кою, але, передумавши, припав до її вуст, змуA

шуючи мовчати. Вона стенулася декілька разів,

не в змозі вивільнитись, переляканий жах в її

очах змінився тьмяним сп’янінням, вуста ОноA

рини зробилися покірно м’якими, наче легкий

біль від його поквапливої пристрасності відкрив

їй раптове задоволення. Ноги не тримали, плуA

тались у спідниці, її руки роздирали тканину,

прагнучи якнайшвидше дістатися черствої моці

його жовтуватого гарячого, як живий вогонь, тіA

ла. Він безпомилково, одним рухом підхопив

угору чорну сукню й купу червоних нижніх
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спідниць. У темряві сповідальні блиснули сніA

гом білі ноги в розуватих панчохах. П’єр легко

підняв її, гаптований сріблом пулен грюконувся

об шиті оксамитом дверцята...

Вони затуляли одне одному рот, щоб задуA

шити стогін і не налякати перехожих, які могли

зайти до церкви БланAМанто в цю ранішню гоA

дину. П’єр безсило опустився на підлогу, рука

його втопилась у білій м’якості її млосного тіла.

— Відьмо. Згубила мене, навіки згубила...

І я тебе згубив, щоб горіти в пеклі разом.

Онорина лиш щільніше до нього притислаA

ся, наче хотіла розчинитись у жарі, який йшов

від його пропахлого ладаном тіла...

Ним заволоділа вибухова темрява, гаряча,

як кров, хоч і чорна, як крукове крило. П’єр поA

хитнувся і впав, пекло заволоділо ним, не дозA

воляючи вільно дихати. На мить йому здалося,

що він дихає власною кров’ю. У церкві нікого

не було. Він впав у проході, розкинувши худі

жовтуваті руки, холодні блакитні очі широко

відкрились, і чорними птахами розлетілися безA

донні зіниці.

— Чума... — прошепотів він, облизуючи сухі

обвітрені губи.

Якась жінка в багатому брунатному плащі

схилилася над ним, але П’єр не розрізняв її обA

личчя, яке блимало перед ним рожевоAсірою

плямою.

— Онорино, відьмо...
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азали, що король знову

при пам’яті й ніч провів у її

величності, а тому королівську резиA

денцію СенAПоль охопило радісне

збудження. І попри епідемію чуми свято ХреA

щення Господня було відсвятковане двором

із нечуваною пишністю. Пам’ятаючи про заA

повіти лікарів, — не псувати настрій його веA

личності нудними справами, — королева щироA

сердно й не без зацікавленості намагалася закA

рутити свого чоловіка у вир розваг чи сімейних

радощів.

Королева Ізабо покликала свою фрейліну

на світанку, та обережно увійшла в темну ліжниA

цю, увішану фламандськими гобеленами і митA

тю впала на коліна, помітивши на гаптованих

подушках профіль короля Шарля. Королева

мовчки поманила її пальцем і геть не боячись

розбудити його величність, запитала:

— Герцоги вже чекають?

Онорина де Канізі налякано кліпнула зелеA

навими очима, глянула на короля й дуже тихо

відповіла:
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— Так, Ваша величносте, але біля ліжниці

короля.

Королева хитрувато посміхнулась. Хай і чеA

кають. Вона зробить все, щоб король приймав

герцогів з її легкої руки чи в її присутності. ЗроA

зуміло, з тими документами, які вона сама виріA

шить за доцільне підписувати.

— Мадемуазель, негайно повідомте виховаA

телів дофіна, принців й принцес, що Його веA

личність має намір зранку відвідати своїх діA

тей... Перед виставою та банкетом, які влаштоA

вує мій брат Людвіг.

Онорина де Канізі низько схилилася на знак

покори, і перед тим, як залишити королівську

ліжницю, тричі вклонилась її величності,

як і вимагав придворний етикет.

Дофін Шарль, дев’ятирічний хлопчик, бліA

дий і хворобливий, позбавлений компанії одноA

літок, страшно нудився. Церемонні розмови

з його нареченою Маргаритою Бургундською,

яка високодумно хмурила брови й робила ревеA

ранс лише після добрячого поштовху в спину

від своєї виховательки, дратували його не менше

від уроків латини. З незрозумілою для дитини

прозорливістю він розумів, що всі ці сеньйори

й дами, які побачивши його квапляться впасти

на коліна й зAпід лоба за ним спостерігають, насA

правді бояться викликати гнів його матері, яку

і він сам, чесно кажучи, побоювався. І коли коA

ролева залишала СенAПоль, королівських дітей

лишали самих, не обтяжуючи їх заняттями

чи часто забуваючи запалити свічки у дитячих

ліжницях. Єдиною людиною, яка дарувала дофіA

ну затишок, була його годувальниця Жакетта,
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яка залишила палац у той день, коли її вихованA

цю виповнилося сім років. З принцом тоді стаA

лася істерика, він три дні пролежав у гарячці,

але королева проявила стійкість, оточивши сина

вихователямиAчоловіками, як і годиться. Відтоді

Шарль бачив своє оточення ощиреною дикою

твариною, і характер його поступово став псуваA

тись. Йому приносило задоволення забирати

посріблених ляльок у своїх сестер, роздирати їхA

ні парчеві сукні, відривали голови чи жбурляти

їх у вікно, на вулицю СенAАнтуан, а потім смиA

кати за тоненькі коси гладуху Мішель, яка падаA

ла на підлогу у своїм покої та починала верещаA

ти на весь палац. Та найбільше задоволення йоA

му приносив вираз обличчя його вихователя

чи фрейлін сестер, які не знали, як втихомирити

принцес, не покаравши дофіна. Розбещеність

і важкість віку подарували принцу почуття всеA

дозволеності, він смикав на месі свого найменA

шого брата Жана чи кидав йому колючки
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під плаття, поки той не починав ревіти, не вміюA

чи пояснити неслухняним язиком, що сталося.

Шарль бачив матір дуже рідко, та й вона

не часто до нього говорила, обмежуючись накаA

зами вихователям чи вибором вбрання для уроA

чистостей. Він підсвідомо хотів її уваги,

як і ніжності. Та коли під час урочистого в’їзду

до столиці та представлення його парижанам,

він провів із нею цілий день, не почувши жодA

ного лагідного слова, як не зважати на сухі наA

кази повернутись у той чи інший бік, схилити

голову чи прийняти подарунок від месьє преA

во, — Шарль відчув лише непереможний внутA

рішній сором і гнітливе бажання сховатися куA

дись подалі, щоб ніхто не знайшов. Він бачив,

що жінки, які вітали його на вуличках Парижа,

тримали на руках усміхнених задоволених дітей,

що навіть Пресвята Діва в церкві дивилася

на своє дитя з любов’ю і ніжністю, а королева,

коли й звертала увагу безпосередньо на нього,

то лише для того, щоб зробити зауваження

чи наказати щось.

Відтоді він підсвідомо почав ненавидіти те,

що подобалося чи приносило бодай найменше

задоволення його матері. Він спускався до звіA

ринцю, що зібрала королева Ізабо у своєму паA

лаці, кидав левам сіль у воду, підпалював різноA

кольорове пір’я павичам, смикав маленьких

мавпочок у круглих золотих ошийниках,

щоб не могли вкусити, за хвости чи до крові

лупцював білих міланських хортів із лякливо

піджатими довгими тремтливими хвостами,

прив’язаних посрібленими ланцюгами. ВідбиA

рати подарунки матері у сестер стало для нього
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звичною справою, а коли старша з усіх, Марі,

намагалася вихопити забрану книгу з лазуровоA

червоними мініатюрами чи повернути ляльку

зарюмсаній Мішель, Шарль починав кусатися

не гірше від тих маленьких собачок герцога БерA

рійського, яких він любив кидати у фонтани

надворі.

З усіх фрейлін матері дофіна найбільше драA

тувала мадемуазель де Канізі, яку королева найA

частіше відсилала з наказами до вихователів

чи дізнатися про здоров’я дітей. Шарль завжди

намагався вилити чорнило їй на сукню, коA

ли він навчався, чи перекинути тарілку, коли він

їв. Онорина з належною поштивістю й незмінA

ними трьома реверансами залишала покій, поA

думки проклинаючи розбещеність дитини

й нездатність вихователів бодай якось його

приструнити.

Коли королева знову з’явилась у дитячих поA

коях, із нею був лисий підстаркуватий чоловік

у пишній блакитноAзолотій робі, Шарль

уже добре знав, що це його батько, король,

хоч і бачив його не більше двохAтрьох разів

на рік, коли темрява безумства відступала і його

величність пізнавав свою дружину і згадував

про дітей. Король міцно стиснув сина в обіймах,

і Шарля окутав дух старого немитого тіла, терA

пкого вина й запаморочливої амбри, що йшов

від усього, чого торкалася королева. Не знаючи,

що робити чи казати, він обережно глянув

на матір, яка стояла позаду, але вона була зайняA

та молодшим Жаном і не могла допомогти старA

шому сину. Король обхопив долонями маленьке

личко Шарля, той, знітившись, опустив бігаючі
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швидкі очі, не витримуючи сяйливого погляду

батька і сльозинок, що тремтіли на жовтуватих

зморщених кутках його вицвілих голубих очей.

Шарль мовчав, він добре затямив, що має мовA

чати у двох випадках, поки король чи королева,

нехай і його батьки, не звернуться до нього перA

шими.

— Мій сину, — протягнув король тремтлиA

вим, майже старечим голосом.

Дофін зніяковів, ще ніколи батько не видаA

вався йому таким жалюгідним.

— Я радий, що Вам легше, Ваша величносA

те, — дофін тихоAтихо повторив завчену фразу

й почервонів.

Король м’яко приголубив Марі, лагідно

щипнув за щічку гладуху Мішель і нарешті зверA

нув увагу на молодших синів, які заверещали

голосніше за голодних на паперті НотрAДам,

бо злякалися його.

— А це хто? — запитав нарешті король, поміA

тивши розряджену в золоту парчу Маргариту,
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яку її дід герцог Бургундський тулив гратися

з королівськими дітьми.

Зрозумівши, що увага його величності приA

кута до вередливої пихатої Маргарити, виховаA

телька принцес доволі грубо й не без таємного

задоволення штовхнула її у спину, змушуючи

схилитись у глибокому реверансі.

— Маргарита Бургундська, наречена дофіна,

з Вашої ласки, — обережно додала королева,

віддаючи принца Жана няньці — ситуація вимаA

гала її негайного втручання.

У темноAсиньому покої, розшитому золотиA

ми зорями, впала мертва тиша. Герцог і герцогиA

ня Бургундські жадібно впилися хижими очима

у здивоване, простувате обличчя короля. Той

гмикнув і почухав потилицю.

— З моєї ласки, дофін одружиться з дочкою

герцога Орлеанського, мого брата.

Герцог і герцогиня Бургундські покірно посA

пішили схилитися в поклонах, щоб не бачити

задоволеної уїдливої посмішки брата короля, їхA

нього вічного ворога в королівській раді. КороA

лева дико блимнула чорними, як пекло, очима,

і поквапилася забрати короля з дитячого покою,

ледве помітним жестом унизаної каблучками

руки заспокоївши червоного від безсилого гніву

герцога Бургундського й маленьку гладку герA

цогиню, що кинулася втішати свою недолугу

розряджену в золото онуку.

Людвіг Баварський, брат королеви, давав розA

кішний банкет на честь одужання короля. Й усе

життя гігантського палацу з галасом перемістиA

лося у велику залу, де між довгими рядами столів

під білими гаптованими сріблом скатертинами,

44

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð

вже ретельно забрудненими вином і жирними

руками, розігрувалася містерія битви короля Луї

Святого з невірними... Музики на балконах

не знали відпочинку, і паризький люд, змучеA

ний напастями чуми, юрбився біля стін палацу,

звідки летіла весела музика і в освітлених вогняA

ми списовидних вікнах блимали чудернацькі

силуети придворних. Слуги палацу стояли біA

ля дверей чи пролазили на балкони зали,

аби лиш краєм ока побачити ту дивну містерію,

де в синіх хвилях шовкової тканини плив дивA

ний посріблений корабель із королем, його коA

ролевою, й лицарями, визвольниками гроба

Господнього. БілоAсині кухарята приносили ноA

ві й нові страви, вже солодкі, одна дивніше одA

ної, прикрашені збитими вершками й колотими

горіхами, східними дивинами й маринованими

фруктами, але про їжу забули, бо вся увага була
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прикута до синього шовкового моря і срібних

панцирів хрестоносців...

У дитячих покоях було тихо, вихователі приA

липли до вікна, дивлячись на протилежний бік

палацу, де горіли вогні й грала музика. Давно

вже стемніло, але зачаровані дивною музикою

придворні забули запалити свічки в покоях коA

ролівських дітей. Ті сиділи за зачиненими товA

стезними дверима і спочатку дофін забирав ляA

льок у своїх сестер і смикав у люльках молодA

ших братів, але з кожним кроком темряви маA

ленькими тріпотливими серцями оволодівав

жах, вони сиділи мовчки, не розмовляючи
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й не сварячись, просто на критій перською ковA

дрою підлозі. Вогонь у каміні востаннє спалахA

нув яскравоAчервоною іскрою і згас. Мішель,

яка ридала без упину, побачивши, що втішати її

нікому, поступово заспокоїлась, хоч її кваплиA

вий знервований подих хлипко бентежив тишу.

У слабких відблисках світла з іншого боку палаA

цу тьмяно переливались золотом зорі на стелі.

Стало так темно, що вони вже не бачили, якого

кольору на них вбрання. Мішель, захлипавши

носом, підсунулася ближче до Марі. У темряві

млосно блищали очі. Щось зашаруділо.

— Луї чи пацюк? — запитав дофін глухо, затA

римуючи подих.

Від самої думки про пацюка Марі заверещаA

ла, як скажена. Помітивши страх сестри, МіA

шель заголосила їй у такт. Але їхній вереск потоA

нув у затягнутих оксамитом і гобеленами нетрях

палацу. Не витримавши, дофін підбіг до зачинеA

них ззовні дверей і почав колотити щосили,

але вихователі королівських дітей мабуть пішли

дивитися містерію чи сиділи в далекому покою.

Знесилений і зневірений принц сів на підлогу

біля дверей і заплакав...

Вони прокинулися від шуму дзвінкого жіноA

чого голосу й перепрошуючого скиглення вихоA

вателів. «Це королева», — подумав Шарль, радіA

ючи, що нарешті зможе насікатися на ненависA

них гувернерів. Він важко піднявся з підлоги,

сонно паморочилось у голові. Важкі товстезні

двері відчинились і дофін із радісним криком

кинувся до спідниці жінки, що ввійшла. За нею

несли свічки, жовтуватоAбрунатне світло виїдаA

ло владу темряви.
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— Ваша високосте, — налякано зойкнула даA

ма, схиляючись у реверансі й чекаючи чергової

капості дофіна.

Але дофін нічого не намагався зробити, він

мляво глянув на мадемуазель де Канізі та знепA

ритомнів у неї на руках. Онорина істерично

послала за королівським лікарем. Приклала руA

ку до лоба — пече як вогонь.

— Мадам де В’євіль, мадам де Кусі, заберіть

принцес і принців до інших покоїв. У найдальA

ші. Негайно!

Вона обережно поклала дофіна на ліжко

й озирнулася до пажа:

— Йди, доповіси Її величності.

Паж налякано побілів. Хто це насмілиться

йти з дурною звісткою до королеви, нестримаA

ність якої усім відома? Онорина, помітивши

страх хлопця, махнула рукою й сама побігла

до королеви.

Миттю замовкла музика, стихли хвилі синьоA

го шовку, і розбіглися хрестоносці в посріблених

панцирах, згасли вогні, і застигла їжа на золочеA

них тацях. Переполохана зграйка пажів зі смоA

лоскипами освітлювала квапливий хід двору...

Дофін важко відкрив налиті гарячим свинA

цем очі й попросив води. Ален Бетуар, найдосA

відченіший лікар Парижа, якого серед ночі досA

тавили в СенAПоль, задумливо похитав головою.

— Його високості не можна давати води. ЙоA

го хвороба від надлишку рідини в тілі, склянка

води лиш погіршить його стан.

Дофін мляво ворухнув пересохлими вузькиA

ми губами, бажаючи закричати на весь палац,

що він до смерті хоче пити, бо згоряє всередині,
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але не міг, голос його не слухався, випускаючи

незрозумілі змазані звуки, які лікарі охрестили

лихоманковою маячнею.

Королева сиділа біля ліжка, її холодна, як криA

га, рука час від часу огидливо торкалася його лоба,

і відмокала у трояндовій воді й оцті, щоб не підхоA

пити заразу. Шарль бачив і короля, який сидів

навпроти ліжка, обхопивши голову руками, наA

че божевілля знову забирало над ним владу. ПозаA

ду в десяти кроках стояли придворні, герцог і герA

цогиня Бургундські перешіптувались про те,

що варто негайно заручити Маргариту з принцом

Луї, якому ледве чотири роки, і злісно цькували

поглядом стурбованого герцога Орлеанського.
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вір ніколи не вмів зберегти

бодай найменшої таємниці,

а тому Онорина де Канізі відA

тоді, як там опинилась, взяла собі

за правило шукати коханців подалі

від СенAПоль. У чотирнадцять років вона стала

сама собі господинею, порожня опіка королеви

означала лише обіцянку обрати гідного чоловіA

ка, коли підвернеться нагода. Для двору мадеA

муазель де Канізі являла собою зразок благочесA

тя та скромності. Вона тричі на тиждень сповіA

далась у найвідоміших паризьких церквах: СенA

тAКатрін, БланAМанто та СенAСавер. Її сукні

були гідні відданої вдовиці, котра невідомо

яким дивом опинилася на гріховному збігоA

виську королівського двору, мова — тиха, манеA

ри — боязкі. З часу її появи в СенAПоль розрядA

жені шевальє із завитим волоссям закрутилися

навколо Онорини, як мухи біля меду, славлячи

на всі голоси її руде волосся й зеленаві весняні

очі. Та вона шукала гостріших відчуттів, бо ті,

просяклі духом парфумів, модно вбрані сеньйоA

ри з пещеними руками, залишали її полохливе
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Хтось прошепотів, що це мабуть чума,

що хтось приніс заразу з міста в королівський

палац. Почувши це, королева випала зі свого

оціпеніння, ковзнула чорними очима по натовA

пу придворних, намагаючись зрозуміти, хто відA

важився сказати таке. А король так і сидів, заA

тиснувши голову, не рухаючись і не розмовляюA

чи. Дофін танув у незнаній раніше владі внутA

рішнього полум’я, натовп придворних перетвоA

рився на брунатноAзолотаве місиво, король розA

чинився на тлі синьоAзолотої оксамитної стіни,

а від королеви лишилася смаглява пляма обличA

чя, яке надто близько схилялося до принца,

на мить даруючи крижаний дотик руки в кабA

лучках.

Лікар приклав люстерко до вуст і неслухняно

хитнув головою, придворні опустились на коліA

на слід за королем, щоб прочитати молитву. КоA

ролева Ізабо повернула своє сполотніле напруA

жене обличчя до мадемуазель де Канізі:

— Принца Луї забрали в інші покої?

І лише після її тихого «так», королева важко

впала на коліна і зашепотіла сухослівну латинA

ську молитву.
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серце й молоде напружене тіло в незрозумілому

мовчанні. Подейкували, що найгалантніші

люб’язники двору не отримали перемоги над її

стриманістю.

Чорнороте й розтривожене кодло придворA

них дам її величності радо прийняло Онорину

до своїх лав. Двір дихав отрутою, випромінював

згубу й сяяв облудністю посмішок. Дами не відA

різнялися стриманістю, а сеньйори — побожнісA

тю і мовчанням. Двір сичав, тріщав і патякав

про кожен роман, про чергову перемогу,

про глибину синців під очима коханки, про боA

жественне задоволення й невтомну пристрасть.

Онорина, вузько звівши зеленаві очі й натягнувA

ши трутизну придворної посмішки, слухала

до одуріння тріскотню фрейлін. Але вона не знаA

ла слабкості тіла й непереможної сили тілесних

бажань. Її тіло мовчало до всіх мимолітних виA

вертів розряджених шевальє, до випадкових 
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цілунків на весняних прогулянках і підстроєних

втечах, глохло до квапливих доторків рук у церA

кві й палкості чужих губ на її маленьких білосA

ніжних ручках. Завиті кучері по плечі й тонкі ноA

ги, обтягнуті модними панчохами й огидний заA

пах парфумів викликав у неї жалюгідне співчутA

тя, що не мало нічого спільного з обіцяним язиA

катими придворними дамами блаженством...

Вона виходила із СенAПоль надвечір, вбравA

шись у плащ своєї служниці й підкупивши охоA

ронців. На ній була відкрита червона сукня

й оксамитна напівмаска, розмальовані помадою

вуста. Вона рідко доходила до сусіднього монасA

тиря беґінок, не знайшовши собі розваги. Запах

поту й коротке волосся, за яке не можна було

схопитися, давало їй дивне збудження. Чужа

грубість кремезних чоловіків, які були повною

протилежністю пропахлим східним духом сеньA

йорам, будила тремтливе зацікавлення білого
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розніженого тіла. Але тіло мовчало, не знаючи

обіцяного раю, не відкриваючи своєї таємниці.

Напружене очікування спонукало її до божевілA

ля, вона шукала задоволення з кількома чоловіA

ками у всіх найбрудніших закутках Парижа,

від заходу сонця до світанку, до сухого розтрісA

каного болю, до запаморочення, до непритомA

ності. Стримана й бездоганно вбрана фрейліна

королеви надвечір перетворювалася на найрозA

пуснішу хвойду, про яку негайно пішли чутки

по всьому місту. М’яка білість її викоханої шкіA

ри породжувала неймовірні здогадки. Казали,

що якась знатна дама шукає втіхи плоті на паA

ризьких вулицях, сховавшись під маскою.

І придворні, охочі до розваг із вигадливими

шльондрами, шукали її в будинках розпусти

й лазнях, у корчмах та на кладовищі Невинних.

Але Онорина свідомо уникала духмяної слабA

кості їхніх тіл, зберігаючи свою таємницю. ТаA

ємницю тіла, якому невідоме найбожевільніше

задоволення.

Вигадування дріб’язкових гріхів для своїх

сповідників стало для Онорини пікантною розA

вагою. Вона брехала усім трьом, ховаючи бруд

своїх смертних гріхів за неслухняністю, сварA

кою, веселощами в середу чи танком на піст.

Безсонні ночі перетворили її на сомнамбулу, воA

на механічно слідувала вигадливій плутанині

придворного етикету, втомлено відповідала

на дотепи дам та залицяння шевальє, але справA

жнє життя починалося для неї з вечірніми дзвоA

нами, коли СенAПоль танув уві сні, а підкуплеA

ний вартовий випускав напівоголену, розгарячеA

ну сирену в хижі обійми нічного міста на пошуA
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ки вимріяного задоволення збайдужілого тіла.

Нудно тягнулися дні, поквапом бігли ночі,

але Онорину охоплювало лише розчарування

і крижане побоювання, що через мстиву забаA

ганку долі вона позбавлена звичної для жінки

чуттєвості. Чуттєвості, доступній гладкій корA

чмарці, безсоромній повії в лазнях чи брудній

жебрачці на паперті СенAМаглуар. Тоді вона

пішла на Трагуарське перехрестя, де відьма РаA

дегонда за два ліври давала зілля на будьAяку біA

ду. Вона прийшла, сховавшись за свою оксамитA

ну напівмаску, але вбрана з усією пишністю

і пристойністю.

— Я хочу зілля, щоб, кохаючись із чоловіA

ком, щоразу злітати на небо...

Відьма хижо посміхнулась, у мить сховавши

посмішку за гіркою гримасою жінки, що пізнала

всі біди світу. Глибокі зеленаві очі Онорини скляA

но блищали в темряві завмерлим запитанням.

— Тіло мовчатиме, поки серце холодне. Ви

хочете розштовхати тіло, не розбудивши серця.

— То дай мені зілля на кохання.

— Вам воно непотрібно. Я бачу у Ваших очах

чоловічу згубу. Ви самі маєте покохати.

— Звари зілля.

— На це нема рецепту.

— Брешеш. Зроби щоAнебудь, бо я поскарA

жуся королеві, й тебе спалять на Ґревському

майдані, а потім кістки за ноги повісять на шиA

бениці Монфокона.

— Ваша милість! — чорні очі відьми блимнуA

ли диким первісним страхом. — Але Ви не отриA

маєте кохання, не згубивши душі.

— Хай так.
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Відьма хитнула неслухняною головою.

Наступна ніч стала для Онорини приголомA

шеним божевіллям, швидким сном. Її голе тіло

сповивав крижаний вітер, а бризки крові обпіA

кали тіло шалом вогню, розпатлані чорноволосі

відьми крутилися навколо неї шабашним танA

ком, від якого паморочилося в голові, а серце

завмирало в томливій муці. Тіло її горіло, й ОноA

рина сама ладна була кружляти серед оголених

пишногрудих відьом, переймаючи їхній сказ.

Світанок впав на оголене біле тіло холодною

ковдрою, але всередині палав такий несамовиA

тий вогонь, наче в її лоні було пекло. Онорина

із жахом зрозуміла, що королева не знайде її. ЗаA

бувши про ноші, вона бігла через усе місто, хоA

ваючи лице у глибині капюшона. І ледве вона

опинилася за мурами королівської резиденції,
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над Парижем забив набат, жалібно, приречено

і змучено сповіщаючи про чуму.

Замкнена в чотирьох стінах, Онорина була

позбавлена звичної нічної розваги — роздмуA

хання тремтливого очікування напруженого тіA

ла. Без моці випадкових коханців вона мимовоA

лі звернула увагу на придворних.

Луї де Тоннер був одним із найпривабливіA

ших чоловіків двору, який не знав відмов чи поA

разок у коханні. Казали, що він має амулет,

який робить будьAяку жінку безвольною іграшA

кою його хтивості й безсоромності бажань. ЙоA

го залицяння й непристойні пропозиції спершу

дратували Онорину, яка вважала придворних

жалюгідною подобою чоловіка, спітнілого напA

руженого самця, яких вона зустрічала в багнюці

паризьких нетрів. Напружене завмирання СенA

Поль викликало одуріння придворних, які знаA

ючи про смертельну небезпеку, що нависла над

містом, казилися від невдоволених бажань

і свербіння тлінної плоті. Але відьомський сказ,

почеплений на чорній месі, підхоплений із шаA

лом танку, зробив волю Онорини м’якою,

як розплавлений віск, із якого кожен ліпить

по своїй забаганці. Її пальці стали раптом гарячA

ково чутливими, серце сполохано калаталось,

а напруження спорожнілої плоті жаркими хвиA

лями налітало на беззахисне тіло. Хміль весняA

ним подихом влетів у серце, не бажаючи його

залишати, не даючи спокути, не залишаючи

здорового глузду.

Вона сміялась, руки її зрадливо тремтіли, білі

груди схвильовано здіймались у такт наполоханоA

му подиху, пройнятому запахом тьмяної гвоздики.
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Онорина забула про бал, про здивованих дам

і галасливих шевальє, які здивовано спостерігаA

ли за її незвичною прихильністю до графа

де Тоннера. Прихильності відвертої, голої,

як осіннє поле, здичавілої, як нестримувана

спрага. Прихильності, виказаної в найвідвертіA

ший спосіб, та в найбезсоромніший спосіб

прийнятої.

Вони кохались у темному коридорі палацу,

не маючи наміру, бажання та волі шукати іншого

притулку. Тілом Онорини оволоділо таке сильне

напруження, що їй здавалося, ніби в неї лусне

шкіра. Від кожного дотику впевнених рук її трясA

ло, як у пропасниці. Вона повільно нахилилася

до спітнілої шиї Луї і з насолодою відчула солоA

нуватий смак. Тіло її не знало втоми, гинучи

і знову народжуючись у судомі змученої, виміряA

ної насолоди, зриваючись у криці, у шалі глухих

слів пристрасті, що дзвеніли у вухах, вигинаюA

чись під владою чоловіка, дуріючи від жару й хоA

лоду, що по черзі заливали її низькими хвилями...

...У глухому голосі втихомиреного чоловіка,

знову прорізались іронічні нотки придворного.

Онорина важко відмружила очі, опускаючи несA

лухняними руками задрану спідницю.

— Я повернуся до зали зараз, а ти — згодом.

Нас не повинні запідозрити...

— Луї...

Він поправив пурпуен, й озирнувся з високоA

думним виразом вродливоAбайдужого обличчя.

— Серденько, Ви геть не турбуєтесь за Вашу

репутацію.

Граф витер піт з обличчя й гидливо жбурнув

пожовклий носовичок, грайливо гаптований
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червоним шовком. Онорина, хитаючись, поверA

нулася до своїх покоїв, ігноруючи запитання

служниці про безповоротно зіпсоване плаття.

Її відсутність була помічена, надвечір того ж

дня мадемуазель де Канізі викликали до короA

леви. Зробивши три реверанси, Онорина завA

мерла в нерішучості, торкаючись збитими коліA

нами холоду підлоги.

— Мадемуазель, Ви втратили останній роA

зум?

— Ваша величносте!

— Замовкніть. Весь двір бачив Ваше неприсA

тойне щебетання з графом де Тоннером і безпеA

речно помітив Ваше зникнення. У палаці

й у стін є вуха, не тільки в челяді, що має звичку

ходити коридорами.

Онорина остаточно впала на коліна, низько

опустивши захмелілу голову.
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— Я Ваша опікунка й мушу видати Вас заміж

раніше, ніж Ви остаточно спаплюжите свою

честь.

— Ваша величносте...

— Ви вийдете за месьє де СенAУена. Гадаю,

його вік буде гарною ширмою Ваших безумств.

Що з Вами? Ви зблідли? Чи той легковажний

манірник де Тоннер геть задурив Вашу пустотA

ливу голову?

— Змилуйтесь, Ваша величносте!

— Якого милосердя Ви хочете? Ви вийдете

заміж, мадемуазель де Канізі, якомога швидше.

Геть із моїх очей. Геть.

Онорина тричі схилилася на тремтливих ноA

гах. Вона не мала іншого бажання, як належати

примхам Луї де Тоннера, губитися в його пестоA

щах... Вона втекла із СенAПоль, шукаючи засA

покоєння у брехливій напівсповіді, яка налякаA

но пускала краплю світла на її загублену душу

й задихалася в її чорноті.

На мить у ній сколихнувся скам’янілий проA

тест до зухвалості священика, його неприпустиA

мої хтивості. Але її тіло, звикле до багатьох чоA

ловічих рук, моці чужих тіл, зрадливо скорилоA

ся, шукаючи і знаходячи нову пригоду, збентеA

жену, ледве пізнану насолоду, буйство плоті,

бо вогонь серця запалив її тіло жадібним сказом

і вимогливим вереском. Онорина пішла,

не знайшовши заспокоєння наполоханої, розA

губленої душі, проте втихомиривши невгамовA

ність тіла.

Палац зустрів її мовчазним очікуванням,

король був при пам’яті, містерія Людвіга БаA

варського захопила всю увагу придворних,
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які зачаровані видовищем, на мить забули щодо

прорахунків недосвідченої фрейліни королеви.

Свято скінчилося біля домовини маленького

дофіна, і двір, ще не віддихавшись після запаA

морочливих танців, вбрався в жалобу.

Ранком наступного дня чорнороті дами проA

сичали про беззастережну капітуляцію мадемуA

азель Канізі й чергову перемогу графа де ТонA

нер, який не знав поразок чи відмов. Королева

Ізабо нахмурила тонкі вищипані брови й запиA

тала про Онорину.

А вона згоряла у вогні, який не міг вирватиA

ся з її білого викоханого тіла, неперевершеного

й невинного зовні й чорного і грішного всереA

дині, як чума, що вивертала нутрощі.

Коли її величність, не приховуючи роздратоA

ваного незадоволення, вдруге запитала про маA

демуазель де Канізі, їй доповіли, що Онорина

віддала Богу душу на сході сонця, коли янголи

несуть на своїх крилах перші молитви новонаA

родженого дня.
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а Валентинів день епідемія

чуми була в розпалі,

в ОтельAдеAДьє щодня помирало

до шестисот душ. Париж верещав біA

лоAчорноAзолотими молебнями, божевіллям

затьмарених небезпекою людей, істеричним

плачем, що переривалися жахливою кригою тиA

ші чи жалобним боєм дзвонів. Того ж дня стаA

рий герцог Бургундський та герцог Беррійський

попросили дозволу в короля заснувати Двір КоA

хання, щоб вести галантні розмови, перекидаA

тись віршами та, зрештою, розважатись. Його

величність дозволив, хоч минув лише місяць

після смерті дофіна і королева ще не залишала

своїх покоїв. Двір начепив зелені вінки й пориA

нув у словесні баталії.

Молодший син герцога Беррійського, Жан

де Монпансьє, не мав жодної схильності до поA

езії чи словесних розваг. Але найвродливіші

придворні дами, прагнучи нескромних розмов

з дотепниками чи двозначних вивертів, думали

тепер лише про Двір Кохання, який став яскраA

вою учтою під час чуми. Жан де Монпансьє
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терпіти не міг поетичних турнірів і не тому,

що обходився зі списом краще ніж з пером,

а тому, що щиросердно вважав такі заняття неA

гідними чоловіка. А вигадливі словесні сентенA

ції, які жваво обговорювалися на зборах Двору

Кохання, здавалися графу безглуздим перелиA

ванням із пустого в порожнє. Але мадам де РосA

сель, молода й ладна вдовиця шамбелана його

величності, припала йому до душі, змушуючи

тим самим ревно відвідувати всі зібрання закоA

ханого двору. Колись давно вона раптово вияA

вила свою прихильність і так само раптово поA

кинула його, без пояснень і зайвих розмов зміA

нивши милість на гнів.

Герцог Орлеанський, що в той час упадав коA

ло однієї надто вірної та надто юної дами,

про яку казали, що вона стала вдовою раніше,

ніж жінкою, і з якої принц ніяк не міг витягнуA

ти жодного путнього слова, запитав мадам

де Россель, яка славилася гострим язиком:

— Моя пані, хіба Ви не згодні, що вдовам

не варто ховатись у своїй жалобі більше року?

— Більше двох років, Ваша високосте, коA

ли вона кохала свого чоловіка, — відповіла

Аньєс де Россель із хитруватою посмішкою,

глянувши на перелякану пасію герцога.

— Мадам, я спитав Вас, сподіваючись на підA

тримку, а не на жорстокий присуд. Бачу, Ви

прихильниця кохання у шлюбі.

— Натомість, здається, Ваша високість

не вбачає шлюб завадою коханню, — парувала

Аньєс, невинно блимнувши світлими очима.

— Ніщо не заважає дамі бути коханою двома

шевальє або чоловіку — двома жінками.
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У залі запанувала тиша, перепалка двох

найгостріших язиків двору була для присутніх

найпікантнішою розвагою. Стара герцогиня

Бургундська, яку коханки давнимAдавно звільA

нили від зайвої уваги чоловіка, уїдливо додала,

озирнувшись до герцога Орлеанського:

— Вважаю, монсеньйор, обережніше добиA

рав би слів, якби тут була присутня мадам ОрлеA

анська.

— Здається, мадам шкодує, що мої слова заA

лишаються лише словами і не мають до неї жодA

ного стосунку, — відповів герцог Орлеанський,

підмівши підлогу білою стрічкою берета в уклоA

ні до старої роздратованої герцогині.

Жан де Монпансьє незадоволено нахмуривA

ся, від безкінечних дотепів його кузена в нього

розболілася голова. Він сховався в тіні колони,

зAпід лоба спостерігаючи за мадам де Россель.

Як же знадливо вигинаються її пухкі трояндові

вуста в уїдливих зауваженнях! Подумати тільки,

раніше потрібно було начепити кольори та пеA

ремогти на турнірі, щоб завоювати кохання даA

ми, а тепер чоловіки мусять бавитися словами

і складати безглузді віршики.

Про віршики граф потурбувався заздалегідь,

замовивши в паризького поета Жана ле Февра

баладу на честь мадам де Россель. Гарнесенький

твір, кожен рядок якого починався буквою її

імені так, що першими літерами читалося Аньєс

де Россель. Та на засіданнях Двору Кохання

у графа де Монпансьє не було жодного шансу

привернути її увагу: там панували гострий розум

і галантні теревені, а не сила й багатозначні погA

ляди.
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Жан чекав мадам де Россель біля різних

дверей каплиці. Вона квапливо привітала кузеA

на короля реверансом і вже збиралася йти,

як граф схопив її за руку, змушуючи зупинитись.

Аньєс і дійсно зупинилась, її маленькі вузькі

брівки збіглись на переніссі у гнівному здивуA

ванні.

— Мадам, я прагнув зустрічі з Вами...

— Здається, Вам уже немає, чого прагнути,

монсеньйоре, — протягнула вона, скрививши

губи.

На мить він завмер у скам’янілому розгубA

ленні. Ніжне личко Аньєс прийняло непереверA

шений вираз щирого знущання над спантеличеA

ним чоловіком. Вона могла довести до сказу саA

мим уїдливим вигином вуст. Глибоко вдихнувA

ши, Жан миттю притис її до стіни й поцілував.

Її вуста, образливі й глузливі в розмові, на дотик

були м’якими, теплими й беззахисними. МаA

ленькі долоні вперлися в його шитий золотом

таперт, неспроможні до супротиву.

— Монсеньйоре... — нарешті глухо промоA

вила вона, звільнившись від його тиску.

Жан, усміхнувшись, обхопив її личко долоA

нями і знову поцілував. Коли граф відірвався

від м’якої покірливості її вуст, він помітив,

як млосно блищать у пітьмі її світлоAблакитні,

наче небо, очі, як беззахисно напіввідкрились

вуста, ніби знову манили до себе, до тепла,

до зваби тіла, до лагідності, до пройнятих жасA

миновою есенцією кіс...

— Я кохаю Вас, мила Аньєс. Шаленію у ВаA

шій присутності, втрачаю розум, німію, — голос

графа тремтів, як у пропасниці.
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Її блакитні очі світилися млосним вогнем,

прихованим бажанням.

— Я ж, мій любий, милий графе, — посміхнуA

лась вона, — при повній тямі і здоровому глузді, —

вуста вигнулись в уїдливій гримасі. — І не збираюA

ся втрачати розум чи мову від присутності нікчемA

ного чоловіка, який не здатен на щось більше, ніж

дослухання до крику своїх бажань.

Жан спалахнув, кров вдарила в голову, забиA

раючи здатність розумно мислити. Він поривA

часто схопив напружену, як криця, Аньєс. Його

подих обпікав ніжність її шкіри:

— Ви ж любили мене...У ліжку Ви забували

образи, моя пані...

— Мені гидко це згадувати.

— Нащо брехати? Ви скаженіли...

— Скаженіла? Ви щось вигадуєте, месьє.

Мені важко пригадати нікчемнішого коханця

ніж Ви. Я лиш хотіла викликати ревнощі.
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Пальці графа кліщами впилися у плечі

Аньєс: вона боляче прикусила нижню губу,

але навіть не пискнула.

— Аньєс де Вільє, віддана й вірна вдовиця

барона де Россель... — його голос став глухим

від гніву. — З ким же Ви забулись? З Тоннером,

Неверським чи герцогом Орлеанським? Чи, моA

же, з усіма трьома?

— О, Вам не варто рівнятися.

Граф відпустив її, розпачливо стиснувши куA

лаки. Мадам де Россель швидко поправила важA

ку парчеву сукню і поквапилася залишити Жана.

— До речі, монсеньйоре, — Вона озирнуA

лась, уїдливо вигнувши губи, наче хотіла його

вкусити. — Здається, Ви мали нещастя підписаA

тись під баладою, яку написав месьє ле Февр,

чи не так?

Він збайдужіло провів її поглядом, наA

че вже жодна річ у світі не могла вдазити його

сильніше. Господи, він ладен її вбити! Ні, сперA

шу заткнути рота, зірвати сукню і кохатися, доA

поки вона не закричить, визнаючи його владу,

лише його владу над спокоєм її тіла, допоки

не визнає, що жоден той язикатий придворний

і рівнятися з ним не гідний.

Вино терпкою червоною хвилею залило його

роздратування, пригасило розпач, приглушило

гнів. Вірний товариш усіх вибриків графа, Луї

де Тоннер, здивовано підняв брови, побачивши

розчервоніле обличчя Жана.

— Бачу, ця клята баба довела тебе до божеA

вілля.

— До сказу, мій друже.

— То ти терпітимеш її зухвалість? 
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Ти, що зневажаєш усі ті куртуазні випади, якиA

ми розважаються твої кузени?

— Я ладен її прибити...

— Прибити? — засміявся Луї де Тоннер. —

Здається, вона мала нещастя зневажливо вислоA

витись щодо здатності чоловіка навчити її

покорі...

— Припини.

— Ти здурів, Жане? Сьогодні з тебе глузуваA

тиме вона, завтра — усі двірські дами, а після

завтра — їхні коханці. А все — з легкої руки дуA

репи, яка не думає, коли плеще язиком. Ти маA

єш її провчити...Чи ми маємо... — додав граф

де Тоннер, розпливаючись у лукавій диявольA

ській посмішці.

— Вона кохала мене, присягаюсь. І божевоA

ліла в моїх обіймах...

Луї де Тоннер низько нахилився до відпруA

женого Жана.

— Я задурю її розмовою й ненароком провеA

ду до підвалів палацу, ти чекатимеш там із моA

тузкою...

— З мотузкою? Ти хочеш її зв’язати? Спершу

треба заткнути їй рота, бо вона розбудить увесь

СенAПоль, — п’яні очі Жана не блимали.

— Не розбудить, — граф де Тоннер витягнув

маленький флакончик із темноAчервоною рідиA

ною. — Вона сама тебе захоче, здуріє від бажанA

ня... Нас обох захоче. Присягаюсь.

Заворожений його глухим впевненим голосом,

Жан де Монпансьє якось нерішуче погодився.

Мадам де Россель дійсно не встигла й пискнуA

ти, як граф де Монпансьє міцно схопив її, а Луї

де Тоннер, затиснувши ніс, влив духмяну солодку
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рідину, змушуючи її проковтнути. Тіло начебто

готове до опору, обм’якло й налилося теплом, наA

че у зимовий засніжений день, вона випила на вуA

лиці великий келих гарячого вина з прянощами.

Тільки руки, наче чужі, наче геть не належать їй,

намагаються відштовхнути важке чоловіче тіло.

Вона приглушено зойкнула, бо Луї де Тоннер відA

вів її руки назад і закрутив мотузкою. Вона впала

кудись униз, на кам’яний холод підлоги і відчула,

як із неї повільно витікає кров й у жили вливаєтьA

ся розплавлене залізо. Зірвали сукню, та вона

не відчула холоду, в ній самій розгорявся дикий

вогонь. «Кляте зілля», — подумала Аньєс, відчувA

ши страшенну спрагу. Перед очима все поплило,
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розморене тіло раптом налилося гарячою пружA

ністю й за мить знову розслаблено розтеклось.

— Розв’яжи її! — зі сміхом сказав де ТонA

нер. — Зілля вже подіяло.

Жан де Монпансьє не вірячи озирнувся

до товариша. Тіло завмерло в передвибуховій

напруженості.

— І витягни ганчірку з рота, хай кричить,

як їй хочеться. Чого чекаєш?

Жан простягнув руку, забираючи ганчірку,

та зустрівся з холодом її зблідлих вуст. Він стенувA

ся, рука ковзнула вниз до білої м’якості грудей.

— Вона не ворушиться! Не ворушиться! —

його очі налилися глибоким жахом. — Ти вбив

її! Вбив! Своїм чортовим зіллям!

— Не кричи! Чи хочеш, щоб сюди збіглися

всі вартові палацу? — голос де Тоннера незвичA

но задрижав.

Луї де Тоннер кинувся до бездиханного огоA

леного тіла й декілька разів трусонув його. 

Тіло безвольно здригнулось, відпружена рука

хлюснулась на підлогу. Жан де Монпансьє істеA

рично захитав головою, вчепившись рукою

в помертвілу білосніжну плоть, тіло жінки, яку

він кохав.

— Мертва, мертва... — прошепотів він несA

лухняними вустами, тремтливо перехрестивA

шись. — Ми повинні тікати звідси.

Але жах давно вже вибив хміль із голови граA

фа де Монпансьє.

— Ми не можемо кинути її тут.

— Чого ж? Зараз епідемія чуми. Нас ні в чоA

му не запідозрять. — Божевільні очі де Тоннера

зрадливо бігали тудиAсюди.
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— Яка, до біса, чума? У неї синці на зап’ястA

ках від мотузки, і вона оголена.

— То, може, її одягти?

— Одягти мертву жінку? Нам потрібно 

винести її з палацу. На вулицях Парижа з нею

могло статися все, що завгодно.

— Як її винести? Через епідемію заборонено

виходити в місто... Навіть коли підкупити варA

тових, як ми винесемо тіло, щоб про це ніхто

не дізнався?

— Знімай плащ... — замислено наказав МонA

пансьє.

— У мене немає, візьми свій.

— Він під нею. Йди сюди, допоможи мені.

Важке мертве тіло квапливо закрутили в окA

самит плаща. Луї де Тоннер гидливо поморA

щився:

— Пресвята Діва! Як мерзенно пахне гнила

плоть...

— Що ти верзеш, вона досі пахне жасмином

і...коханням.

Вони обережно прокралися до виходу,

але надто вірний чатовий відмовився відкрити

бодай побічний хід, прикриваючись суворим

наказом королеви.

— Скинемо її з даху, тіло впаде на вулицю,

подумають, що вона самогубця... — прошепотів

де Тоннер.

— Її пізнають, а ще синці на руках.

— То що ж нам робити? Час спливає, світаA

нок не за горами.

— Я спущуся вниз на мотузці з вікна, ти

спустиш мені тіло і я піднімуся через вікно, там

другий поверх, вистачить нашої мотузки.
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...Жан підхопив безсилий згорток плаща

і поніс тіло в бік набережної Сени. Над містом

лежала глуха й німа ніч. Жан чув власні кроки,

плескіт води, навіть калатання власного серця.

Він обережно поклав тіло Аньєс, стягнув свій

плащ і кинув поряд. Неприродна білість згорнуA

того тіла викликала в нього гіркоту провини

і шкодування.

— Я не хотів, присягаюсь.

Холодне зимове повітря поплило перед очиA

ма чорноAсиніми хвилями. Він квапливо перехA

рестився й побіг назад до королівської резиденA

ції, але піднятися на другий поверх вдалося

вже через силу. Луї де Тоннер підхопив його

майже без тями.

— Все. Цього не було, — тепер де Тоннер наA

магався повернути графу впевненість.

— Що?

— Нічого не було. Ти мене зрозумів?
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— Луї! Луї! На Бога!

— Чого ти верещиш?

Вуста графа безсило й оніміло ворушились,

нездатні щось пояснити.

Перед ним промайнула жовтогаряча сукня

мадам де Россель. Живої мадам де Россель! 

Її руки, ніжні руки із синюватими слідами моA

тузки на зап’ястках. Вона підійшла так близько,

що він її чітко бачить. На Бога, бачить! Навіть

відчуває її запах жасмину, який недозволено

швидко змішується з важким духом, якому нема

назви. Її кроки повільні й неквапливі, німі

й легкі.

— Аньєс! Аньєс! Я знав, що не міг тебе вбиA

ти, знав. Кохана моя!

Жінка легко зняла капюшон і повернула

до графа біле лице без очей, вуст, шкіри — обA

личчя смерті...
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аптом йому відкрилася краса

смерті. Жан ле Февр підійшов

ближче. На ледве припорошеному

снігом бруді паризької вулиці лежала

мертва оголена жінка. Сніг легко притA

русив сріблястим пухом її біле тіло, безсоромно

і знадливо вигнуте, наче вона на ліжку чекала

коханця. Білява м’якість хвилястого волосся

розсипалася золотою аурою навколо обличчя.

Завмерлого воскового обличчя з уїдливо піджаA

тою блідою губкою, гарнесенького, як у ляльки.

І Жану здалося, що він ніколи не бачив нічого

красивішого за цю замерзлу вроду смерті, її уїдA

ливу бліду посмішку, білу мармуровість тонких

рук, відпружених, як дві морські зірки на береA

зі, рук, чомусь переперезаних грубістю фіолетоA

вих синців на зап’ятках...Хто ж насмілився її

вбити? Вбити й кинути оголеною у бруд набеA

режної Сени? Зірвати її красу на поталу смерті?

Може вона ще жива? Жан ле Февр обережно

торкнувся холодного, як крига, плеча, пружноA

го й неживого, як сир. Скрипнули двері крамA

ниці сукнороба Матьє де Сульє і його молода
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й гарна дружина Катрін вилила нічник. Аж рапA

том вона побачила тіло жінки майже під вікнаA

ми крамниці й чоловіка, що, схилившись над

нею, неслухняно тряс за плече. Катрін завереA

щала, як скажена, миттю зачинивши крамницю

на клямку, а на її крик прибігла королівська стоA

рожа. Зачарований Жан обережно торкнувся

синців на зап’ястку жінки, наче до сліду варваA

рів на витворі мистецтва.

— Забери руки!

Ле Февр налякано озирнувся до сержанта

короля. Той не жартував, він впритул притис

спис до грудей поета.

— Мало тобі її вбити, то ще й каблучки позA

німати хочеш.

Тільки тепер Жан помітив млосний блиск

золотих прикрас на відпружених зірках блідих

рук. Спис штовхнув його у спину, і Жан полетів

униз, розбиваючи обличчя у кров. Сержант кивA

нув решті, і вони зв’язали нещасного поета так,

що він ледь відчув свої руки. Вартовий повільно

підійшов до тіла й перевернув горілиць.

— СтійAно, я її знаю, це двірська дама короA

леви... Сімоне, біжи до месьє прево, хай дізнаA

ється, чи не зникла котрась фрейліна?

— А цього куди?

— Як, куди? До Шатле.

Жан ле Февр помертвіло ворухнув розбитиA

ми вустами, відчуваючи присмак крові,

але не міг і слова вимовити, наче язика проковA

тнув. Вартовий грубо штовхнув його у спину,

змушуючи йти, Жан заворожено озирнувся

до краси білого розпластаного тіла, яке сержант

прикрив плащем. На мить блимнуло у вікні
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крамниці перелякане сполотніле личко Катрін

Сульє з притиснутою до рота тонкою долонею.

Торговка млинцями з Ґревського майдану закA

ричала у слід вартовим:

— А цей що вкрав?

— Вбив знатну даму, фрейліну королеви, —

відповів сержант, стягуючи млинець із лотка

скам’янілої торговки, і тихо додав не без задоA

волення. — І зґвалтував її.

— Хай горить у пеклі! Тьху тобі... — висвариA

лась вона за млинець і щосили постукала у двеA

рі своєї куми. — Ти чула, Бланшетто, що довгоA

носий писака, ле Февр, вбив придворну даму,

а потім поглумився над трупом?

— Брешеш!

— Клянусь кров’ю Господнею!

Тонесенький промінець холодного січневого

світла розчинився в темряві камери, кам’яного
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мішка, де по щиколотку хлюпотіла грязюка, яка

вперто не хотіла замерзати. Жан завмер біA

ля дверей, не сміючи ворухнутись, поки очі

не звикли до пітьми й не почали розрізняти темA

ні плями людей під стінами і блискучі оченята

пацюків, які вже нікого не боялися. Він повільA

но підійшов до купки гнилої соломи й сів, виA

тягнувши ноги з мокрих черевиків й обмотавши

їх плащем. Холодний сморід в’язниці вдарив

у голову, затьмарюючи розум і забираючи здатA

ність мислити розумно.

— За що тебе, синку? — запитала темна пляA

ма під стіною.

Жан ле Февр стенувся, не вірячи, що звертаA

ються до нього.

— Я невинний... Я тільки знайшов тіло...

Він і сам не пізнав свого голосу, тремтливого

й переляканого, як у шкідливої дитини, що розA

била мамине люстерко чи пропалила святкове

вбрання. У відповідь темна пляма гмикнула

й замовкла. А на холоді до Жана поступово поA

вернулась здатність думати...

Він не знав, скільки минуло часу, промінець

світла був надто тонким, щоб сповіщати

про зміну дня та ночі в Шатле, навіть бій дзвоA

нів не долітав до нутрощів кам’яного мішка,

який ревно беріг усі крики своїх швидкоплинA

них в’язнів. Із Шатле — прямий шлях на шибеA

ницю Монфокон або Ґревський майдан. На миA

лість здичавілого натовпу, і це Жан ле Февр знав

дуже добре. Наче та мертва жінка заманювала

його своєю завмерлою білою вродою до обіймів

смерті.
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І завмер чорний янгол Смерті,

Вас вихопивши з круговерті

Життя пустого, без прикрас,

Щоб відібрати в мене Вас,

Щоб замінити буйство плоті

На тлін і сльози у скорботі,

Не змилувавшись зайвий раз,

Вас закрутив макабрський пляс.

Те охололе тіло стало для нього недосяжною

музою, господаркою натхнення. Рука засвербіла

й знову сховалась у нетрях куртки, не знайшовA

ши пера. Жан подумки ще раз повторив рондо,

щоб краще запам’ятати, і йому навіть здалося,

що слова завмирають голубуватими, вкритими

інеєм рядками на морозі темного повітря.

— Жан ле Февр, виходь, сучий сине!

Почувши своє ім’я, Жан стенувся й повільно

випростався. Не маючи наміру чекати чи лізти

в багнюку камери, вартовий пригадав усі лагідні

слова, які встиг почепити в найбрудніших паA

ризьких корчмах.

Його поставили на коліна перед королівA

ським прокурором у ліловій мантії.

— Назви себе і свій вік.

— Жан ле Февр. Двадцять сім, — глухо відпоA

вів в’язень, переминаючись із ноги на ногу

на крижаній підлозі, бо йому так і не дозволили

взутися.

— Чим ти заробляєш на хліб?

— Я — поет.

— Волоцюга й ледар. Ясно, чому ти напав

на ту даму, під час чуми не дуже охочих до твоїх

віршів.
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— Я не...

— Замовкни. І відкривай рота, коли тебе

про щось питають. Як ти вбив мадам де Россель,

фрейліну Її величності, нашої милісної і шляA

хетної королеви?

— Я не вбивав. Я побачив тіло, коли йшов

на заутреню до селестинців.

— Брешеш, мерзотнику. Тебе знайшли над

тілом вбитої жінки, яку ти хотів пограбувати...

— Ні, присягаю всім святим, ні. Вона вже буA

ла мертва.

— На її тілі знайшли синці, наче хтось

зв’язав її, і сліди того, що цю даму, хай прийме

Господь її невинну душу, зґвалтували.

— Пресвята Діво! Дайте мені хрест, я спасінA

ням душі присягну, що й пальцем не зачепив тіA

єї жінки.

— Звідки ти знаєш мадам де Россель?

— Я не знаю її, хіба що граф де Монпансьє

79

Ï Î Å Ò



та граф де Тоннер приходили до мене в неділю,

що б замовити для неї баладу. Я не мав честі буA

ти представленим тій дамі. Я не вбивав її.

— Твоя впертість гідна кращого застосуванA

ня. Двір обурений, королева в розпачі, паризьA

кий прево вимагає твою голову. Тобі не вийти

з Шатле живим.

— Я невинний, — Жан похитнувся, ноги йоA

го не слухались, як чужі.

— Як не зізнаєшся, я віддам тебе кату.

— Я невинний! — заголосив Жан, і міць його

крику злетіла вгору і, вдарившись о стіни

кам’яного мішка підбитим птахом впала йому

під ноги.

— На дибу, — коротко й сухо промовив проA

курор, наче наказував недбалій служниці подаA

ти вина до обіду.

Тіло натягнулось, наче струна, що осьAось

лусне, Жан заверещав, як скажений. Кістки

із хрустом вивернулись, погрожуючи розірвати
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змучену плоть. Йому здалося, що хребет, плечі,

усі кістки — це дика колюча тварина, яка невіA

домо як опинилась у його тілі й тепер розривала

свою в’язницю. Розум ще зберігав ясність, тому

він бубонів, як біснуватий:

— Я не вбивав, я знайшов її тіло. Я невинA

ний.

— Зізнайся. І твої муки припиняться.

Жан мляво хитнув опущеною головою, спітA

ніле волосся здригнулося, заперечуючи й відA

мовляючись. Кат ще раз смикнув мотузки,

і Жан закричав, розриваючи сухі обвітрені губи,

глибоким тваринним криком. Вуста кволо воA

рухнулися, прокурор огидливо підійшов ближA

че, чекаючи зізнання.

— Я не міг її вбити. Вона така гарна... ВродA

ливіша за янгола.

Прокурор скривився, його жаб’яче обличчя

нахмурилось, видаючи невтішні роздуми. Потім

він зробив якийсь дивний знак кату й повернувA

ся вглиб свого накритого чорним оксамитом

крісла.

Жан знепритомнів на злеті нової хвилі болю,

йому здалося, що він відкинув свої розірвані руA

ки, понівечені плечі, як змія стару шкіру, і злеA

тів угору, наче той біль підкидав його до похмуA

рої стелі. Жовтуватим пергаментом тіла вниз

побігли темні нитки крові й прозорі — поту, зміA

шуючись на знесиленому животі до яскравоA

червоного. Жан отямився, кат промуркотів

щось незрозуміле, наче пестився із жінкою

в ліжку, і знову смикнув мотузки. Тепер кожен

рух віддавався не тупим хвилеподібним болем,

який підкидав його замерзлу душу до морочної
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стелі й тисячами гострих лез розрізав його тіло,

роняючи налякане диво душі на залиту кров’ю

підлогу.

— Я вбив її... Я... Дайте мені спокій...

На Бога!..

Жану на мить здалося, що він дійсно

пам’ятає, як зв’язував ті ніжні білі руки, зривав

коштовні каблучки з безвольних пальців, як дуA

шив тонку слабкість шиї й тягнув нерухомий,

раптом нестримно важкий труп до набережної

Сени, до крамниці сукнороба Матьє Сульє...

Прокурор зачитав вирок, але скаламучений роA

зум Жана геть його не сприймав:

—...І засуджений до смертної кари через поA

вішення на шибениці Монфокон у день святого

Дені.

Його відв’язали й поклали на підлогу, її криA

га здавалась рятівною, бо відволікала від рознеA

сеної, розкуйовдженої та розвороченої плоті,

що стомлено й тихо плакала кров’ю. Очі засліпA

ли від поту і злиплись, не бажаючи знати денноA

го світла. Жан відчув тонкий запах ладану,

який пробився крізь теплу завісу свіжої крові,

від якої нудило.

— Покайся, сину мій.

Чорна пляма священика. Невже знову дозA

волили сповідь смертникам? Розірвані вуста

криво посміхнулися.

— Мені нема в чому каятись. Йдіть до біса!

Святий отець стенувся, тьмяно блиснув зоA

лочений хрест на його грудях, вуста скривились

у гнівному незадоволенні й образі.

— Горіти тобі в пеклі!
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Жан ле Февр знову склав розірвані вуста

в уїдливість передсмертної посмішки,

але не мав сил щось сказати.

Спочатку йому дошкуляв холод, але він леA

жав нерухомо, бо знав, що найменша дія відізA

веться запаморочливим різким болем. Потім

Жана залило м’яке тепло, і перед очима все

поплило чорноAзолотистими кругами. І золото

поступово тануло в пітьмі, як тане перший сніг

на багнюці. І Жан ле Февр розчув тихі кроки

смерті, що кружляла довкола, ще не насмілююA

чись перебити йому хриплий, збентежений поA

дих. А потім він побачив ясність засніженого гоA

лубуватоAсрібного дня й мадам де Россель, завA

мерлу й присипану пухом першого снігу. Тоді

Жан ле Февр підповз до неї і припав цілунком

до синців від мотузки навколо неймовірно тонA

ких зап’ястків.
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атьє Сульє не любив сваритиA

ся з родичами. Донедавна роA

дичі й не спричинювали таку кількість

нещасть у його житті, допоки його підстаркуваA

тий кузен Пріжан не надумав одружитись і відA

дати Богу душу. А до того вони жили мирно, МаA

тьє тримав крамницю тканин у Маре, а ПріA

жан — біля ОтельAдеAФландр. До Матьє прихоA

дили дами двору, фрейліни королеви, сеньйори

свити короля, до Пріжана — багаті міщанки,

дружини купців та коханки сеньйорів. Матьє

Сульє мав гарних постачальників, він пропонуA

вав добірний чорний оксамит, сирійські брокаA

ти, коштовний саєт будьAяких кольорів, китайA

ський шовк із тонким візерунком, прозорий газ

на серпанки від молочноAбілого до рожевого

чи холодноAголубуватого. Пріжан продавав ткаA

нини простіші, а тому дешевші. І кожен мав свій

зиск і геть не заважав торгівлі іншого.

— Добре ж жилося, — гірко зауважив Матьє

і сплюнув просто на підлогу.

Рука з пером завмерла над товстезною бухгалA

терською книгою. Аж сльози навертаються,
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коли підраховуєш прибутки від продажу. ЧорA

ти б забрали душу покійного Пріжана й запроA

торили б подалі в пекло! А ще прибрали б його

дурнувату вдовицю Туанетту, яка за три тижні

після ридань на похороні поквапилася задрати

спідницю перед якимсь недолугим підмастерA

ком, притягти його до вівтаря та віддати разом

з усім своїм майном крамницю біля ОтельAдеA

Фландр.

Матьє Сульє запідозрив неладне, коли поміA

тив, що під час епідемії чуми дами стали купуваA

ти менше чорного оксамиту. Чорного оксамиту,

найрозкішнішої жалоби! Хіба люди стали менше

вмирати? Ні, Матьє Сульє, хоч і старий, та не дурA

ний. Чи хтось відкрив нову крамницю на правоA

му березі? Покинувши крамницю на дружину

і пришелепуватого помічника, Матьє пішов шуA

кати причини зниження своїх доходів.

Причина в образі дужого здорованя на ім’я

Філіпп та з руками ката зустріла його ласкавою

посмішкою, бо прийняла за клієнта. Матьє поA

важно пройшовся крамницею, діловито помацав

руками саєт і запитав про чорний оксамит.

Здоровань задоволено промукав, очікуючи

на вигідну угоду, і провів Матьє до сусідньої кімA

нати, де в того розбіглись очі від різнобарв’я

коштовних тканин. Матьє не вірячи торкнувся

тремтливою рукою лазурового брокату. Ні, він

надто добре знає свої ткані, щоб миттю впевниA

тись, що постачальник його обдурив, бо заприA

сягав не продавати ці тканини ще комусь у ПариA

жі. Від скирт чорного оксамиту, його чорного окA

самиту, найдорожчого в Парижі, яким він замаA

нював до своєї крамниці увесь королівський
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двір, у Матьє потемніло перед очима, а вереск

гладкої Туанетти нарешті пояснив здорованю

що до чого, і старий Сульє глухо відчинив голоA

вою двері крамниці і впав на засніжену бруківA

ку. Він підвівся, закряхтівши, як крук, подумки

згадуючи всіх чортів пекла. Здоровань стояв біA

ля дверей, зAпід його плеча виглядало гладке лиA

це Туанетти.

— Йди собі геть. Бо як побачу ще раз біля моA

єї крамниці, то начувайся. Кісток не збереш.

— Ти не мав права продавати оксамит і броA

кати, бо в мене з Пріжаном була домовленість,

а ти, як зайняв його місце, теж мусиш її дотриA

муватись.

— Йди до біса. Я продаватиму те, що хочу.

Сульє потелемпав додому, важко тягнучи

за собою хвору ногу. Він був настільки пригнічеA

ний, настільки розчавлений своїм горем,

що звелів зачинити крамницю в незвично ранA

ню годину. Катрін Сульє послухалася без запеA

речень, бо чоловік мав важку руку.

Матьє жадібно запалив одну свічку і знову

влип очима у стрункі рядки цифр. Невже ПріA

жанові так важко було прихопити свою дружиA

ноньку на той світ? Був би він тепер один на все

місто, розширив би крамницю й мав усіх клієнA

тів, Пріжанових та своїх... Так ні ж! Та курва

знайшла собі підмастерка, який ще їх всіх переA

живе.

— Ваш напій... — тихо прошепотіла Катрін,

обережно поставивши глиняну кружку перед

чоловіком.

— Йди спати, — сухо наказав він, зчепивши

холодні пальці навколо кружки.
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Катрін не змусила себе просити, Матьє важA

ко проводив її поглядом. Після того здорованя

дружина була йому найбільшою карою небесA

ною. Він одружився з п’ятнадцятилітньою КатA

рін торік, ще маючи надію отримати від неї сиA

на. Але перед її ложем ним оволодівала безприA

чинна слабкість тіла, і Матьє нічого не міг вдіяA

ти. Наляканий цією раптовою слабкістю він поA

біг до повій та ворожок, але нікчемність перед

своєю дружиною не проходила, лиш глибше заA

нурюючи в душу пазурі страху. Катрін мовчала,

та в її мовчанні, в її світлоAсірих очах Матьє баA

чив ледве приховану, хоч поки німу, зневагу.

Поступово він почав її ненавидіти, ненавидіти

м’яку білість її тіла, яке не могло перемогти байA

дужість і кволість, неприпустиму для чоловіка.

Ненависть клекотіла, як голодний звір, вона

прагнула крові й нових сил, і Матьє живив свою

ненависть жахом, що завмирав у очах Катрін,

що не насмілювався злетіти криком з її онімілих

вуст, знаходячи дивну насолоду бити так,
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щоб сторонні ніколи не могли помітити синців

на її тілі. Катрін боялася зайвий раз показатися

йому на очі, щоб, не дай Боже, не розлютити

його. А розлютити Матьє могла найменша дрібA

ниця: блиск у погляді, виріз сукні, випадкова

розмова з покупцем у крамниці, надто гарячий

напій чи недосолений суп. І те розлючення, глуA

хе клекітливе роздратування було єдиним споA

собом показати їй свою силу і владу, змусити її

до покори, як не до поваги. Матьє розпачливо

грюкнув по столу, кружка перевернулась, рожеA

вувате пійло зібралося на краю стола, тоненьA

ким струменем потекло вниз і зникло в розщіA

лині підлоги. Хай йому грець! Це ж найдорожA

чий лікар Парижа, Ален Бетуар, приписав йому

пити на ніч цю солодкувату гидоту, розчинену

в гарячому буряковому соку. Та ще здер два лівA

ри за пораду й мішечок трав, які потрібно було

добавляти в розчин. Матьє ще раз вголос згадав

нечистого і плюнув просто на підлогу. Ну

й не буде сьогодні пити, все одно від того напою

його страшенно тягне на сон, а йому треба вигаA

дати, як відповісти на нахабство свого конкуA

рента. Матьє повільно поставив перевернуту

кружку й пішов спати.

Серед ночі Матьє прокинувся від легких кроA

ків босих ніг по дереву підлоги, скрипнули двеA

рі, мляво блимнула свічка, миттю окресливши

стрункий силует Катрін, вона взяла зі столу

кружку, піднесла до очей, наче перевіряючи,

чи не лишилось в ній чогось, лише впевнившись

у зворотному та кинувши тривожний погляд

до дверей ліжниці, вона покликала служницю.

Матьє зачаїв подих, щоб розчути її слова.
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— Він прийшов? — запитала Катрін, кутаюA

чись у домашнє плаття.

— Так, мадам. Месьє Сульє заснув?

— І спатиме до світанку. Лікар казав, що те

пійло на буряковому соку діє як снодійне.

Клята відьма! Напуває його щовечора,

щоб розважатись за його спиною!

Світло свічки зникло, жінки вийшли. Матьє

деякий час чекав, поки перестав чути їхню тиху

розмову, повільно опустив ноги на холодну підлоA

гу — він мусить знати, що задумала його розпусна

дружина, а головне з ким. Він припав до щілини

дверей, за якими починалися вузькі сходи на перA

ший поверх. Щілина світилася ніжним червонуA

ватим світлом, і Матьє зрозумів, що Катрін запаA

лила свічку внизу, у крамниці. Він обережно виA

сунув голову і прикусив руку, щоб не закричати.

Згори він бачив лише два сплетені тіла, червонуA

ватоAмлосні у напівпітьмі, безсоромно розкинуті

на скирті чорного оксамиту, найдорожчого й найA

розкішнішого, проймаючи його спітнілим духом

кохання. Матьє ладен був заверещати як скажеA

ний, що вони попсують його найкращі тканини!

Проте спостереження за здриганням чужих тіл

давало йому болісну насолоду. Темне волосся

Катрін розлетілось блискучим крилом по чорноA

му оксамиту, а очі загорілись наче в лихоманці.

Чоловік востаннє здригнувся, на мить завмер,

повертаючи собі подих, і відкинувся на спину.

І Матьє пізнав його. Той здоровань, Філіпп, насA

тупник його підстаркуватого кузена Пріжана!

Матьє ладен був продати душу, аби лиш чути,

що муркоче задоволена, втомлена Катрін, легко

пестячи рукою відпружене міцне тіло.
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Він помститься, помститься їм усім: зрадлиA

вій Катрін, її коханцю, його дружині Туанетті,

яка накликала всю цю біду на його голову. ДихаA

ти спокійно не зможе, поки усі троє не подохA

нуть на його очах, а він лишиться єдиним сукA

норобом в Парижі, і знову весь двір купуватиме

у нього чорний оксамит. Лише у нього.

Зранку Матьє відправив служницю до крамA

ниці біля ОтельAдеAФландр, щоб покликала ноA

вого господаря і його дружину на обід до месьє

Сульє та пообіцяла цікаву пропозицію. Туанетта

швидко погодилася за свого чоловіка, певно пеA

редбачаючи, що старий Матьє хоче продати

свою крамницю.

Катрін повільно накривала на стіл, Матьє

злісно зAпід лоба за нею спостерігав. Як же він

раніше не помічав синців під її очима, її млосної

стомленості кожного ранку? Як дозволив так

себе надурити? Він повільно перелив вино

з пляшки до високогорлого глека й додав чорну

краплю отрути для щурів... Хай здохнуть усі

троє, а він лиш удасть, що п’є!

Будинок сповнився ароматом смаженого

м’яса, присипаного майораном. Налякана

служниця кинулася до Катрін та схопила її

тремтливими руками.

— Що сталося, Марі? ——тихо запитала госA

подиня.

— Мадам... — прошепотіла служниця, кліпA

нувши очима до Сульє.

Відчувши її занепокоєння, Катрін суворо

скрикнула:

— Невже ти знову спалила печеню?

Вони квапливо залишили Матьє. Він криво
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посміхнувся і знову повернувся до струнких

рядків цифр. Товсті пальці призвичаєно тримаA

ли перо.

Опинившись у безпеці, Катрін перелякано

кинулася до служниці:

— Що зрештою сталося?

— О, мадам, я розбила глек із вином для госA

тей, месьє мене вб’є.

— То біжи до винної крамниці й купи новоA

го. Ось гроші. Здається, є ще один глек із висоA

ким горлом. Біжи, швидше.

— Дякую, мадам, Ви така добра... Ви врятуA

вали мене.

Матьє ледве приховав посмішку, коли побаA

чив, що Філіпп одним ковтком осушив чарку,

а Катрін повільними ковточками потягнула виA

но, наче гіркувата щуряча отрута прийшлася їй

до смаку. Туанетта пила швидко під стать чолоA

віку, Матьє турботливо підлив їй вина, поA

ки червонувате і зморщене, як печене яблуко,

лице крамничихи не розплилось у сп’янілому

задоволенні.

Зі столу зникло смажене м’ясо, печеня й відA

варена у вершках морква, поступившись місцем

пирогу з яблуками, і прихована посмішка на вусA

тах Матьє змінилася здивованою гримасою розA

чарування, бо всі троє не відчули навіть найменA

шої ознаки недуги. У голові паморочилось, стаA

ло спекотно, наче ним заволоділа гарячка, наA

че це він випив вина з трутизною, а вони утрьох

удавали, що п’ють. Гнів розірвав йому груди, неA

нависть чорною кров’ю полилася з рота, й МаA

тьє стенувшись, впав обличчям на стіл. Катрін,

заверещавши кинулася геть від столу...
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Матьє лежав у глибокій туманній напівтемA

ряві й не відчував свого тіла, перед ним блимаA

ли світлі плями облич, яких він не пізнавав,

але які несли йому пекельні муки. Перед очима

стеналися й вигиналися два тіла, дві білі плями

на чорному оксамиті, його смертельна мука,

гірша за всі гріхи і страхіття. Він беззвучно воруA

шив сухими гарячими вустами, і зрідка з нього

виривався глухий звук, якому нема назви й роA

зуміння. Він не чув, як Ален Бетуар сказав,

що це чума, не бачив, як лякливо поп’ятилась

Туанетта геть від його дому, не помітив якими

поглядами обмінялися Філіпп із Катрін, стоячи

біля ліжка, боячись не зловити його останній

подих. Матьє знав, що не дочекається їхньої

смерті, не плюне на їх домовини, не прокляне

могили, щоб не стали їм останнім притулком

вимріяного спокою. Але він знав, що дошкулив 
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усім трьом, і ця солодкоAуїдлива думка втішала

його краще за передсмертну сповідь.

Матьє Сульє помер у середу під дзвони терA

ції, яких вже не почув. На його обличчі застиг

такий огидний вираз, що священик, який відA

співував тіло, налякано перехрестився. Тіло відA

несли на кладовище СенAОноре, і після швидA

кої служби жодна людина там не залишилась.

У той же день у будинку біля набережної

з’явилися люди паризького прево, вони увірваA

лися в будинок, вибивши двері й заставши наA

лякану Катрін напівроздягнутою.

— Мадам Сульє?

— Що Ви тут робите? — спокійно запитала

Катрін, нервово зчіпляючи комір сукні.

— Ви повинні залишити цей будинок упроA

довж трьох днів, мадам.

— Це будинок мого чоловіка.

— Месьє Сульє заповів усе своє майно богаA

дільні ОтельAдеAДьє, а виконувачем духівниці

призначив месьє прево.

Катрін ступила крок назад, нездатна вимоA

вити ані слова. Філіпп м’яко обійняв її за плечі,

повертаючи впевненість:

— Ви не можете вигнати вдову з дому її поA

кійного чоловіка. Ви не маєте права.

— Він сам дав нам це право у своєму заповіA

ті, — служебник прево підсунув Катрін під носа

папірець із печаткою.

Катрін здивовано й байдуже пробігла погляA

дом по рядках — вона не вміла читати.

— Мадам, у Вас три дні, щоб залишити будиA

нок. Наш милосердний прево дозволив Вам

забрати всі Ваші речі та одяг.
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ній була смертоносна бліда вроA

да, отруйна краса беладони. Біла,

майже прозора шкіра, срібноAсірі

очі й темне волосся. Луї де Тоннер

рідко замислювався над жіночою поведінкою.

Жінки липли до нього, як мухи до меду, і він

сприймав це за належне. Лиш одного разу ісA

панка Хуана де Переллос, двірська дама герцоA

гині Бургундської, виявилася байдужою до його

авансів. Та Луї де Тоннер не звик до поразок.

Геть збожеволівши від бажання, він уночі ввірA

вався до покоїв герцогині, силою зброї захопив

сердешну Хуану й вивіз у свій замок Мольне,

до смерті налякавши герцогиню Бургундську.

Годі й казати, що відтоді він мав відданого вороA

га в особі герцога. Ні, зазвичай він так не стаA

рався задля жінок. Але ж ця! Тепер він сам почуA

вався безпорадним метеликом, який летів

на згубний вогонь її смертоносної вроди. А вона

лякливо тікала геть, ледве побачивши його. ВоA

на, безрідна дівка, для якої увага знатного сеньA

йора — велика честь.
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— Ви не маєте права, — не заспокоювався

Філіпп. — Ви не посмієте вигнати беззахисну

вдову на вулицю! Ми домагатимемось королівA

ського правосуддя!

Катрін мляво впала на стілець. Тепер вона

геть нічого не має, як у той день, коли за намовA

ляннями матері вийшла за Матьє Сульє. Геть ніA

чого. Тепер навіть Філіппа, на якого має всі праA

ва та гладка червонопика Туанетта.

94

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð



Граф де Тоннер зникав із палацу, щоб на

заутрені в монастирі Селестинців побачити

свою згубу, обпекти її прозоре личко полум’ям

зшаленілого погляду, на мить розчинитися у сіA

роAсрібних глибинах очей. Він знав, що вона —

дружина торговця тканинами й рідко виходить

із дому. Він оточив її шпигунами, щоб дізнаваA

тись про кожен її крок, і не давав проходу в церA

кві, аж поки вона перестала ходити до селестинA

ців на ранкову службу. Тепер вона була вдовиA

цею, і чорна сукня різко й гостро підкреслювала

смертоносність її вроди, безжальну красу янгоA

ла смерті. Тоннер занадто добре знав, що вона

тепер у біді, і навряд чи зможе відмовитись

від його захисту.

— Я хочу бачити мадам Сульє, — з порогу

заявив граф де Тоннер неповороткій служниці,

яка незграбно поквапилась присісти в реверансі.
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— Чим можу служити? — з глибини крамниці

почувся мелодичний юний голос, лагідний,

як дзвін срібних дзвонів.

Граф де Тоннер завмер, знаком відпустивши

служницю. Тоді до передпокою ввійшла Катрін.

Побачивши графа, вона сполотніла й несвідомо

ступила крок назад, наче побачила дикого звіра.

— Мадам, не бійтесь. На Бога! Я не заподію

Вам шкоди.

— Нащо ж Ви прийшли, монсеньйоре?

— Бо я кохаю Вас, і Ви це занадто добре знаA

єте.

— Що може принести бідній жінці кохання

такого пана, як Ви, окрім неслави?

— Все, що Ви самі побажаєте. Геть усе. Ви буA

дете королевою в моєму замку.

— Ви знали, коли прийти, монсеньйоре, —

гірко посміхнулась Катрін. — Коли я втратила

все, а через два дні мене навіть із дому виженуть.

Та знайте, краще я буду жебракувати на паперті

Нотр Дам, ніж стану Вашою коханкою.

Луї де Тоннер смертельно побілів, ним овоA

лодів шал і гнів. Як вона насмілилась, дурногоA

лова дівка? Як насмілилась спаплюжити його

почуття, так безжально насміятися з нього?

— Ти забулася, дорогенька...І пошкодуєш

про це.

Двері грюкнули так, що задрижали стіни. БіA

ла, як крейда, Катрін повільно опустилась

на підлогу й заридала.

Надвечір того дня до Катрін прибігла переA

лякана Туанетта, розчервоніла й не здатна

зв’язати два слова докупи.

— Його заарештували!
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— На Бога! Кого?

— Філіппа!

— Як заарештували? Чи ти п’яна?

— Заарештували люди прево, бо хтось доніс,

що це він міряє тканини меншою міркою.

— Це правда?

— То мірка Пріжана, Філіпп тут ні до чого.

Його відвели до Шатле, а звідти — одна дорога

на шибеницю Монфокон.

Катрін сперлась рукою на стіну. Туанетта тріA

щала щось, розмахуючи товстими зморщеними

руками, але бідолашна Катрін не ладна була

сприйняти жодного слова. Відчай крижаною,

мертвою рукою схопив її за горлянку й не мав

наміру відпускати. Вона, яка весь час звикла коA

ритись, виконувати чужі накази, тепер мусила

діяти, але не мала для цього ані сил, ані бажанA

ня. Водночас сама думка про те, що Філіпп зараз

гниє в кам’яному мішку Шатле чи, можливо,

зазнає знущань катів, опалювала її лагідну душу

безпорадним і водночас розпачливим шалом.

Невже Господь Бог кинув її в цей світ, аби лиш

пізнати гіркоту смутку й отруту нещасть? Вона

грішна, так, на Бога, грішна. Та хіба ж вона більA

ша грішниця, ніж ті повії, що блукають біля клаA

довища Невинних, виблискуючи білим напівоA

голеним тілом, ніж ті абатиси, котрі щороку наA

роджують по дитині й кидають їх вмирати, ніж ті

двірські дами, що на оргіях у королівському паA

лаці отримують витончене задоволення, звабA

люючи чотирнадцятилітніх пажів своїх чоловіA

ків? Та й чим вона грішна? Тим, що кохалася

з чоловіком, від якого божеволіла, якому клялаA

ся у вірності й чиєю дружиною мала стати? Хіба
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з власної волі та щиросердного бажання молоду

дівчину віддали на поталу цього проклятого

шлюбу із Сульє? Так, чому ж, Господи, Ти караA

єш тільки її, і караєш так жорстоко, позбавляюA

чи всього, на що вона мала право чи любила.

Катрін скам’яніло сиділа в напівтемряві кімA

нати, забувши запалити свічку чи покликати

служницю. У неї геть не було грошей, щоб запA

латити тюремникам за побачення з Філіппом

чи викупити його із в’язниці, у неї не було багаA

тих і можних заступників, безкорисливих захисA

ників, а через цю кляту епідемію чуми, вона буA

ла позбавлена навіть природного права просити

королівського милосердя.

Вона залишила крамницю, навіть не прикA

ривши двері. Зрештою, що там красти? Вулицю

залило імлисте синювате світло надвечір’я,

і в обіймах сутінкового неба білі стіни СелесA

тинського монастиря обіцяли спраглій здичавіA

лій душі заспокоєння. Та Катрін не встигла наA

віть наблизитись до нього. Чиїсь руки затулили

їй рота й накинули на голову мішок. Вона
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не мала сил кричати або чинити супротив, руки

поAзрадницьки відпружились, перед очима все

поплило й рятівна непритомність позбавила її

полохливе серце всеохопного відчуття страху.

Гострий запах оцту вдарив у ніс, темні вії стеA

нулись, як полохливі метелики. З туманної темA

ряви м’яко визирнув оксамитний полог ліжка

і прикриті яскравими гобеленами стіни. Повіки

втомлено прикрили очі, знов затягуючи у владу

непритомності. Знов оцет — маленькі вуста стиA

ха зойкнули, і Катрін знаком показала, що з неї

вистачить. Вона повільно підвелася, спираюA

чись на лікоть, аж тут вона помітила графа

де Тоннера.

— Боже всеправедний!

— Хіба я схожий на чорта, що побачивши

мене, Ви кличете Господа? — іронічно запитав

Тоннер, ніби байдуже перебираючи пещеними

пальцями складки її чорної сукні.
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Катрін застигла, наче побачила гадюку. Ті

кляті пальці на її спідниці заворожували й водA

ночас вселяли огиду. Білі пальці на жалобній

сукні. Зрадливі й підступні. Холодні й безжальA

ні, як відчай, що вхопив за горлянку. Пальці,

що, повільно ковзнувши по подолу, гидливо

відкинули спідницю і призвичаєно ковзнули

по шовку шкіри.

— На Бога!

— Годі звати Господа, мадам. Інакше мені

спаде на думку, що я кохаюсь із черницею...

Наче перебило подих, вона відскочила на інA

ший край ліжка на два фути від графа й голосно

почала читати молитву, що справило на ТоннеA

ра враження не з приємних.

— Замовкніть! Бо мені доведеться заткнути

Вам рота й зав’язати руки...

Катрін безпорадно кліпнула сіроAсрібними

очицями і справді замовкла.

— Зрештою, що ти собі думала? — геть забувA

ши про придворну люб’язність, почав граф: —

Що я пробачу зневагу, з якою ти зустріла моє

кохання. Ти — безрідна дівка...

— Хіба ж Ви кохаєте мене, коли так поводиA

тесь? — тихо заперечила Катрін, як заворожена,

дивлячись на довгий ряд візерунчастих срібних

ґудзиків на синьому оксамиті, які повільно розA

стібав граф.

— Кохаю, до біса кохаю, дорогенька,

і не знатиму спокою, допоки ти не належатиA

меш мені, — його голос став глухим. —

І я не зволікатиму в цій божевільні, коли чума

кожного дня забирає тисячі душ... Не втрачу

свого задоволення...
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Катрін мляво хитнула головою й відвернулаA

ся від нього, плечі, туго обтягнуті чорним сукA

ном, зрадливо затремтіли, видаючи ридання.

Роздратований граф схопив її, повертаючи обA

личчям до себе, до себе тими заплаканими сіроA

срібними очима, згубними очима янгола смерті.

Безвихідь дала їй сили й зухвалість.

— Чого ж Ви чекаєте, монсеньйор? Хіба безA

рідна дівка буде пручатися? Чи від супротиву

Вам більше задоволення?

Він якось безрадно й безсило опустився

на підлогу біля ліжка. Він чекав гніву, крику, ісA

теричних ридань чи благань милосердя, вимуA

шеної покори, може, зверхнього мовчання,

яким його нагородила горда іспанка, двірська

герцогині Бургундської... Зрештою, він байдуже

стерпів і те, й інше, тільки не млосний блиск

сліз на сіроAсрібних очах, німий докір, якій розA

ворушив десь у чорних глибинах навіки загублеA

ної душі щось подібне до докорів сумління. Він

викричався, висварився, засипав образами

й погрозами, скоряючись дріб’язковому почутA

тю помсти, владі роз’ятреної відмовою гордості,

і тепер безсило й нерішуче дивився на свого янA

гола смерті. Він повільно підвівся і припав ціA

лунками до її колін.

— Я налякав тебе... Пробач... — лагідно проA

мовив Тоннер. — Сама думка про те, що ти мені

відмовила, робить мене божевільним. Та лиш ти

одна маєш над цим владу... Ти одна...Чого, чоA

го ж ти хочеш? Я дам тобі все...

— Коли на те Ваша воля, монсеньйоре, накаA

жіть звільнити з Шатле мого кузена Філіппа

Транбуа.
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Луї де Тоннер підвів підозрілий погляд

на Катрін.

— Він твій коханець? — голос стенувся чи то

від ревнощів, чи то від роз’ятреного почуття

власника.

— Ні, — глухо відповіла Катрін.

Граф міцно обійняв долонями її схоже

на серденько лице, пильно вдивляючись у вічі.

Хіба ж ці сіроAсрібні очі можуть брехати?

— Байдуже, байдуже... — промиготів граф. —

Я звільню його. Месір прево дещо мені винен,

він не зможе відмовити. Я негайно відправлю

джуру з листом до Шатле... І ця ніч належатиме

мені...Ти ж обіцяєш, мила?

Катрін наче через силу хитнула головою.

— І я можу бути певна, що його і справді виA

пустять?

— Ти навіть побачиш. Вікна будинку вихоA

дять на Шатле.

Вона і справді побачила, як спантеличеного

Філіппа випхали із в’язниці, щедро нагородивA

ши стусанами. Катрін озирнулася до графа, він

облизав пересохлі вуста, наче хотів пити.

— Йди до мене.

Катрін хитнула головою, погоджуючись,

і одним рухом стягнула барбету зі шпильками,

волосся темною блискучою хвилею впало до коA

лін.

— Господи, як спекотно! Що ти робиш

зі мною? Горю наче в пеклі... Катрін! Моє божеA

вілля, мій сказ...

Вона провалилась у м’якість перини, розчавA

лена важкістю нестерпно гарячого тіла, збентеA

жена впевненістю й зухвалістю чужих вуст, 
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палкістю поцілунку зі смаком гвоздики... А гоA

ловне, ті пальці, ті підступні й безжальні пальці,

які раптом відкрили її тілу неочікуване й неспоA

діване задоволення.

— Ім’ям короля! Ім’ям короля! — почулося

знизу.

Катрін вивільнилася з обіймів, намагаючись

привести до ладу сукню.

— Чорт забирай! — висварився Тоннер. —

Йди до молитовні, — наказав він Катрін, вказуA

ючи рукою на маленькі дверцята.

Далі вона чула лише сварку і тріск дерева,

потім крики, наче комусь перерізали горлянку...

Тоді вибили двері до ліжниці.

— Де ти, Тоннер? Клятий боягузе, підступA

ний зраднику! Виходь, тобі вже не сховатися...

Катрін, сама не розуміючи, чому, вийшла

з молитовні. На порозі стояв чоловік з оголеним

мечем, а граф де Тоннер так і лежав у ліжку, йоA

го відпружена рука неприродно вигнулась. КатA

рін кинулася до нього, охопленого диким, пеA

кельним вогнем. Граф повільно розплющив очі:

— Твій цілунок. То цілунок смерті, мій янA

голе...

І його очі замерли, остаточно загубившись

в її сіроAсрібному погляді. Катрін тремтливою

рукою прикрила йому очі.

— Він мертвий, — озирнулась вона до чолоA

віка з мечем.

Той, не вірячи, кинувся до ліжка, відштовA

хнувши Катрін.

— Брешеш! Ні, Тоннер, тобі вже не втекти...

Хай Господь встиг прибрати твою душу, та тіло

твоє не знатиме християнського похорону...
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Щоб ти знав, що Педро де Переллос дотримав

свого слова й помстився.

Він замахнувся, щосили рубонув важким меA

чем із посрібленим левом на держаку й голова

графа де Тоннера покотилась під ноги переляA

каній Катрін, темноволосому янголу смерті

із чоловічою згубою в сіроAсрібних очах.
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ерква пробачала багатим. МиA

лосердно, поблажливо

і швидко. А на голови бідA

них з білоAзолотих висот

амвона сипалися лише погA

рози і страхіття пекла. Філіпп

Транбуа слухав проповіді, зціпивши зуби

й до болю стиснувши кулаки. Він старанно хоA

див на меси, постив і завжди віддавав деньє

жебракам на паперті. Він не забував про хресні

ходи, коли паризьке духівництво вимолювало

одужання для короля, а на свята щиросердно

допомагав священику у своєму приході. Ніхто б

не відважився назвати Транбуа поганим христиA

янином — він якось кумедно для такого

здорованя схиляв голову перед матір’ю й жодA

ного разу не насмілився суперечити волі батьA

ків. Він рідко говорив чи вголос виказував свою

думку, радше мовчазно й начебто з повагою слуA

хав розмови інших, але вираз його світлоAголуA

бих очей безжально видавав, що його думки

десь недосяжно далеко. Філіпп ніколи не скарA

жився й рідко до кого звертався без великої 
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потреби, так і носив у собі свої неможливі думи,

як зовні могутній дуб ховає у глибинах свого

стовбура вбивче гниття й повільну смерть.

Він знав, що це — гріх. Гріх бідних. Тому він

зціпляв зуби й до болю стискав кулаки, коли чув

про пекельні муки і смертні гріхи. Гріх не був соA

лодким. Радше — тьмяноAсолонуватим, як присA

мак жіночої шкіри. І Папа Римський, видавши

буллу, милосердно пробачав цей гріх королям,

принцам і герцогам. Проте Філіпп Транбуа — лиA

ше підмайстер сукнороба, йому не бачити папA

ського прощення, як єврею причастя.

Філіпп міг заборонити собі багато чого,

та він не міг заборонити своїм очам дивитись,

а тілу спалахувати дивним вогнем і тихо тліти,

чекаючи найменшого знаку, щоб сказ і полум’я

цілковито оволоділи ним. Спершу він шукав

заспокоєння і втихомирення в церкві у кваплиA

вій безтолковій сповіді, та коли священик з амA

вону знову заводив про смертельні гріхи, Філіпп

криво й уїдливо посміхався. Бо, де ж тому свяA

тоші знати?

Спочатку він навіть гнівався на неї, наче йоA

го кузина в жорстокому жарті обпоїла його якиA

мось зіллям. І лиш помітивши, що вона так саA

мо тліє зсередини, вигоряє і серцем, і душею,

Філіпп забув про свою скованість, сором’язлиA

вість і проповіді з білоAзолотих амвонів. Тоді воA

ни пізнали солонуватоAтьмяний смак крові,

присмак гріха, мовчазного й квапливого, з шиA

роковідкритими очима й шаленим калатанням

у грудях. Вони важко впали кудись униз, нічого

не бачачи й нікого не помічаючи, і на мить,

на одну коротесеньку мить їм здалося, що те
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глухе тління всередині, той причавлений вогонь

зійшов на попіл і розлетівся вітром. Та потім їхA

ні сірі, до решток спалені й пущені на попіл дуA

ші, знову загорілись, як від подиху вітру спалаA

хують, здавалось, дочорна спалені дерева. Тоді

Катрін повільно підвелася, не вірячи хитнула

головою, і тихо заплакала, бо жадібне тління

всередині, підступний голос власної крові заA

вив, наче голодне вовченя, геть не заспокоївA

шись, не втихомирившись. Філіпп пішов геть,

забираючи солонуватоAтьмяний присмак гріху,

огидне збентеження інцесту, яке пробачиться

тільки можновладцям і нікому більше.

Кров їх безжально розділила та водночас миA

лосердно поєднала, зібравши докупи те, що,
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по суті, споконвіку було цілим, м’яко оповивши

тьмяною отрутою гріху й забравши здоровий

глузд. Коли Катрін просватали за старого

і страшного як чорт, Матьє Сулье, Філіпп вперA

ше не послухався батьків, зневажив умовляння

переляканої матері — він, відштовхнувши батьA

ка від дверей, вибіг на вулицю, але від розпачу

й гніву зупинився на порозі, не знаючи, куA

ди йти. Катрін, його Катрін, його срібноока

фея... Її ж замкнули, посадили під замок у тій

хибарі, що одним боком притулилася до мурів

СенAАндреAдезAАр. Він хотів бігти туди, розкиA

дати ті слабкі стіни, ті химерні перепони, зірваA

ти з її прозорого пальця ту кляту обручку і приA

горнути її до себе, щоб злитись навіки,

щоб з’єдналась кров — єдине, що не можна розA

ділити, бо її поклик голосніший за всі бажання..

Та брати за наказом батька накинулися на серA

дешного Філіппа гуртом, і хоч жоден із них

не був таким здоров’ягою, як він, хлопця швидA

ко скрутили, зв’язали й замкнули у льосі.

Він так і лежав три дні, руки й ноги затекли,

бо батько заборонив розв’язувати цього шибеA

ника, щоб він не розніс будинок. Філіпп спершу

кричав, моторошно й розпачливо, поки голос

не зрадив його, тоді він вгризся зубами в землю.

Вона присмаком смерті і цвинтаря заскрипіла

у нього на зубах, Філіпп квапливо перекотився

горілиць і заплакав. І смак сліз на сухих розтрісA

каних вустах нагадав йому солонуватоAтьмяний,

як жіноча шкіра, присмак гріху.

Його боялись відпускати, батько налякано

схопився за дубову палицю, коли Філіппа наA

решті розв’язали. Та він і не думав знести
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комусь голову. Він лиш впав на лавку, як скошеA

ний блискавицею могутній дуб, глухий і сліпий

до всього на світі, із кригою божевілля у світлоA

блакитних очах...

А потім крига поступово відтанула, і ніхто

не міг второпати, чи, може, від причастя полегA

шало, чи від ладанки із СенAЖакAдеAКомпосA

телла? Чи, може, від того щастя, що звалилось

йому на голову, у вигляді до бісиків закоханої ТуA

анетти, її крамниці й майна? Та Філіпп ожив,

крига у світлоAблакитних очах змінилась

м’яким, втихомиреним заспокоєнням. І ніхто

не знав, що він щодня бачився із Катрін на заутA

рені в селестинців, і що не побожні думки

й не слова молитов квапливо виривалися

із стиснутих вуст, а зрадливі руки злочинно зусA

трічалися у складках широкого плаща. Філіпп

втихомирювався лише від її близькості, наче йоA

го кров, знайшовши свою частину, переставала

кипіти й розливала по жилах п’янке відчуття

щастя. Він бачив, що Катрін ніяковіє, що сама

думка про гріх перелюбу для неї, тепер заміжньої

жінки, страшна й чорніша за той гріх, що спопеA

лив їхні душі. Але ж і її кров кипіла, не даючи

спокою і миру, допоки не з’єднається з такою ж,

згубною та отруєною гріхом. Й у день, коA

ли в Париж прийшла чума, і над містом підняли

чорне лиховістя прапорів, Катрін знову пізнала

солонуватоAтьмяний смак гріха, на мить забувA

ши про згубне свербіння у крові.

Він привів її до себе, до крамниці біля ОтельA

деAФландр. Червонувато блимнуло світло свічA

ки. Туанетта повільно спустилася сходами, посA

тавила підсвічник на стіл й озирнулась до свого
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чоловіка. На її гладкому червоному обличчі завA

мерла маска ката, який відкидає лавку

зAпід ніг покараних на горло.

— Бачу, ти не сам...

— Катрін житиме в нас, їй нема, куди подіA

тися. Люди прево вигнали її з дому Матьє.

— Я багато, чого терпіла і стерплю, любчику.

Тільки не твою хвойду в своєму домі. Чи ти дуA

мав, що я не дізнаюсь, як ти бігав щоночі задиA

рати їй спідницю?

— Замовкни! — глухо наказав Філіпп, схоA

пивши за руку переполохану бліду Катрін.

— Не смій на мене кричати, чи забув, що все,

що ти маєш, то з моєї ласки й волі? — знову

та уїдлива посмішка ката, що заганяє свою жерA

тву в кут, щоб вибити визнання мислимих і неA

мислимих гріхів.

— То й задавися своїм крамом! Я не хочу

ані тебе, ані твоєї крамниці. Йди до біса! А завA

тра розкажеш своїм торговкам, що чоловік тебе

кинув.

Туанетта побіліла як смерть.

— Як крок ступиш із цього дому й не викиA

неш свою шльондру, я розповім месьє прево,

як ви змовились і отруїли старого Сульє.

— Брешеш!

— Отруїли! — заверещала Туанетта. —

Щоб крамницю його до рук прибрати! Тільки

старий Сульє пошив вас усіх у дурні.

— Не кричи!

— А я кричатиму...Кричатиму. Що ви отруїли

Сульє! Хай тебе кинуть знову до Шатле, витягA

нуть нутрощі й повісять на шибениці, а твою

хвойду віддадуть на церковний суд і спалять
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на вогнищі. І тебе ніхто не витягне з в’язниці,

бо не буде, кому задирати спідницю перед граA

фом де Тоннером...

Філіпп несамовито кліпнув очима, миттю

підскочив до Туанетти і схопив її за горлянку:

— А ну повтори ще раз, що ти сказала, стара

відьмо...

Туанетта розсміялась йому в обличчя огидно

й нестерпно.

— Я сказала, що твоя шльондра прислужиA

лась де Тоннеру... — вона почала хрипіти, ощиA

рившись до чоловіка як скажена собака.

— Брешеш! Стерво!

Вона лиш хрипіла у відповідь, її руки безрадA

но відпружились, як у ляльки.

— Філіппе, на Бога, відпусти. Не бери гріх

на душу, — почувся ясний молодий голос, чисA

тий як церковні дзвони.

Тільки зараз він згадав про Катрін, озирнувA

ся до неї, так і тримаючи напівмертву Туанетту

за шию.

— Відпусти, прошу тебе...

Філіпп дивився на неї, величезна дитина

зі сльозами на очах, спалений блискавицею дуб,

і шукав заспокоєння. Шукав правди. Її лагідна

посмішка, її срібні очі — як швидко вони пригA

нічують тривогу... Його руки несвідомо відпруA

жились, Туанетта глухо вдарилась об вугол стоA

лу, впала на підлогу й під нею миттю розтеклася

темноAчервона пляма. Підсвічник впав, свічка,

прокотившись по краю столу, зайняла нитки

для гаптування. Тільки тоді Філіпп отямився,

але нічого не міг вдіяти, наче руки й ноги геть

йому не корились. Тільки переводив погляд

112

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð

із полум’я на Катрін, яка кусаючи тонкі пальці,

весь час повторювала, що Туанетта мертва. ЛиA

ше коли їдкий дим почав перебивати подих, ФіA

ліпп схопив Катрін, намагаючись відтягти

від трупа.

— Ходімо, ми повинні тікати.

— Куди тікати? Нас шукатимуть... Ти ж її

вбив... Нас повісять...

— Ходімо, я сказав!

Він силою відірвав неслухняні пальці Катрін

від руки Туанетти, перекинув її через плече й виA

ніс надвір. Хтось закричав «пожежа!», із сусідніх

будинків повибігали люди. Філіпп Транбуа їх

не чув і не бачив, він зник у нетрях вулички СеA

жур, відносячи на руках єдине, що тепер мав.

Вони знайшли притулок під мостом Міняйл,

де ночували дрібні волоцюжки й ті, хто ховався

від королівського правосуддя. Філіпп міцно

пригорнув Катрін до себе і стягнув барбету, її

волосся пахло димом. Але від її тепла, від її

близькості сказ, шал у крові Філіппа змінюваA

лись хмільним спокоєм і втихомиренням.

— Завтра ми втечемо. Втечемо, присягаюсь...

Катрін сонно промуркотіла щось і заснула.

Втечуть. Хай би й на животі виповзуть із цього

клятого міста, кам’яної домовини. Філіпп не міг

заснути, вперше Катрін належала йому непоA

дільно й назавжди, і ніхто вже не мав наміру її

відібрати, вирвати з моці його обіймів. Від самої

цієї думки, від полохливого калатання її серA

ця й безпорадної ніжності її руки, що ховалася

в його долоні, Філіппа сповнювало вибухоA

ве і приголомшливе, як терпке вино, відчутA

тя щастя.
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Ніхто не помітив, що після того, як дзвони

Нотр Дам вибили заутреню, під мостом Міняйл

з’явилась жінка. На неї ніхто не звернув уваги,

хоча зAпід брунатного плаща виднілася рясно

розшита золотом сукня, а неймовірно тонкі

пальці були щедро унизані каблучками з калаA

мутноAчервоними рубінами. Жінка повільно

проходила повз сонні фігури, схилялась над

беззахисними обличчями й торкалася своїми

прозорими пальцями з рубінами їхніх вуст, наA

че єпископ у благословенні. Коли небо над місA

том поблідло, а чорні круки моторошними криA

ками почали будити Париж, жінка повільно

озирнулась, роздивилась все навкруги і зникла.

Катрін прокинулась від холоду. Вона випA

ростувалась зAпід плаща, сперлася рукою в щось

м’яке й холодне, хитнула головою, не розуміюA
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чи, де вона, і раптом дико закричала. Те м’яке,

велике й холодне, від чого вона відштовхнулаA

ся — це був Філіпп. Її крик згас, потонув у свіA

танковій тиші, нікого більше не розбудивши,

бо під мостом Міняйл не лишилося жодної жиA

вої душі, нікого крім неї. Вона вчепилася в коA

мір його сорочки й почала щосили трясти, наA

че ще мала надію розбудити його.

— Філіппе... Філіппе... Пресвята Діво!

Лише білеAбіле обличчя, завмерла втихомиA

рена усмішка й безсилі руки, наче крила мертвої

птиці. І мертва кров, що кликала за собою, заA

манювала в болото, безжально з головою топиA

ла. Катрін, розкинувши руки, лягла на Філіппа

хрестом, як падають ченці в церкві, вимолюючи

прощення за непослух...

Катрін не почула кроків, не помітила,

що мостом пройшли черниці з хлібом для бідA

них у широких кошиках, не побачила, як бліда

абатиса і дві послушниці спустилась під міст

і квапливо перехрестились, зрозумівши, що всі

мертві. Катрін плакала. І те голодне вовченя

всередині завило й заскиглило ще голосніше.

Коли вона підвелася, абатиса, послушниці

й черниці з хлібними кошиками перехрестиA

лись, наче побачили привид чи живий труп.

Хтось пізнав її, послушниці зашепотіли щось

на вухо збентеженій блідій абатисі. І тонкі вуста

на її гордому обличчі презирливо піджались.

Катрін не чула, що вони казали про вбивство

графа де Тоннера й розслідування месьє прево...

А потім прийшла міська варта, їй зв’язали руA

ки й відвели до Шатле. Там навколо неї кружляли

слідчі та ченці з погано виголеними тонзурами.
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она ненавиділа чоловічі тіла,

які викликали глуху шлункоA

ву огиду, наче млоїло. Бланш де НуарA

фор була абатисою маленького абатсA

тва СентAКлод, що притулилося до міської

стіни біля брами СенAВіктор. Абатису поважаA

ли, коли до Шатле кидали якусь дівку з підозA

рою у відьомстві, то завжди кликали мадам

Бланш. Вона жодного разу нікого не виправдаA

ла, а коли нещасну кидали на вогнище ҐревA

ського майдану, Бланш дивилась, широко відA

кривши очі, а не ховаючи погляд, як решта 

жінок. Потрапити принаймні послушницею

до її абатства було нечуваною честю, побожні

дівчата ладні були взятися до найбруднішої роA

боти, аби з рештою стати черницею СентAКлод.

Чоловіки нерідко проводжали абатису погляA

дом, бо вона була молода й дуже гарна, але

її бліде тонке личко, обтяте білим платом, викA

ликало у протилежної статі повагу і зводило наA

нівець грішні думки. І ніхто не здогадувався,

що під тим білим платом вона суцільно сива

як крила янголів.
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Катрін дивилась на їхні викривлені вуста, розA

гнівані очі й розуміла, що її про щось запитуA

ють. А вона лиш мляво хитала головою, бо нічоA

го не чула окрім скиглення голодного вовченяA

ти десь всередині та спраглого голосу власної

крові, що кликав її в порожнечу.
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У тринадцяти років Бланш зосталася без маA

тері, батько любив її до нестями, виконував усі

примхи, завалював подарунками. Бланш

сприймала це як належне, так само, як і впаданA

ня чоловіків. Вона відверто вередувала. ВродлиA

ва дівчина, коли вона до того ж ще й багата

спадкоємиця, може собі це дозволити. Бланш

обрала найродовитішого юнака в Оверні,

але не через знатність, а лиш тому, що припав

до серця. Коли через три роки лихий вісник

привіз новину про смерть батька, а Бланш поA

вернулася до рідного замку, її зустріла нова госA

подиня. Бланш здивовано кліпнула очима, і її

вузькі уста скривила зверхня посмішка — у маA

чухи були грубі, привчені до домашньої роботи

руки, червоні й неохайні. Її звали Радеттою,

а полохливі манери чи їх відсутність безжально

видавали низьке походження. Бланш перейшла

до наказів, Радетта піджала губи і скорилася.

У барона де Нуарфор від цієї селючки був син,

син від законного шлюбу. Бланш роздратовано

виявила, що від її законного спадку відірвуть

геть не найменшу частину. Вона почала чіпляA

тися за дрібниці: розпитувала челядь, змусила

священика, що вінчав її батька, присягнути

в дійсності весілля. Та коли в замку Нуарфор

на чолі озброєного до зубів загону з’явився чоA

ловік Бланш, сповнений бажання отримати

весь спадок своєї дружини неподільно, приA

хильники нової мадам де Нуарфор кудись позA

никали. Чоловік Бланш рідко вагався чи віддаA

вався на волю роздумів, він наказав кинути двоA

річну дитину собакам. Бланш іще довго чула

цей жахливий вереск ночами, проте рішучість
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чоловіка позбавила її докорів сумління і звільA

нила її душу від гріху. Радетта не кричала

й не плакала: вона підійшла до чоловіка Бланш

і тихо промовила:

— Прокляття тобі. Вічне прокляття. І подохA

неш як собака, коли дітей своїх поховаєш...

Вона плюнула йому під ноги й зашепотіла

якусь нісенітницю, Бланш лиш потім второпаA

ла, що то було відьомське закляття. НовоспечеA

ний барон де Нуарфор скривився й щосили вдаA

рив її по обличчю. Гострий край обшитої заліA

зом рукавиці до крові розкроїв ліву щоку. А поA

тім він віддав її своїм солдатам. Відтоді Радетту

ніхто не бачив.

Проте нові господарі Нуарфора раділи неA

довго: невідома хвороба забрала дітей Бланш,

а потім — її чоловіка. Страшні виразки пішли

по всьому тілі, її діти верещали, наче їх повільно

підсмажували на вогні, а вона затуляла вуха,

бо не могла нічого вдіяти. Чоловік чіплявся

за життя ще довгих два тижні, зі страшним криA

ком згоряючи на невидимому вогні. Й у всьому

замку загинули лише її діти й чоловік, ті, кого

прокляла та відьма Радетта. Бланш вигоріла зсеA

редини, наче ті пекучі виразки вистелили килиA

мом її серце. Відтоді вона ненавиділа відьом.

І відколи вона стала абатисою СентAКлод, жодA

на підозрювана у відьомстві не була виправдана.

Абатиса ненавиділа чоловічі тіла, вона знала

їх до дріб’язкової досконалості. Спочатку вона

розрізала вузьким і гострим ножем тіло від самоA

го підборіддя до паху, й на жовтуватому пергаA

менті шкіри ледве проступала червоними крапA

лями згорнута кров. Спочатку ця процедура
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викликала в неї цікавість — і Бланш квапливо

замальовувала вуглинкою будову людського тіA

ла. Взимку трупи пахли, як м’ясо на ринку,

а влітку огидний запах доводилось виводити,

спалюючи лаванду та лимонний лист. Тіла забиA

рав той, хто їх приносив — міський кат. Він мовA

чки брав два турські ліври й ніколи не запитуA

вав, нащо абатиса кремсає нещасні тіла. Та сьоA

годні абатиса чекала на нього з нетерплячістю.

Кат зайшов озираючись, важкий згорток на йоA

го плечі пах сирим м’ясом. Він обережно поклав

загорнуте у плащ тіло на стіл і підійшов до абаA

тиси, чекаючи на звичну нагороду.

— Хто це?

— Поет якійсь. Вбив і зґвалтував знатну даму.

— А як Сульє?

— Мовчить. Ні в чому не зізнається.

— Її катували?

— Ні. Все одно спалять — зізнається, не зізA

нається...

— Ти обіцяв мені... Обіцяв це тіло... Вона поA

винна померти до страти.

Кат квапливо кивнув і зник. Абатиса повільA

но підійшла до столу, розгорнула плащ й огидA

ливо скривилась — знову приніс покатованого

та ще й повішеного. Як же їй набридло розтинаA

ти ці пошматовані тортурами тіла із синцями

навколо шиї та висолопленими язиками... Геть

нічого нового, нічого цікавого, тільки розірвані

розбитими кістками м’язи й несамовитий вираз

обличчя. Медицина переймалася переважно

верхівками творіння — чоловіками. До жінок

вона не мала жодного стосунку. А жінка, хоча б

через своє материнство, потребувала її уваги
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значно більше. Війна і злочинці давали б досить

матеріалу для досліджень, проте свята ІнквізиA

ція суворо регламентувала кількість трупів

для розтинів, вважаючи, що така зайва увага

до тіл ображала Творця. Та невгамовні студенти

викопували трупи з могил чи викупали тіла злоA

чинців у ката. Бланш вдалася до останнього.

Проте жіночі тіла залишались для неї недоступA

ними. Правосуддя зазвичай застосовувало

до жінок, що потрапили до його обіймів, воA

гонь, рідше — шибеницю чи ганебний стовп.

Щоб отримати вимріяні жіночі тіла, Бланш

влаштувала в абатстві притулок для дівчат,

що впали у гріх. І коли в Парижі кожна третя

породілля вмирала від пологової гарячки, кожA

на грішниця її абатства розрішалась благопоA

лучно. Мешканці міста вбачали у цьому диво,

і вже чесні жінки хотіли народити в притулку.

І лише коли абатиса побачила Катрін Сульє

під мостом Міняйл, а послушниця пізнала її,

Бланш раптом впевнилась, що ця вже нікуди

від неї не дінеться. Надто вже падкий кат на зоA

лото, а за жіночий труп абатиса не пошкодує наA

віть подвійної ціни.

Кат прийшов надвечір третього дня, коA

ли дзвони в бернардинців вибили компліну, заA

гасили вогні й містом оволодів сон. Він тягнув

два важкі згортки на плечах. Абатиса відкрила

дверцята й вихопила носом знайомий запах сиA

рого м’яса з ринку.

— Приніс?

Кат мовчки поклав один згорток,

але не на стіл, як зазвичай, а на підлогу. Абатиса

піджала губи. Згорток схлипнув і затремтів.
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— На Бога, що це? — запитала абатиса і,

не стримавшись, розгорнула грубу мішковину.

Спочатку вона побачила лише коротке чорA

не волосся, і на мить втратила цікавість — знову

чоловік.

— Чому він живий?

— Мадам, на Бога, врятуйте її!

— Ти з глузду з’їхав чи п’яний? Що ти приA

ніс?

— Це Катрін Сульє...Ви ж самі...

— Бовдуре!

— Мадам, врятуйте її, я приніс те, що Ви хоA

тіли...

Він схопив другий згорток і поклав на стіл.

Тіло блиснуло жовтуватоAбілим, відпружені

безпорадні руки глухо вдарились об дерево стоA

лу. Абатиса скам’яніла, і вираз страшенного неA
122

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð

задоволення і гніву на її гарному обличчі зміA

нився легкою посмішкою.

— Хто це?

— Відьма... Спіймалась із восковою ляльA

кою. Хотіла навести порчу на графиню де НеA

вер.

— Йди, я дам притулок Катрін. Допоки

не пройде епідемія чуми, а потім вона повинна

буде залишити Париж. Гадаю, люди прево шуA

катимуть її.

Абатиса поквапилась позбутися ката й КатA

рін, яку віддала послушницям. Її ж чекало тіло,

виміряне жіноче тіло. Абатиса схопилася за госA

трого ножа, але від радощів її руки тремтіли,

і вона спершу зробила надріз трохи збоку. Потім

Бланш виправилась і призвичаєним рухом розA

кроїла тіло від підборіддя до живота. Кров просA

тупила загустілими темноAчервоними крапельA

ками й завмерла.

Бланш здивовано щось повторювала вголос,

замальовувала вуглинкою якісь розрізи, квапA

ливо записувала щось, забувши вимити руки

й забруднюючи папір. Її здивування змінилось

збудженням, збудження — інтуїтивною впевнеA

ністю й жагою підтвердження. Вона ще раз проA

дивилась мозок, серце, легені, шлунок, печінку,

перерахувала ребра — знову те саме... Хіба ж тут

можна помилитись? Можна... А якщо впевниA

тись ще раз?

З тієї ночі абатисою СентAКлод оволоділа

нав’язлива ідея, яка не давала спати чи думати

про щось інше. Чума скаженіла, Париж був заA

валений мертвими тілами й суцільно пропах заA

пахом вогнищ і горілого м’яса. Люди падали
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просто на вулицях, і часто ніхто не міг їм допоA

могти бодай підвестися чи дати кружку води.

Голодні діти повзали біля мертвих матерів, яких

уже починали кусати пацюки. Лікарі в жахливих

масках і червоних плащах марно намагались

відлякати заразу, а святі отці втомились палити

трупи. Людей помирало все більше й більше,

наче Господь Бог вирішив стерти місто з лиця

землі. Проте абатиса СентAКлод забула про свій

обов’язок — давно вже за її наказом не виходиA

ли послушниці з корзинами хліба для бідних,

а черниці не допомагали недужим. Абатиса

Бланш, замкнувшись у своїй келії, щось квапA

ливо писала, закриваючи рукавами написане,

коли хтось заходив до келії. Кат рідше приносив

чоловічі тіла, бо чума збирала щедріший вроA

жай, ніж правосуддя. Та й сама абатиса, охоплеA

на хворобливою ідеєю, тепер мала до них значA

но менше цікавості. Вона подовгу дивилась
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у вузеньке вікно, що виходило на вулицю СенAA

Віктор і жадібно рахувала мертвих, що падали

просто на вулицях. Ось пішла паризька відьма

Радегонда в довгому зеленому плащі. Ти бач,

і зараза до неї не пристане, чортове кодло! АбаA

тиса мала на неї зуб, як і на кожну відьму. ТільA

ки в Радегонди були надто знатні покровителі.

Казали, що навіть сама королева після смерті

дофіна й народження трьох доньок приходила

до неї, сховавши обличчя під маскою. А тому,

хоч у місті майже щотижня спалювали якусь

відьму, Радегонді ніхто не смів погрожувати.

Спостерігаючи за містом із вікна, абатиса ледве

перемагала бажання притягнути жіноче тіло

з вулиці. Мертве тіло з вулиці, заразу, міазми чуA

ми, невідворотну й жахливу смерть для кожної

душі в абатстві. Але божевілля думок і непідA

тверджених припущень розривали її душу тисяA

чами сумнівів, чорних і огидних як чортенята.

125

À Á À Ò È Ñ À



Тоді вона звеліла покликати Катрін і, присA

павши її тривогу лагідною розмовою, запропоA

нувала їй вина. Та слухняно випила, а за мить

підбитим птахом впала на підлогу. Абатиса киA

нулася до неї, схопилася за шию, намагаючись

прослухати пульс, потім ще раз приклала люсA

терко їй до вуст і нарешті задоволено посміхнуA

лась. Потім затягла тіло на стіл, розкроїла одяг

і зробила надріз від підборіддя до низу живота —

пахнуло теплим, свіжим м’ясом і кров’ю.

Але абатиса не помічала запаху й того, що вона

забула натягнути фартух і бруднила свою туніку.

Знову, знову те саме! Жодної різниці, хіба

що ознаки статевої належності. Все однаковеA

однаковісіньке й жодних відмінностей між чоA

ловіком та жінкою! Той самий мозок, те саA

ме серце, так само згортається кров. Звідки ж

тепер знати, що чоловік — верхівка творіння,

а жінка лиш іграшка для нього? Хіба Господь

дає чоловіку й жінці душі різної якості? Абатиса

криво усміхнулась — клірики Сорбонни нещоA

давно засумнівались, чи є взагалі душа в жінки

й чи потребує вона спасіння...

Паризький кат прийшов за тілом на світанку,

як зазвичай. Та коли він розклав мішковину біA

ля столу й підвівся, щоб скинути туди тіло, він

побачив лише чорне обрізане волосся. Кат ще

стояв нерухомо, очі його дивились не мигаючи,

а руки завмерли, не сміючи доторкнутись

до Катрін, наче вона була розпеченим пекельA

ним вугіллям. Її біле тіло, так старанно збережеA

не ним від тортур і страждань, тепер було в довA

гих червоних розрізахAнитках, наче її сікли баA

тогом. Та найприголомшливішими в неї були

126

À Í À Ñ Ò À Ñ ² ß  Á à É Ä À × Å Í Ê Î        Ä À Í Ñ  Ì À Ê À Á Ð

очі — сіроAсрібні, досі відкриті й досі згубні. Кат

повільно торкнувся долонею тих очей, і натягA

нув повіки, але вони неслухняно знову показаA

ли ті сіроAсрібні зіниці. Тоді він опустився

на підлогу й завив як скажений. На його крик

прибігла абатиса. Кат кинувся до неї, наче хотів

придушити, але не мав сил на щось інше, окрім

цього глухого виття, що розривало нутрощі. ПоA

тім збіглися черниці й послушниці й заверещаA

ли так страшно, наче побачили нечистого, бо те

голе тіло на столі й залита кров’ю підлога наляA

кали їх набагато сильніше...

Абатиса не виправдовувалась, навіть не наA

магалася захиститись. Лиш повторювала зі злісA

ною усмішкою, що нема різниці, жодної різниA

ці... Та інквізитори її не розуміли, спершу над її

головою читали очищувальні молитви, бо думаA

ли, що в неї вселився злий дух. Але вона знов

і знов повторювала, що немає жодної різниці.

Месьє прево намагався за неї вступитися, жінки

сотнями приходили під стіни в’язниці і кричаA

ли, що абатиса — свята, і святих послано на земA

лю, аби вбивати відьом. А в тому, що Катрін СуA

льє — відьма, жодна з них не сумнівалась. Через

те, що інших звинувачень проти абатиси не буA

ло, а паризького ката ніхто не міг знайти,

на абатису наклали сувору єпитимію і вирішили

відпустити.

Проте Бланш де Нуарфор до абатства не поA

вернулась. Вона звеліла замурувати себе живцем

у стіну біля кладовища Невинних, лишивши тільA

ки маленьку щілину, через яку добрі люди могли

подавати їй хліб та воду. Хтось казав, що до неї

прийшло спізніле каяття, хтось зауважував,
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день те місце біля ТрагуарA

ського хреста люди проходиA

ли опустивши голову і тричі перехA

рестившись, проте вночі, коли місто

охоплював тривожний сон, до будинку відьми

тягнулися ноші знатних дам, оточені охоронцяA

ми й пажами зі смолоскипами, озираючись

приходили шевальє в масках і повії, які хотіли

зілля, що не допускає зачаття.

Дами приходили за любовним зіллям, шеваA

льє — за талісманами, що мали приворожувати

жінок, невірні жінки шукали способу спекатись

набридлого чоловіка, молоді мачухи хотіли позA

бавитись своїх пасинків, а юні придворні прагA

нули знайти закляття, щоб зробити кар’єру

при королівському дворі чи виграти судову

справу. І відьма старанно допомагала всім їм

згубити свої душі й оглухнути від крику власних

бажань. Амбітності, жадоби й розпусти.

Вона брала за свої темні справи величезні

гроші й називала ціну, геть не соромлячись,

не опускаючи очей. І вони платили без запереA

чень і скарг. Платили золотом у гаптованих 
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що після допитів інквізиції абатиса вийшла

не сповна розуму, а жінки називали її мучениA

цею і влаштовували паломництво до її стіни.

Абатиса дивилась на людей мутними очима

й тихо повторювала, що немає жодної різниці...

Коли черниці абатства СентAКлод прибираA

ли келію колишньої абатиси, вони знайшли

важкий фоліант, списаний дрібним почерком

та розмальований незрозумілими рисунками.

Сестра Іветта зацікавлено перегортала сторінA

ки, поки не зрозуміла, що ті рисунки — це замаA

льовки мертвих тіл і людських органів. Книга

випала із тремтливих рук на підлогу, яку ножаA

ми шкрябали послушниці.

— Сестро! — озвалась одна з них, піднявши

книгу. — Що з цим робити?

— Спалити! У вогонь... — відповіла сестра

Іветта, тричі перехрестившись.
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гаманцях, родинними коштовностями, подаA

рунками коханців і придворними хабарями.

Відьма завжди ходила в темноAзеленому,

як смарагд плащі, який здалека впадав у вічі. У неї

було чорне як смола волосся і світлоAкарі, майже

жовті, очі, а ліву щоку перетинав довгий, тонкий

шрам, наче якась залізяка розкроїла їй обличчя.

Колись давно вона мала чоловіка, дитину й заA

мок. Мала кохання. Неможливе й раптово дозвоA

лене. І не вміла ненавидіти. Тоді її ласкаво й м’яко

звали Радеттою. Як тепер звуть Радегондою, спаA

лену жагою помсти і вбивства жінку, дитину якої

безжально й немилосердно кинули собакам, а її

саму віддали солдатам. Відтоді вона навчилася

ненавидіти, проклинати й губити чужі душі. ВідьA

ма не знала жалощів, усі ті пишно вбрані сеньйоA

ри й розпусні дами, що шукали приворотного зілA

ля, викликали в неї лише легке зацікавлення

й бажання дізнатись межу їхньої зіпсованості.

Надвечір того дня, як в Парижі з’явилась чуA

ма й замкнули всі міські брами, у двері будинку

біля Трагуарського перехрестя тихо постукали.

До відьми прийшла молода жінка. Радегонда
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кинула на неї погляд оцінювача, щоб вирішити,

скільки взяти грошей.

— Мадам, допоможіть мені.

— То я Вас слухаю.

Жінка опустила голову, наче засоромилась.

— У мене немає дітей, хоч я заміжня

вже п’ять років. Мій чоловік погрожує вигнати

мене геть.

— Я можу дати Вам зілля, та воно не допомоA

же, коли неплідний Ваш чоловік.

— Мій чоловік? Хіба ж...

— Бог карає не лише жінок, мадам. Я мушу

розкласти Таро для певності.

Жінка намагалась щось мляво заперечити,

бо знала, що ті кляті італійські карти привезла

до Франції Валентина Вісконті, герцогиня ОрA

леанська, щоб наврочити королю. Але так нічоA

го й не сказала. Карти в зелених сорочках мельA

котіли в руках відьми, заворожуючи, як гадюка.

— Шибеник, смерть і дурень... — задумливо

проговорила відьма й хитнула головою.

— Що це значить?

— Мадам, це Ваш чоловік — безплідний.

— Не може...

— Хіба Ви знаєте напевно, що він мав дитиA

ну десь на стороні, від коханки?

— Ні. Але, що ж мені тепер робити? ЯкA

що чоловік вижене мене, я буду на віки вічні

збезчещена.

— Мадам, зробіть те, що зробила б кожна

жінка на Вашому місці. Знайдіть собі коханA

ця, — гірко посміхнулась відьма.

Вона занадто добре знала, що є речі їй непідA

владні. Діти народжуються лише волею Божою.
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Але марно чекати дитини від неплідного чоловіA

ка. Вона просто порадила, виходячи зі здоровоA

го глузду. Хай робить, як знає. Або ж зрештою

залишиться без дітей і чоловіка, або ж згубить

свою душу перелюбом. Радегонда саркастично

посміхнулась. Хіба ж відьом послано не для тоA

го, щоб губити чужі душі?

Чума лютувала, та відьма її не боялась. Вона

блукала містом, підмітаючи довгим хвостом

свого яскравоAзеленого як смарагд, плаща попіл

спалених чумних трупів. Люди скаженіли

від близькості смерті, двірські дами хотіли госA

тріших задоволень, шевальє — пікантніших

розваг, і вони бездумно губили свої душі на чорA

ній месі, аби лиш задовольнити усю розпусність

своїх бажань. А відьма безсоромно брала повні

золота гаманці й беззастережно гуляла містом,

бо ж знала занадто таємниць двору, щоб не бояA

тись ані прево, ані церковників. Люди на вулиA

ці негайно перебігали на інший бік, квапились

перехреститись, а жінки лякали неслухняних діA

тей. Молоді дівчата замружували очі й шепотіли

молитви, наче побачили чорта з пекла. Відьма

лиш іронічно посміхалась: вона знала, що ніч

належить їй, знала, як усі ці пихаті жінки вимоA

люватимуть у неї зілля, а сором’язливі дівчата

з невинними очицями проситимуть приворот.

Біля кладовища Невинних відьма повернула

на вулицю Феронрі. Але саме на перехресті

у стіну було замуровано жінку. Відьма зупиниA

лась, витягнула хлібину й підійшла, щоб віддати

жінці. Та ледве замурована побачила її жовті очі

й тонкий шрам на лівій щоці, вона заголосила

як скажена. Та й сама відьма раптом пізнала її,
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пізнала Бланш де Нуарфор, винуватицю всіх її

нещасть. І відьма знову побачила свого маленьA

кого сина, якого кинули собакам, і знову почуA

ла жахливий істеричний крик, який не давав

спати вночі. Вона випустила хлібину, і не мала

сил її підняти, хоч то був страшних гріх кинути

хліб у багнюку.

— Геть від мене, клята відьмо! — заверещала

абатиса так, наче перед нею розверзнулася пеA

кельна безодня.

— Ти... Дітовбивця! Щоб тобі вночі не спати,

як я не сплю.

— Відьма! Смерть відьмі! Спалити її!

І всі жінки, що приходили молитись до замуA

рованої абатиси, озирнулись до відьми, спопеA

ляючи її сповненими ненавистю і страхом очиA

ма. Відьма випростувалась. Ні, вона не хоче буA

ти зацькованою і приниженою. Ніколи вже. ВоA

на розправила плечі й зелений брокат плащу заA

горівся смарагдом на брудному снігу вулиці.

Уїдлива зла посмішка скривила її вуста. «Ще ж

прибіжите, на колінах приповзете до мене,

щоб я вас згубила...» — подумала вона, обводяA

чи тих жінок презирливим і страшним поглядом

жовтуватих, як світлий бурштин, очей.

Абатиса майже фізично відчула страх, страх

затягнутого в болото, страх усіх цих жінок,

які раптом замовкли й опустили голови,

і на мить пожаліла, що вона замурована в цю

кляту стіну, у цю кам’яну в’язницю, яка тепер

тиснула на неї з усіх боків і не давала дихати,

не дозволяла вчепитись нігтями в ці прокляті

жовті, шафранові очі й вирізати ножем криваA

вого хреста на її грудях.
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— Здохни, чортове кодло! Відьма!

Радегонда гірко і страшно посміхнулась,

ощирившись, як вовчиця.

— Смерть — мені за щастя. А тобі я бажаю

вічного життя, щоб ти ніколи не забула присмак

горя.

— Прокляття тобі, вічне прокляття! — загоA

лосила абатиса, і її тіло підхопив вогонь святого

Вітта, а відьма зникла.

Відтоді почали казати, що там, де промельA

котів її зелений, як смарагд, плащ, відразу ж

хтось помирав від чуми, наче відьма приносила

смерть у своїй спідниці й розносила її містом,

пройнятому огидним духом горілого м’яса. ПоA

дейкували, що це відьма Радегонда накликала

біду на Париж своїм клятим ворожінням, наA

пустивши страшну заразу. І священики почали

читати молитви, щоб знищити диявольські чаA

ри, але чума ставала ще сильнішою, наче від моA

литов міазми ще дужче і швидше розлітались

над скам’янілістю міста.

Коли у двері будинку біля Трагуарського

хреста постукали, відьма щиросердно здивуваA

лась, бо вже тиждень до неї ніхто не приходив,

від чого гіркота тривоги труїла її серце. До неї

прийшла молода жінка, знервована і бліда

як смерть. Відьма квапливо розгледіла її вбранA

ня, щоб дізнатись, скільки грошей можна вимаA

гати за свої послуги, але в тій жінці було щось

дивне, несумісне, неймовірне. На ній була майA

же суцільно гаптована золотом темноAбрунатна

сукня з брокату, проте манжети на рукавах роA

зірвані й брудні, та й самі руки ніжні, викохані,

з тонкими пальцями, як у королеви, унизані
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каблучками з рубінами, закінчувались чорними

довгими нігтями. Її обличчя було неймовірно

блідим, з чорними прірвами очей і темноAчерA

воними вустами, наче кров зібралася тільки

там, подарувавши колір лише збентеженій

м’якості губ. Жінка скинула капюшон плаща,

оголивши волосся, ретельно зачесане й прикраA

шене перлинами спереду й недбало розкуйовA

джене рудими пасмами ззаду.

— Я помираю... — прошепотіла жінка, впиA

ваючись очима у відьму.

— Що з Вами, мадам?

— Я пізнала кохання... Я не повинна була.

Я знесилена.

— Мадам!

— У мені плід, та він труїть мене зсередини.

Він згубить мене, якщо я не згублю його.

Відьмі на мить здалося, що та жінка навіжеA

на. Божевільних завжди видно по очах. Та в її

темних очах не було нічого. Там була порожнеA

ча. Жінка помітила, що відьма злякалась, вона

м’яко опустилась на лавку і стисла скроні рукаA

ми, наче боліла голова.

— Допоможіть мені. На Бога. Мій чоловік

вб’є мене, коли дізнається. Його два роки не буA

ло у Франції.

Радегонда розуміючи кивнула. Банальна ісA

торія. Чого ж вона хоче отрути для чоловіка

чи талісману для коханця? Чи...

— Вбий мою дитину, отруї плід...

Відьма перелякано змахнула руками наA

че побачила привід. Вона не хоче вбивати ненаA

роджену дитину.

— Я дам тобі золота, скільки захочеш...
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Відьма стояла не рухаючись, наче скам’яніA

ла. Вона згадала, як сама шукала способу позбаA

витись від небажаного дитя, від проклятого

плоду насильства. І ніхто їй не допоміг. І РадеA

гонда народила дитину у бруді паризької богаA

дільні ОтельAдеAДьє. Черниця огидливо піднесA

ла їй живий шматок людської плоті, загорнутий

у темноAсіре полотно. Радегонда навіть

не встигла її розгледіти, маля двічі скрикнуло

й померло, а черниця поквапилась винести тіло.

Того ж дня Радегонда, перемагаючи запамороA

чення й тупий біль внизу живота, залишила боA

гадільню.

— Я допоможу Вам. Лиш я мушу знати,

який строк?

— Два місяці.

Все скінчилось майже на світанку. Жінка леA

жала на столі, піджавши ноги, а її гаптована зоA

лотом спідниця сукні була мокрою від крові. 
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Радегонда знала, у половині таких випадків

жінка помирає від кровотечі, яку несила зупиA

нити. Але ця навіть порожевіла, наче те дитя

й дійсно труїло її зсередини. Відьма допомогла

жінці добратись до нош. Та схопила її за руку

й віддала важкий гаманець.

— І я тобі допоможу. Присягаюсь, — жінка

раптом перейшла на «ти», наче була знатною

дамою.

А вранці до будинку біля Трагуарського хресA

та увірвався натовп. Відьму витягли з ліжка,

а розгнівані як демони жінки відрізали їй коси,

щоб диявол не сховався. Радегонду потягнули

до Шатле й почали кликати ката. Радегонда

не мала сил ані захищатись, ані говорити,

від Трагуарського хреста до Шатле її на спині

тягли конем.

— Згинь, відьмо!

— Ти вбила мою дитину, мою єдину донечку.

Від твого зілля вона вмерла!

— Брешеш, твою дитину забрала чума... —

слабко заперечила відьма.

— Здохни, чортова підложниця, бісівське

плем’я!

— Смерть їй! Смерть! — лунало з усіх боків.

— Від тебе ця пошесть у місті. Від твоїх закA

лять і чарів! — закричав якийсь священик. —

Де ж кат? Чи принесли солому для вогнища?

— Смерть їй! Спалити!

На помості Гревського майдану добрі париA

жани вже накидали в’язанок соломи. Аж тоді всі

побачили ката й лякливо та огидливо розступиA

лись. Така вже в нього робота. І треба визнати,

робив він її добре, неупереджено, без співчуття
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чи жалощів, ненависті чи злості. Йому було

байдуже, хто потрапив до вправності його рук:

дрібний злодюжка, фальшивомонетник, черA

нецьAрозстрига, відьма чи дітовбивця. Усі були

рівні, королівський прокурор лиш злегка кивав

головою у фіолетовій шапочці, показуючи,

що час вбити новий клин в іспанський черевик

чи загнати ще одну розпечену голку під нігті.

Для відьом мав бути церковний суд, проте

суперечити розгніваному натовпу парижан,

які прагнули крові, не наважився навіть месьє

прево. Кату наказали розводити вогонь.

Відьму прив’язали до стовпа ланцюгами,

чорними від часу й сажі, бо ж не вона перша

й не вона остання. Кат повільно переклав

в’язанки соломи, щоб краще горіло. Натовп

завмер в очікуванні, суцільні очі, не дай Боже

упустити бодай дрібницю.

— Смерть відьмі! Смерть! — заверещав

якійсь нетерплячий.
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Священик тричі перехрестився:

— Чума прийшла від відьми. З відьмою і піде...

Радегонда обвела майдан затуманеним змуA

ченим поглядом страшних, жовтих, як бурA

штин, очей. Кат нахилився й підніс смолоскип

до соломи. Та миттю звилася в полум’ї, ховаючи

відьму в кублах сивого диму...

І голова відьми безвольно відпружилась,

перш ніж перший язик вогню лизнув низ її соA

рочки.
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атовп заридав, аж заскиглив

від розчарування. Невже

Господь прибрав її раніше, не віддавши

на поталу жахливій смерті? Чи ж не свяA

ту вони спалили? І наче на підтвердження цієї

думки набігли чорні хмари, і вдарила блискавA

ка, хоч дощу не було й не могло бути.

Якась пишно вбрана дама тихо промовила:

— Я ж казала, що допоможу тобі, — і посміхA

нулася так, що волосся ставало сторч.

Аж раптом вона почала танцювати. Її рясно

гаптована золотом сукня змією закрутилась

за нею. Налякані люди відступили й почали хресA

титися. І чим довше вона танцювала, тим менше

залишалося від неї самої. Спершу зникло золото

сукні, лишивши брунатне старе полотно, потім

із рук злетіли рубінові каблучки й упали в багнюку,

та ніхто не насмілився їх підняти, потім розлетіA

лись низки перлин із волосся, зник плащ,

рум’янець збіг зі щік, губи побілили, запали щоки,

і очі раптом стали, як дві чорні бездонні прірви,

а руде волосся сухими пасмами обтинало голову,

наче череп небіжчика у відкопаній домовині...
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І від тривоги по всьому Парижу забили дзвоA

ни, а всі, хто був у церквах в єдиному пориванні

впали на коліна, вимолюючи милосердя Господа.

Люди скам’яніло мовчали, німі й нерухомі

від жаху, а ті, хто насмілився хоч пальцем повоA

рухнути, у ту ж мить падали замертво, скошені

чумою. Якийсь священик починав читати моA

литву, падав мертвим, і до справи брався новий.

А вона все кружляла і кружляла у своєму дивноA

му танку, страшна й чимось нестримно й незроA

зуміло приваблива, з усмішкою, від якої волосA

ся ставало сторч.

І ніхто не бачив, як у тому дивному танку раA

зом із нею закрутились повія, священик, дитя,

дама, принц, поет, торговець, сеньйор, коханці

й навіть абатиса з відьмою. А жінка зникла, розA

чинилась у брудній сірості Парижа.

Потім казали, ніби бачили знатну даму

в чорному, яка на чорних ношах залишила ПаA

риж через браму Монмартр, інші ж присягали,

що обдерта жебрачка покинула місто через браA

му святого Мішеля біля Сорбонни.

І лише тоді зупинився безкінечний макабрA

ський пляс, невгамовний танок смерті,

що ні до кого не знав милосердя.
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